Фонд за развој предузетништва Општине Бачка Паланка кренуо је у конкретну реализацију циљева.
На састанку који је одржан у понедељак, 5. фебруара одлучено је да, на основу критеријума и мерила о
субвенцији дела каматне стопе за кредите намењене за развој малих и средњих предузећа буде расписан

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА КРЕДИТЕ НАМЕЊЕНЕ
РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљеви доделе средстава за субвенцију су: подстицање призредних активности, повећање запосленост,
повећање нивоа техничке опремљености, едукација за вођење самосталног бизниса на територији Општине Бачка
Паланка.
2. СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИЈУ
Средства за субвенцију су обезбеђена из Буџета Општине Бачка Паланка.
3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за субвенцију дела каматне стопе за кредите који се користе за:
- куповину опреме за обављање привредне делатности,
- куповину и адаптацију производно-пословног простора,
- куповину грађевинског земљишта за изградњу производно-пословног простора, усавршавање
предузетника за вођење бизниса.
4. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају привредни субјекти који своју делатност обављају на територији Општине Бачка
Паланка.
5. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
- Кредит одобрава и даје пословна банка.
- Рок отплате кредита је пет година.
- Фонд врш и субвенцију дела каматне стопе за кредит.
- Износ кредита за који се може добити субвенција је максимум 20.000 еура.
6. СУБВЕНЦИЈА КАМАТЕ
- Удео субвенције је 50% тржишне каматне стопе, на годишњем нивоу.
Приоритет у додели средстава за субвенцију имају подносиоци захтева који коришћењем средстава
кредита обезбеђују већу запосленост.
7. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈУ
- Управни одбор Фонда утврђује предлог Одлуке са ранг листом кандидата за доделу субзенција према
утврђеним Критеријумима и мерилима за доделу средстава.
Коначну Одлуку о додели средстава за субвенцију доноси Председник општине Бачка Паланка.
- За сваки одобрени захтев, председник општине закључује Уговор о субвенционисању са подносиоцем
захтева и пословном банком која је одобрила кредит.
- Уколико банка подносиоцу захтева за доделу средстава за субвенцију не одобри тражени кредит,
средства за субвенцију дела камате се додељује првом наредном подносиоцу на ранг листи.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса уз захтев за доделу средстава подносе:
- доказ о утврђивању намене за коју се траже средства (пројекат, профактура за опрему, предуговор о
куповини земљишта и др.),
- оверену фотокопију решења о упису у регистар са свим прилозима,
- ПИБ образац,
- потврду надлежног органа о измиреним обавезама по основу пореза и осталих јавних прихода (не
старији од 30 дана),
- потврда о броју запослених пре подношења захтева,
- уговор са пословном банком о одобреном кредиту.
9. ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА
- Конкурс је трајно отворен док се не расподеле планирана средства Фонда намењена за ову намену у
2007. години.
10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
- Планирани број новозапослених радника наведених у захтеву се мора реализовати у првој години од
када тече додела средстава за субвенцију.
- Број новозапослених радника се не може умањити док траје отплата кредита.
- Сва остала права и обавезе уговорних страна биће регулисана Уговором о субвенсионисању.
Образац захтева се може преузети на пријемном шалтеру у холу зграде СО Бачка Паланка.
Захтеви за доделу средстава, са свим прилозима, предају се лично или препорученом пошиљком на адресу:
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, Бачка Паланка, ул. Краља Петра I број 16.

УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДА ЗА РАЗРОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Паланачки

БРОЈ 2
ФЕБРУАР 2007.

Предузетник

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Из инспекције рада

Акт о процени ризика до септембра
Донета одлука о јавном превозу у друмском саобраћају

Пооштрени услови за добијање дозволе
Савет запошљавања Бачка Паланка

Смањити незапосленост са 21 на 10 посто
Представљамо оне који дају кредите

Велико интересовање за инвестиције

Д.О.О.

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA BIRO OPREME

Bačka Palanka, Šafarikova 86

Tel. 021/ 751-956, 753-070
Новосадски пут 27, Бачка Паланка
Тел. 021/ 741-627

e-mail: malned@nspoint.net

ПРОДАВНИЦА БР. 2
БАЧКА ПАЛАНКА, УЛ. Ј.А. 102
Тел. 021/ 744-700

НОВООТВОРЕНА

ПРОДАВНИЦА НУДИ:
- РЕМЕЊЕ
Продаја шљунка и песка

- АКУМУЛАТОРЕ
- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ
- УЉА И МАЗИВА

• TONERI I KERTRIDŽI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIRE
• FILMOVI ZA FAX UREĐAJE

- ФИЛТЕРЕ

• RIBONI, CD-R, DVD-R

- АУТОКОЗМЕТИКА

• FOTOKOPIR, INKJET I FOTO PAPIRI

- БИЦИКЛОВЕ
- ГУМЕ

MARKET

INFORMACIONI SISTEMI

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a
HALL AMD 2800+

27.468 din.

SOCKET 754 (PIV CLASS INTAGRALA) OFFICE
Procesor > AMD Sempron 64 2800+ BOX S754
M. ploča > MSI K8MM3-V S754 SATA, VGA+AGP, LAN
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

SPD “FLEŠ” • BAČKA PALANKA • Tel. 021/ 747-641

HALL AMD 3000+

31.757 din.

SOCKET 754 MULTIMEDIA SOLUTION
Procesor > AMD Sempron 64 3000+ BOX S754
M. ploča > GIGABYTE GA-K8NE S-754, NF4, PCI-E, SATA
Video karta > ASUS EAX300SE-X/TD/128MB ATI Radeon X300
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

HALL AТHLON 3200+

Tel. 021/ 752-494
hallsys@hallsys.net

LIZING NA 12 RATA
BEZ BANKE I ŽIRANATA
AVANS 5% POPUSTA
(SVE CENE SU SA PDV-om)
GARANCIJA 36 MESECI

BEŽIČNI INTERNET
(WIRELESS)
NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!

38.106 din.

SOCKET AM2 (PIV CLASS) GAMER
Procesor > AMD Athlon 64 3200+ (2000) 512K BOX
M. ploča > MSI AM2 K9N NEO-F nF 550, PCI-E, DDR2
Video karta > ASUS EN6200T C512/TD/256M nVidia EN6200 PCIE
Memorija > 256 MB DDR II PC 533
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

Wireless Internet

752-494

24 časa on-line
Neuporediva brzina
Slobodna telefonska linija

Jedi

no u

platn

o me

sto u

grad

u za

HALL INTEL 2,53 Ghz

28.850 din.

HALL INTEL 2,66 Ghz

34.619 din.

HALL INTEL 3,06 Ghz

37.953 din.

P4 CELERON (Integral) Business
Procesor > P4 Celeron D 347 3.06 GHz 512kb, 533MHz, S.775
M. ploča > MSI PM8M3-V S775 AGP+VGA, SATA + SB + LAN
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

P4 CELERON HOME
Procesor > P4 Celeron D 347 3.06 GHz 512kb, 533MHz, S.775
M. ploča > ASUS P5GPL-X i915PL S775/800Mh/PCI-E
Video karta > ASUS EAX300SE-X/TD/128MB ATI Radeon X300
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

PENTIUM 4 ADVANCED
Procesor > INTEL PENTIUM 4 524 3.06Ghz/533/1MB S775
M. ploča > LGA775 i945PL, ASUS P5PL2/C PCI-e/DualDDR2
Video karta > ASUS EN6200T C512/TD/256M
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”
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Ево, стигли смо и до другог бро
ја “Паланачког предузетника”. Дру
ги број обично предстаља прекрет
ницу. Треба прележати “дечије бо
лести”, или наставити даље или
стати. На срећу ми нисмо стали. И
надамо се да ћемо Вама, нашим
предузетницима бити и даље вер
ни информатор. Овом приликом
вас позивамо да све критике, пита
ња, као и примедбе у вези пробле
матике којом, желите да се бавимо
упутите секретару Милутину Мар
чети на вама добро познату адре
су Жарка Зрењанина бб.
У овом броју имаћете прилику
да се упознате са неким од инсу
туцијама које дају кредите. Сви до
бро знате да живимо у временима
када је веома тешко наћи средства
која би уложили у посао и с обзи
ром да сваког предузетника краси,
пре свега предузетнички, инвентив
ни дух надамо се да ћемо вам пру
жити праве информације коме све
можете да се обратите уколико же
лите кредите.

Уколико желите да се рекла
мирате у Паланачком преду
зетнику можете се обратити
Општем удружењу предузет
ника на адресу
Жарка Зрењанина бб,
на телефон 021-752-772 или
на е-маил oupbp@eunet.yu.

Оснивач и издавач: Опште Удружење Предузетника Бачка Паланка, Ул. Жарка Зрењанина бб
Тел. 021/ 752-772, Е-маил: oupbp@eunet.yu Текстове писала и уредила: Светлана Панин
Штампа: СПД “Графоофсет”, Челарево • Дизајн: Дарко Живковић • Тираж: 2000 ком • Примерак је бесплатан
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Скупштина Уније послодаваца

Нови видови сарадње са земљама
из окружења
- Унија послодаваца председаваће трипартитним телом
Пета Скупштина Уније послодава
ца Србије одржана је 23. новембра
прошле године у Београду. Овом
састанку присуствовали су и пред
ставници Општег удружења пред
узетника општине Бачка Паланка,
Ратко Митровић, Милош Ћосић и
секретар Милутин Марчета.
Поред редовних тема, извешта
ја и планова за наредну годину се
кретар Милутин Марчета издвојио
је као веома значајно потписива
ње споразума о сарадњи са Унија
ма послодаваца Грчке, Румуније и
Македоније. Према његовим речи
ма овим се отварају још веће мо
гућности за сарадњу са поменутим
земљама из окружења, као и оста
лим земљама Европе.
Одлучено је да се активности
Уније послодаваца сконцентришу

на неколико активности. С обзиром
Унија послодаваца би у наред
да је планирано да ускоро буде до
ном периоду требала да председа
нет Закон о занатству, на овој Скуп
ва трипартитним телом Социјалноштини је до
говорено да
и Унија по
с л о д а в а ц а
учествује на
његовој из
ради дајући
одређене су
гестије над
лежном Ми
нистарству.
О че к у ј е
се да у на
Рата Нинковић потписује споразум
редном пе
риоду поред привредних комора бу
економским саветом републике Ср
ду основане и занатске коморе ка
бије у коме учествују и представни
ко би се кроз овакве организације
ци Синдиката, власти, као и Уније
лакше преживела транзиција.
послодаваца.

Нови представник овдашњих предузетника

Мирослав Mај у наредне 4 године
- Ратко Митровић одлично заступао предузетнике
Опште удружење предузетника
општине Бачка Паланка добило је
новог представника у коморском

привредника, али и уопште преду
зетника.
Четворогодишњи мандат прет
ходне Скупштине
Заједнице предузет
ника при свим при
вредним коморама,
Новог Сада, Војво
дине и Србије исте
као је у овој години.
Првој овогодишњој седници Скупштине
заједнице
удружења
предузетника, која је
при
регионалној
Привредној комори,
одржана
1.
Мирослав Мај присуствује Скупштини
фебруара у Новом
систему, на свим нивоима. Реч је о
Саду присуствовали су и нови
предузетнику, трговцу Мирославу
представник Општег удружења
Мају. Досадашњи представник ов
предузетника
Бачка
Паланка,
дашњих предузетника био је Ратко
Мирослав Мај и секретар овдашњег
Митровић. Сви се слажу да је Ми
Удружења, Милутин Марчета.
За председника новог, четворо
тровић изузетно добро заступао
одишњег сазива Скупштине иза
интересе бачкопаланачких малих
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бран је председник Општег удру
жења предузетника Нови Сад,
Вељко Анђелић, а за потпредсед
ника Мирослав Мај. Осим тога,
Мај је делегиран и у Извршном
одбору Заједнице удружења пред
узетника при привредној комори
Србије.
Овим је одато још једно призна
ње и настављен је континуитет са
делегирањем наших представни
ка у више инстанце. Пре Маја био
је то Ратко Митровић.
На овој Скупштини донет је про
грам рада за 2007. године.
Акценат је стављен на решава
ње статуса и начинима финанси
рања удружења. У наредној годи
ни Заједница удружења предузет
ника радиће на томе да се Репу
блички Фонд за ПИО самосталних
делатности не обједини са Оп
штим Фондом ПИО јер они редов
но измирију своје обавезе према
Фонду ПИО самосталних делатно
сти који успешно послује.

Из Инспекције рада

Акт о процени ризика до септембра
- Пооштрен надзор у области безбедности и здравља на раду
Одељење Инспекције рада на
подручју општине Бачка Паланка
током прошле, 2006. године извр
шило је укупно 537 надзора, рекла
је начелница Инспекције рада за
јужно бачки округ, Љиљана Стој
шић.
Предмет надзора ове Инспек
ције у протеклој години била су из
домена права, обавезе и одговор
ности запослених и послодаваца
у области радних односа и безбед
ности и здравља на раду.
У области радних односа најви
ше контрола је извршено ради от
кривања и санкционисања рада
на црно, каже Стојшићева и дода
је да од укупног броја лица затече
них на раду, око 10 посто је било
радно ангажовано без адекватних
аката о радном ангажовању. У слу
чајевима откривања рада на “цр
но” према послодавцима је покре
нут прекршајни поступак за који су
прописане новчане казне у износу
од 800.000 до милион динара за
правна лица, односно од 400.000
до 500.000 динара за предузетни
ке. Истовремено послодавцима је
наложено да са лицима затеченим
на раду закључе Уговор о раду и
да исте пријаве на обавезно соци
јално осигурање.
Током протекле године врше
ни су надзори и у области безбед
ности и здравља на раду и то на
градилиштима, у индустријским
погонима, производним радиони

цама и слично. Инспектори рада
су послодавцима налагали мере
које треба предузети да би се ста
ње у области безбедности и здра
вља на раду поправило. Против
послодаваца који нису поступили
по налозима инспектора рада под
нети су захтеви за покретање пре
кршајног поступка. За овакав пре

кршај прописана је новчана казна
у износу од 800.000 до 1.000.000
динара за правно лице, односно
од 400.000 до 500.000 динара за
предузетнике.
Инспектори рада су у 2006. вр
шили и контроле над применом
Закона о забрани пушења у затво
реним просторијама, где су посло
давцима налагали да у радној про
сторији у којој ради запослени не
пушач, на видном месту истакну
знак забране пушења.

Прошле године у овој Инспекци
ји донето је укупно 117 решења о
налагању послодавцу да отклони
утврђене повреде закона и подне
ли су укупно 42 захтева за покрета
ње прекршајног поступка.
Инспекција рада направила је и
план активности рада за наредну
2007. годину. Наставиће и даље
са борбом против рада на “црно”,
појачаће контролу у области рад
них односа над применом радно правних института: зараде, радног
времена и одмора. Биће пооштрен
и надзор у области безбедности и
здравља на раду. Осим тога, ради
ће се и на едукацији послодаваца
у погледу обавезе доношења акта
о процени ризика, а рок је септем
бар 2007. године. И даље ће би
ти контролисана примена Закона
о забрани пушења у затвореним
просторијама…
Ради пружања информација из
области радних односа сви заин
тересовани могу се радним дани
ма, од 8 до 9 сати, а средом и од
13.30 до 14.30 обратити једном од
два овдашња инспектора у улици
Жарка Зрењанина број 72, трећи
спрат или на телефон 6044-098.
Седиште Инспекције за јужно бач
ки округ налази се у Новом Саду
на адреси Булевар Михајла Пупи
на број 10. Телефони су 423-463
или 420-075. Пријем странака је
сваки радни дан од 8 до 9 и од
13.30 до 14.30.

Локалне комуналне таксе

Јединствено на нивоу републике
- Од 1. јануара се примењује Одлука
Закон о финансирању локалне
самоуправе који је половином ове
године објављен у Службеном гла
снику донео је извесне новине.
Наиме, од сада ће републичка
Влада утврђивати износе следе
ћих локалних комуналних такси:
за истицање фирми на пословном
простору, за истицање и исписива
ње фирме ван пословног просто
ра, на објектима и просторима ко

ји припадају јединици локалне са
моуправе, коловозима, тротоари
ма, зеленим површинама, банде
рама и слично. Такође, у ову групу
такси, чији износ ће утврдити репу
бличка Влада улази и држање мо
торних, друмских и прикључних во
зила, осим пољопривредних вози
ла и машина. Тако ће износ ових
комуналних такси бити јединствен
на нивоу Републике.

На предлог Министарства фи
нансија, које је о томе претходно
прибавило мишљење Комисије за
финансирање локалне самоупра
ве, ова Одлука се примењује од 1.
јануара 2007. године.
Бачкопаланачка, као и остале
локалне самоуправе доставиле су
износе ових такси које су утврђива
ле до сада.
¯à
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Закон о безбедности и здрављу на раду

Акценат стављен на обавезe
- највише новина у области организовања заштите и здравља на раду
У новембру 2005. године Народна
скупштина Републике Србије је усво
јила ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉУ НА РАДУ који се раније
звао Закон о заштити на раду.
- Закон прописује доста новина,
а донети су и подзаконски акти, ка
ко би његова примена била олак
шана у пракси. Многе одредбе овог
Закона су нове и савремене, а акце
нат се ставља на следеће области
обавезе и одговорности послодав
ца - истиче инжињер заштите на ра
ду, Петар Шобот и додаје. – Новина
у овом Закону је, између осталог,
и та да су обавезе послодавца из
једначене са правима запосленог,
односно да се послодавац ослоба
ђа обавеза и одговорности у вези
са применом мера безбедности
и здравља на раду одређивањем
другог лица које се стара о безбед
ност и здравље на раду одређива
њем.
Поред тога послодавац је дужан
да се стара и о оспособљавању запо
слених за безбедан рад, као и о оба
вљању периодичних прегледа уређа
ја за рад и услова радне околине, као
и здравствених прегледа где су пред
виђени, о постављању ознака које ука

зују на одређене опасности. Послода
вац по одредбама овог Закона мора
да води бригу и о доношењу општих
аката: правилника, процене ризика
рада на радним местима, упутства за
сигуран рад и слично, као и пријављу
је повреде на раду и др.
Петар Шобот, инжињер заштите на
раду осим обавеза прописује и одре
ђена права запослених.
- Запослени радник може да од
бије да настави са радом ако му
је угрожено здравље или живот
на раду и слично. С друге стране
запослени има обавезу да пре по
четка рада прегледа своје радно
место, лична заштитна средства и
слично, као и да по завршетку рада
радно место остави у стању које не
угрожава друге раднике. Значајно
право које су радници стекли овим
Законом је и то да их послодавац
осигурава од последица повреда
на раду и професионалних обо
лења, ради обезбеђивања накнаде
штете, као и да бирају представни
ка за безбедност, односно Одбор
за безбедност, где има више од 10
запослених. - каже Шобот.
Надзор, односно контролу приме
не мере безбедности на раду обавља

Инспекција рада, а Закон одређује по
ступак рада исте и обавезе послода
ваца према Инспекцији рада.
Што се тиче области организова
ња послова безбедности и здравља
на раду Закон је донео највише нови
на, процењује Шобот.
- Послодавцу је остављена мо
гућност да за обављање послова
безбедности и здравља на раду
може да ангажује правно лице или
предузетника са лиценцом, или за
посленог, који ради на заштити, са
положеним стручним испитом. По
ред тога, Закон оставља послодав
цу могућност да сам обавља посло
ве безбедности и здравља на раду,
ако зна, у делатностима угоститељ
ства, занатских услуга и слично,
ако има до 10 запослених, те није
дужан да полаже стручни испит.
Закон о безбедности и здрављу
на раду за прекршаје је предвидео
високе новчане казне које се крећу
до 300 хиљада динара за приват
ног предузетника, до 50 хиљада ди
нара за одговорно лице запослено
код приватног предузетника и до
20 хиљада динара за запосленог
радника. - каже на крају Петар Шо
бот, инжињер заштите на раду.

Донета Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају

Пооштрени услови за добијање дозволе
- Таксисти незадовољни појединим одредбама
Одлука о јавном превозу у друм
ском саобраћају општине Бачка
Паланка која је донета у децембру
на Скупштини општине, како тврде
надлежни, регулисаће стање у так
си превозу у нашој општини. Ова
Одлука ће знатно пооштрити усло
ве у такси превозу.
У новој Одлуци посебна пажња
је поклоњена безбедности. Ауто
мобил не може бити старији од де
сет година, путници морају бити
осигурани, а за она возила која ко
ристе плин као гориво морају има
ти атест.
Одлуком о јавном превозу у друм
ском саобраћају општине Бачка Па
ланка биће дефинисане и стварне
потребе за такси превозом у нашој
општини. Према речима људи из
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саобраћајне инспекције тренутно
у нашој општини таксира око 95
таксиста. По овој одлуци програм
о оптималном броју донеће Пред
седник општине Бачка Паланка на
предлог Одељења за привреду, у
складу са саобраћајно - техничким
условима.
И убудуће ће саобраћајна ин
спекција, између осталих, давати
дозволе за овај посао. Осим тога,
таксисти ће бити дужни да склопе
Уговор са општином о коришћењу
такси стајалишта. Наиме, такси ста
јалишта ће моћи да користе прево
зници који имају одобрење за њи
хово коришћење које ће издавати
Одељење за привреду.
Таксисти из Бачке Паланке су
у време пре доношења Одлуке би

ли на неколико разговора са надле
жнима из општине, када су изнели
своје замерке на тадашњи предлог
Одлуке. Један од примедби била је
да кола која имају мотор од 1600 ку
бика, могу бити старија и од 10 го
дине. - Није исто возити стојади
на и мерцедеса старог 10 година.
– кажу таксисти. Такође, њихова за
мерка која није уврштена у Одлуку
односила се и на то да не може да
се таксира колима која имају мотор
мањи од 1200 кубика.
Интересантно је да су се такси
сти, у жељи да пружају што квали
тетније услуге, самоорганизовали
и уколико неки од путника није за
довољан услугом неког таксиста,
он ће бити кажњен тако што неко
лико дана неће моћи да таксира, у
зависности од прекршаја.

Савет запошљавања Општине Бачка Паланка

Смањити незапосленост са 21 на 10 посто
Чланови Савета запошљавања
општине Бачка Паланка одржали су
састанак 12. децембра прошле годи
не. Присутни су имали прилику да чу
ју предлоге мера које ће покрајинска
власт предузети за смањење незапо
слености у 2007. и 2008. години.
Овој седници је присуствовао и
представник Извршног већа Војводи
не и Савета запошљавања покраји
не, Мирослав Васин који је чланови
ма изложио план који ће Покрајина
спровести у циљу смањења незапо
слености у наредном периоду.
Осим покрајинске, постоји и наци
онална стратегија да се у наредном
периоду незапосленост смањи са
садашњих 21 посто на 10 посто у од
носу на укупан број радно способног
становништва.
Васин је овом приликом изложио
и конкретне мере за смањење неза
послености, а то су константно усавр
шавање запослених, самозапошља
вање, затим и давање сертификата
онима који заврше обуку за вођење
бизниса и за самозапошљавање. Та
кође, планирано је и давање гаран
ција за незапослене и то за одређе
не групације, као што су Роми, избе
глице, инвалиди. Гаранције би дава
ли: гаранцијски Фонд АП Војводине,
локална заједница, као и институци
је које заступају одређене, напред по
менуте групације и одређена лица.
Исто тако покрајина ће додељивати
и средства за инвалиде, избеглице,
Роме. Једна од мера за побољшање

запослености је и посматрање Вој
водине као јединственог тржишта,
односно давање одређених двогоди
шњих субвенција онима који започи
њу бизнис у неразвијеним, новим сре
динама. Намера је и да се деца већ
у 8. разреду основне или у 4. разре
ду средње школе упућују на школе
у којима се образују за дефицитарна
занимања. Осим тога, указано је и
на јавне радове за чије извођење Ре
публика и покрајина намеравају да
распишу конкурсе што ће довести до
отварања нових радних места.
Овом приликом на седници су по
стављене и смернице за рад општин
ског Савета запошљавања, а раз
матрана је и оправданост регионал
ног програма запошљавања.
На трећем састанку Савета за
пошљавања, општине Бачка Палан
ка, 7 фебруара између осталог, до
говорено је да представници Савета
упознају председника општине, Дра
гана Бозала са предлогом конкрет
них мера за смањење незапослено
сти.
План стратегије запошљавња је
усвојен на вишим нивоима, али да
би то било и конкретизовано неопо
ходно је да и општина усвоји одређе
не мере. Један од предуслова за ре
ализацију циљева Савета запошља
вања је социјално – економски савет
који код нас постоји, али не функцио
нише најбоље. Такође, овим састан
цима требао би да присуствује и
председник општине или неко од ње

Из Националне службе запошљавања

Погодности за незапослене

Једна од тековина транзиције у
којој живимо и која погађа ”малог”
човека свакако је велика незапосле
ност. Време је такво да се људи мо
рају, хтели, не хтели охрабрити и
обезбедити за себе и своју породи
цу нов начин зараде. Једно од мес
та на коме се сви који остану без по
сла, нађу је Национална служба за
пошљавања. Схватајући тренутак у
овој Служби су припремили више
пројеката којима желе да помогну
људима да премосте јаз између не
запослености и запослености.
Према речима шефа Филијале

Националне службе запошљавања
у Бачкој Паланци, Драгана Перића
они већ неколико година уназад до
дељују бесповратне субвенције за
самозапошљавање онима који су
на евиденцији незапослених. Наи
ме, ова средстава су намењена они
ма који започињу бизнис и могу да
износе од 80.000 до 150.000 динара
у зависност у којој категорији при
пада (лица до 30 година, избегли и
прогнани, самохрани родитељи, ин
валиди…). Током 2006. године запо
чето је 35 програма у оквиру којих је
запослено 40 лица и додељено је 4

гових сарадника. Потребно је осни
вање гаранцијског фонда, одељења
за праћење конкурса и израду проје
ката, као и оснивање Агенције за под
стицај малих и средњих предузећа и
друго, рекао је председник Савета,
Горан Милић.
Један од чланова, Глиша Михај
лов је истакао да је потребно помоћи
послодавцима који желе да запосле
нове раднике. Осим тога, послодав
це треба упознати и са пројектима
преко којих се путем конкурса могу
добити извесна средства.
Милутин Марчета је мишљења да
се Савет може повезати и са Фондом
за развој предузетништва с обзиром
да имају додирних тачака.
Један од предуслова за смањење
незапослености је и стварање Гаран
цијског фонда општине, мишљења
је Драган Перић, чиме би део терета
пао и на општину, банке, али и онога
који узима кредит.
Уколико буде реализована идеја
о заједничком финансирању НСЗ и
општине Бачка Паланка 20 радника,
Бачка Паланка ће бити прва општи
на код нас која је применила тај про
јекат.
Прилив средства за потребе
смањења зависиће и од пројеката на
које и наша општина треба да конку
рише, мишљења је Милић.
На крају је договорено да Савет
запошљавања има редовне састан
ке једном месечно уколико потребе
не изискују и чешће састајање.
милиона и 340 хиљада динара. Две
године се прати реализација овог
пројекта и услов је да у том периоду
лице које је започело пројекат, као и
сви запослени буду пријављени две
године на неодређено време. Дово
љан доказ за све то су обрасци М-4
кроз које се види да су плаћени до
приноси.
Бачкопаланачка филијала На
ционалне службе запошљавања
имала је 14 програма, највише од
свих регионалних филијала. Једна
од погодности које НСЗ пружа по
слодавцима су такође бесповратна
средства, 90 000 за запошљавање.
Захваљујући овим погодностима за
послено је 128 лица са евиденције
незапослених.
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Подсећање за продавце цигарета

Потребно је обновити документацију
за текућу годину
- Достављати Управи дувана
На основу Закона о дувану који
је ступио на снагу још 22. новембра
2005. године привредна друштва,
предузећа и предузетници који про
дају на мало дуванске производе
дужни су да поднесу следећу доку
ментацију: захтев који се може до
бити у Управи за дуван, код веле
трговина дуванским производима
или одштампати са сајта. Такође
потребно је доставити фотокопију
личне карте власника тј. директора
за предузећа, копију ПИБ-а и фо
токопију решења Управе за дуван
(код обнове).
Неопходно је предати и закљу
чен предуговор, односно уговор о
снабдевању дуванским производи
ма са трговцима на велико дуван
ским производима који имају ли
ценцу, затим фотокопију решења
о упису радње или предузећа из
Агенције за привредне регистре, а
за малопродајне објекте ван седи

шта предузећа доставити потписа
ну одлуку овлашћеног лица.
Треба доставити и доказ о пла
ћеној накнади од 4228 динара по
објекту,
доказ
о плаћеној так
си у висини од
150 динара за
Решење о испу
њености услова
за обављање тр
говине на мало
дуванским про
изводима за сва
ки малопродајни
објекат за који се
тражи дозвола, такса се плаћа на
рачун буџета Републике.
У документацији је потребна и
потврда МУП-а о неосуђиваности
уколико је власник тј. директор у
могућности да је прибави, или попу
њена изјава о неосуђиваности која
се може добити у Управи за дуван,
код велетрговина дуванским произ
водима или одштампати на сајту.

Завршни рачун

По први пут искључиво поштом
- На папиру или у електронском облику
По први пут од ове године пред
узећа и предузетници који морају
да предају завршне рачуне Народ
ној банци Србије, то ће моћи да учи
не искључиво путем поштанске по
шиљке.
ДОО и предузећа су дужна да фи
нансијски извештај за прошлу 2006.
годину доставе централној банци
до 28. фебруара, а предузетници
до 15. марта. Поред поштанских
пошиљки НБС је понудила и могућ
ност да се годишњи извештаји до
ставе у електронском облику.
Чак је и свим заинтересованим
корисницима дистрибуиран бес
платан програмски пакет за израду
финансијских извештаја у електрон
ском облику. Програмски пакет са
упутством за употребу смештан је
на ЦД-у и обезбеђује да се на јед
ноставан начин изврши унос и кон
трола података у финансијским из
вештајима. Финансијски извештаји
се за прошлу годину поштом доста
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вљају на адресу Народне банке Ср
бије.
И даље је на снази правило да
они који своје извештаје пошаљу у
електронској форми , за то не мо
рају да плате никакву накнаду, док
се извештај на папиру наплаћује по
већ утврђеним тарифама. Накна
да за велика и средња предузећа,
задруге, банке, друштва за осигу
рање, берзу, брокерска друштва, ли
зинг куће, друштва за управљање
добровољним пензијским фондови
ма је 2400 динара. Мала предузе
ћа, задруге и предузетници плаћаће
1200 динара, док је накнада за кате
горију” друга права лица” 800 дина
ра, без обзира на њихову величину.
Након тога потребно је да прав
на лица предају своје пореске прија
ве до 8. марта, а предузетници до
30. марта Пореској управи. Реч је о
пријавама пореза на добит на осно
ву самоопорезивања, а на основу
завршног рачуна.

Попуњен захтев са пратећом до
кументацијом може се послати по
штом или предате лично на адресу
Управе за дуван, Ресавска бр 24. у
Београду.
Све додатне информације могу
се добити, на говорни аутомат на
телефоне 011/ 3249-602, 3249-604
или на сајт www.mfin.gov.yu.
За трговине на мало дуванским
производима путем хјумидора про
писани су додатни услови у Закону
о дувану, Правилник о условима за
постављање.

Усаглашавање са законом
о привредним друштвима

Све промене
се морају
пријавити
- Подсећају из Агенције за
привредне регистре
Рок за усаглашавање аката
предузећа са важећим Законом о
привредним друштвима је истакао
28. новембра ове године. Одзив
привредника није био задовољава
јући, а предвиђене казне су ригоро
зне.
Осим превођења оснивачког ка
питала из долара у Евро, ово под
разумева усаглашавање свих ака
та предузећа са Законом који је на
снази већ две године.
Сваку насталу промену, предузе
ће је било дужно да у наредних 15
дана пријави Агенцији за привред
не регистре, тако да су сви захтеви
пристигли закључно са 15. децем
бром сматрани благовременим.
Накнада за благовремено подне
те захтеве Агенцији 1560 динара,
уколико је реч о једној промени, од
носно 2400 динара, ако се у једном
захтеву наводи више регистрацио
них промена. Потврду о конверзији
доларског капитала у евре предузе
ћа могу да добију у Удружењу бана
ка. Цена ове потврде је 1180 дина
ра. Ако постоји више уплата у осни
вачки капитал, наплаћују се по 40
динара више за сваку од њих.

Измена закона о порезу на доходак грађана

Нова обавеза за нове послодавце
- Крајњи рок био 8. јануар 2007. године
Новорегистровани послодавци
имају још једну обавезу, попуњава
ње евиденционе пријаве за реги
стар послодаваца и дужни су били
да је предају до 8. јануара 2007. го
дине .
Измене Закона о порезу на дохо
дак грађана које су донете полови
ном 2006. године увеле су и обаве
зу ново регистрованим послодавци
ма да се евидентирају у регистар
послодаваца, рекла је шеф филија
ле Пореске управе у Бачкој Палан
ци, Добрила Шокчић.
- Новоосновани послодавци

који су својство послодавца сте
кли у периоду од 28. јула до 31.
децембра прошле године мора
ли су Пореској управи да подне
су евиденциону пријаву до 8. ја
нуара 2007. године. Послодавци
који буду основани после 1. јану
ара ће достављати евиденциону
пријаву у року од 8 дана, од упи
са у Регистар за привредне реги
стре, значи када се он упише и
пријави у року од 8 дана морају
да нама у Пореску управу подне
су ту пореску пријаву. - рекла је
Шокчићка и додала. - Сви остали,

који су и пре 28. јула прошле го
дине били послодавци немају
обавезу да подносе евиденцио
ну пријаву, односно Фонд пензи
оно - инвалидског осигурања за
послених је доставио Пореској
управи податке ових послодава
ца, потребне за поменуту евиден
цију. - нагласила је директорица
филијале Пореске управе у Бачкој
Паланци, Добрила Шокчић.
Евиденциона пријава се може
купити у књижари или преузети у
филијали Пореске управе у Бачкој
Паланци.

Замена здравствених књижица

Предати документа на време
- Бачкопаланачка филијала ради и после подне
Републички Завод за здравстве
но осигурање, филијала за јужно
бачки округ Нови Сад, испостава
Бачка Паланка, је још у другој по
ловини 2006. године започела ре
ализацију пилот-пројекта, замене
здравствених књижица чији носи
лац је РЗЗО са седиштем у Београ
ду, а који подразумева формирање
базе података матичне евиденције
осигураника као прву фазу.
У другој фази је предвиђена са
ма замена здравствених књижица
новим обрасцима. После успешно
окончане прве фазе уноса подата
ка, у Новој години се прешло на ре
ализацију друге фазе, односно за
мене старих здравствених књижи
ца новим обрасцима.
Нови образац у облику тродел
ног картона штампан у Републич
ком заводу за израду новчаница Бе
оград, има бар код и заштитни хо
лограм. Иначе, овај образац је бес
платан за осигуранике и добија се
на шалтерима службе.
Коришћење нових образаца ће
поједноставити општење са осигу
раницима. Једноставним поступ
ком уноса ЈМБГ осигураника у сва
ком моменту ће се знати сви пода
ци о осигуранику, виду осигурање,
уредности измиривања обавеза,
као и подаци потребни лекарима
и медицинском особљу. Аутомат
ска обрада података ће скратити

време проведено код лекара, као
и прописивање потребних лекова и
терапеутских метода.
Замена здравствених књижица
се врши у просторијама РЗЗО- ис
поставе у Бачкој Паланци, улица
Жарка Зрењанина 74 од 8 до 19 са
ти. Неопходно је доставити следе
ћу документацију: стару здравстве
ну легитимацију, фотокопију личне

ницу установе која се налази у при
земље зграде, у соби број 2.
Због старосне структуре станов
ништва, преподневне заузетости
многих осигураника, као и величи
не и разуђености општине, уведен
је и рад у две смене. Боље је кори
стити поподневне термине за заме
ну књижица, јер су гужве мање.
Замена здравствених књижица
вршиће се током 2007. године. Ста

карту, фотокопију радне књижице,
списак запослених радника, овере
на изјава да је плаћен допринос, из
вод из матичне књиге рођених за
чланове породице ( ако је осигуран
преко родитељ), извод из матичне
књиге венчаних за брачног друга
( ако је осигуран преко радника),
пријава М-1 (на здравствено осигу
рање).
Довољно је да наведену доку
ментацију треба донети на писар

ре здравствене књижице могу се ко
ристити до рока назначеног прили
ком последње овере.
Сви привредни субјекти (ДОО,
АД, предузетници и др.) књижице
мењају колективно уз доставља
ње потребне документације.
Све додатне информације веза
не за замене књижица могу се до
бити на телефоне 6042-495, 6043460, 743-476 или 523-455 (особа за
контакт Гордана Топаловић).
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Сајамске активности и важне посете

Сајам занатства и мале
привреде у Минхену
- Понуде за учешће у Општем удружењу предузетника општине Бачка Паланка
Наредни период обележиће ве
ћи број сајмова. Март ће обележи
ти један од највећих сајмова пред
узетништва на свету, Међународни
сајам занатства и мале привреде у
Минхену. Осим тога, у фебруару од
12. до 14. је Међународна изложба
хране и пића у Москви, а од 18. фе
бруара у Торонту је Међународни
сајам хране и пића.
Привредна комора Србије посе
тиће 20. фебруара Вировитичко
- подравску жупанију. Два дана ка
сније биће отворен Сајам грађеви
нарства у Солуну који ће трајати до
25. фебруара. Такође у Грчкој, али
у Атини од 23. фебруара одржава
се Хеленекспо. У Напуљу у време
ну од 23. до 25. фебруара 2007. на
Сајму пољопривреде, прехрамбе
не индустрије и пољопривредне ме
ханизације AGROSUD биће органи
зован наступ српске привреде. То
ком фебруара, тачније 25. фебруа
ра биће одржан још један сајам мо
де и то у Торонту, у Канади - Међу

народни сајам женске моде. За 8.
март заказано је отварање Међуна
родни сајам занатства и мале при
вреде IHM 2007 у Минхену који ће
бити одржан до 14.03. Привредна
комора Србије већ традиционално
организује заједнички наступ срп
ске привреде. Тако е бити и на ово
годишњем сајму и то на простору
од око 150 квадратних метара.
С обзиром на величину ове
сајамске манифестације, на којој
ће бити представљена највећа до
стигнућа у овој области уз традици
оналне бројне стручне и пословне
посетиоце.
Многе туристичке агенције ор
ганизују посету овом сајму, цене
аранжмана крећу се од 230 до 530
евра у зависности од броја дана и
превоза.
Дан касније отвара се и сајам
Дани моде на загребачком велеса
јаму. Током марта биће одржан и
Међународни општи сајам у Каиру
и то од 21. - 30.03.2007.

Подсећање

Ко није дужан да има фискалну касу
На основу Закона о порезу на
промет донета је и Уредба одређи
вању лица на која се, услед специ
фичности делатности које обавља
ју не односи обавеза евидентира
ња промета преко
фискалне касе. Ова
Уредба се примењу
је од 4. септембра
2004. године и од
носи се на следеће
делатности између
осталих: такси пре
воз, адвокатски по
слови, образовање,
здравствена зашти
та становништва, ветеринарска
активност, социјална заштита, де
латност верских организација, при
казивање филмова, уметничко и
књижевно стваралаштво и сценска
уметност, коцкање и клађење. Тако
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ђе, ова Уредба се односи и на по
једине делатности у оквиру следе
ћих подгрупа: производња остале
одеће, шивење по наруџби, осим
уколико се делатност не обавља
у оквиру модног са
лона. Остала трго
вина на мало у, и
изван продавница:
продаја преко ауто
мата, продаја преко
путујућих продава
ца, улична продаја
сладоледа, лозова,
кокица и штампе, за
тим оправка сатова,
часовника. Под ову Уредбу потпада
ју и стари занати: каменорезачки,
воскарско - лицидерски, медичар
ски, припрема појединих месних,
млечних и биљних производа на
традиционалан начин.

Корисне адресе:
Министарство привреде
ул. Краља Милана 16
Београд
тел. 011 3617599
www.mpriv.sr.gov.yu
Министарство финансија
ул. Немањина 22-26 Београд
тел. 011 3616361
www.mfin.sr.gov.yu
Минист. за капиталне инвестиције
ул. Немањина 22-26
тел. 011 3614653
www.mugrs.sr.gov.yu
Пореска управа
www.poreskauprava.sr.gov.yu
Привредна комора Србије
Тел.: 011/184148, 638392 /лок. 107
Кнез Михаилова 10, Београд
http://pks.komora.net
Регионална привредна комора
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 6/7
Тел 468-277 ,468-699, 469-371
www.rpkns.com
Покрајинско извршно веће
Михајло Пупин 16.
Нови Сад
Тел. 021-487-4000
www.vojvodina.sr.gov.yu
Секретаријат за приватизацију,
предузетништво, мала и средња
предузећа
www.privpredmsp.vojvodina.sr.gov.yu
Агенција за привредне регистре
контакт центар: 011 360 77 00.
Информације о предметима:
Тел. 011 333 1 444
www1.apr.sr.gov.yu/apr.public
Агенција за приватизацију
ул. Теразије 23/6, Београд
тел. 011 3020800
www.pa-serbia.co.yu
Републичка агенција за развој
МСП и предузетништва
Београд, тел.011 3346107
www.sme.sr.gov.yu
Фонд за развој Р. Србије
ул. Кнез Михаилова 14 Београд
тел. 011 621887, www.fondzarazvoj.
sr.gov.yu
Фонд за развој АП Војводине
ул. Бул. Михајла Пупина 16
Београд, тел. 011 456311
http://www.vdf.org.yu/
Гаранцијски фонд
ул. Топличин венац 11, Београд
тел. 011 3285463
www.g.f.cо.yu
Национ. служба за запошљавање
ул. Краља Милутина 8 Београд,
тел. 011 3215900, www.rztr.co.yu

Инфобап - центар за информационе технологије

Бачка Паланка део глобалне мреже
Први Привредни портал Бачке Паланке * ОУП нам олакшао
Бачка Паланка полако отвара
врата и прозоре у свет. Један  од
тих прозора отворио нам је и Ин
фобап -  Центар за информационе
технологије из Бачке Паланке која
под тим именом постоји од 2003.
године. Преко њих се и  Бачка Па
ланка нашла у глобалној мрежи ИНТЕРНЕТ-у. Наиме, људи из ове
фирме су поставили први привр
едни портал Бачке Паланке. Млад
тим запослених у   ИНФОБАП-у
предводи Биљана Беч.
- Наша фирма је основана 1994.
године под именом  Пакел која се
бавила искључиво информаци
оним системима,  под именом
ИНФОБАП постоји од 2003. годи
не када је проширила своју дел
атност на обуку за рад на рачуна
ру. - каже Бечова и додаје. - Фирму

 ини тим младих и искусних љу
ч
ди. Ово је права породична фир
ма која је опстала захваљујући
квалитету у раду и невероватној
упорности тима.
Власница Биљана Беч присећа
се почетака своје фирме.
- У  време када смо почели са
радом држали смо и Школу рач
унара која још увек  постоји. На
обуци за  рачунаре сарађујемо
са многим фирмама и остваруј
емо одличне резултате. Обука се
врши на лиценцом софтверу.
У ИНФОБАП-у  могу се похвали
ти знањем.
- Знање у Србији је девалвира
ло, али ми смо поносни су нашој
фирми сви високообразовани.
Данас без знања рада на рачунару
је неписмен. Многи предузетни
ци који су долазили код нас  на

обуку веома су  задовољни  ,  јер
су на прави начин почели да ко
ристе рачунаре.
Биљана  Беч сматра да ИНТЕР
НЕТ може да има велику шансу за
нашу привреду.
Будућност је ИНТЕРНЕТ.
ИНФОБАП  од  свог  оснивања до 
данас своју будућност, али заједничку будућност читаве при
вреде види на светској глобалној
мрежи, јер будућност  је већ ту. каже Бечова и наставља. - Стерео
типни приступ представљања
привреде довео је до тога да
не можемо да пратимо светске
трендове, где је време новац и
где инвеститори  преко глобалне
мреже желе да пронађу оне у
које ће уложити. Овакав  начин
размишљања  довео је до см
ањења
мобилности,
конкурентности  и атр
активности.
Власница ИНФОБА-а
“тера” многе предузетни
ке на размишљање.
- Замислите да ваша
фирма мора да плаћа
иностраним  медијским
кућама и штампаним
и осталим медијима 
стотине   хиљада евра
годишње?  Колико наш
их предузетника из различитих
разлога - недостатка новца, неаде
кватне презентације не могу до
бро да се представе и успоставе
контакт са потенцијалним инвестит
орима. Мислим да  су  ово довољ
ни разлози зашто треба користити
услуге интернета,  јер интернет
представља средство рекламира
ња и информисања.
ИНФОБАП је покренуо нешто
што до сада нико други није урадио
у Бачкој Паланци.
- Током прошле године  ИНФОБАП је покренуо први спец
ијализовани  привредни портал
Бачке Паланке. – каже Бечова. У  остварењу  нашег циља много
нам је  помогло и Опште удруж
ење предузетника општине Бач
ка Паланка  које  нам је   дало сл
ику овдашње привреде, бар оног

дела које припада  Удружењу.
Пре доношења одлуке о уласку у
овакав пројекат више од годину
дана  смо анализирали тржиште
општине   Бачка Паланка и
суседних општина. У тим анализа
ма показало  се  да  постоји по
Цена оглашавања овим путем
је и до  20 пута мања на го
дишњем нивоу. Подаци на овај
начин могу да се лако и брзо
ажурирају.  Такође, нема више
чекања  да се ваше папирно
издање огласа прво припрема
за штампу,  па онда одштампа
и дистрибуира од сандучета до
сандучета. Привредни портал је
право место које може да пружи
свеже информације уз помоћ
људи који се брину о дизајну и
квалитету  ваше презентације.
Нисте ограничени, временом и
територијом - све информације
о фирми могу у моменту бити
постављене на сајту и доступне
целом свету.
треба за квалитетним и другачи
јим представљањем привреде
наше општине. Привредни портал
је на нов начин представио овд
ашњу привреду и дао праву сли
ку о привредним потенцијалима
адресе привредног портала
Бачке Паланке су:
www.backapalanka.co.yu
www.backapalanka.org
www.backapalanka.info
www.backapalanka.biz
Бачке Паланке. Заједно смо са
Општим удружењем предузетни
ка дошли до реализације привред
ног портала и представили општ
ину Бачка Паланка на  глобалној
светској мрежи, Интернету.  Цела
привреда града  биће доступна
свету. Иако неке фирме имају св
оју Интернет презентацију, много
је лакше да се сви нађу на једном
месту. Потенцијални инвеститор
само једним  кликом  долази до
низа потребних података. - каже
на крају Биљана Беч.
¯à

¯   11

Мали не могу без великих, став званичника

Све већи број предузетника
Приликом посете републичког
 инистра привреде Предрага Бубала
М
и Министра за економске односе са
иностранством, Милана  Париводића
Бачкој Паланци, изнели су своје
ставове о предузетништву.
- Најбољи показатељ нашег одно
са према  предузетништву је тај
што је пре  3  године, основано 6500
предузећа, 2005. године 10  хиљада
500, а прошле године 11 500. Фонд за
развој ће ове године уложити 2 милиј
арде и 750 хиљада динара  за старт
ап кредит, за почетнике и то је доказ
позитивног тренда- каже Бубаало,
док Париводић шансу види у нашој

прехраменој индустрији и додаје:
Поред прерађивачке, месне индустри
је видим шансу за наша вина, воћне
сокове, прераду воћа и поврћа, мле
чим производима.Кроз приватизацију
грађевинског земљишта биће омогуће
но свима да стекну својину на том зе
мљишту које ће онда бити у промету
и моћи ће да се прода чиме ће знатно
бити олакшано започињање посла.
И Бубало и Париводић су мишљења
да предузетништва нема без развоја
великих, док је “сива” економија је и
даље велики проблем.
- Тешко је то искоренити. У свим
државама рад на  црно постоји, у ве

ћој или мањој мери. Потребна је пер
манентна борба против “сиве” економ
ије и то на свим инстанцама. Предузет
ници који раде легално морају бити ст
имулисани и то тако што ће  држава
смањити  порезе по  запосленима.
- рекао је Бубало, а Париводић дели
његово мишљење -“Сива” економија
је проблем, јер они који раде на црно
штете цео народ, а поред њих и оне
који поштено плаћају порез, јер онда
ови морају да плаћају због њих више.
Када би сви плаћали  порез,  онда би
пореске стопе могле да падну. У том
смислу  треба  свакако пооштрити
контролу. - каже Милан Париводић.

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција

Средства се обезбеђују из буџета
- Оглас припрема Агенција за страна улагања и промоцију извоза
У циљу поспешивања извоза ток
ом 2006.  године донета је Уредба
о условима и начину привлачења
директних инвестиције.
Овом
уредбом уређују  се услови и начин
привлачења директних инвестиц
ија  на територију Републике Србије,
критеријуми за доделу  средстава  за
привлачење директних инвестиција,
динамика исплате тих средстава,
као и  друга  питања од значаја  за
повећање конкурентности Републике
Србије кроз прилив директних инве
стиција које имају повољан утицај
на отварање нових радних места,
трансфер нових знања и технологија,
као и  за уједначавање територијал
ног развоја Републике. Средства за

 ривлачење директних инвестиција
п
обезбеђују се у буџету Републике Ср
бије. Средства се могу користити за
финансирање инвестиционих проје
ката у производном сектору, сектору
истраживања и развоја и сектору усл
уга које могу бити предмет међунаро
дне трговине, осим за финансирање
инвестиционих пројеката у областима
пољопривреде, туризма, угостите
љства и трговине. Право на доделу
средстава има правно лице које је
регистровано на  територији Републ
ике Србије и које има инвестицио
не пројекте у секторима за које  се у
складу са овом Уредбом додељују
средства.  Средства могу бити дод
ељена за: инвестиције у произв

Конкурс за писање бизнис плана

Шанса и за потенцијалне предузетнике
- Рок за слање 28. фебруар  
Један од услова за почетак бизн
иса је добар бизнис план.  Најбољи у
писању бизнис - плана могу освојити
награду.
Шпанска агенција за међународну
сарадњу и Републичка Агенција за
развој малих и  средњих  предузећа
и предузетништва организује такми
чење у писању бизнис - плана. Услове
за учешће испуњавају млади предуз
етници до 35 година старости и жене
предузетници  са територије  Србије.
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У  обе групе такмичара, у об
зир долазе  потенцијални преду
зетници, као и предузетници  који
не послују  дуже од једне године.
Кандидати који испуњавају услове за
учешће на такмичењу, учествоваће у
радионицама за израду бизнис плана.
Након радионица, такмичари ће радити
на бизнис плану, које ће затим размат
рати комисија коју чине представници
Републичке агенције за развој малих
и средњих  предузећа и шпанске
агенције  за међународну сарадњу.
Такмичари у  пријави треба ук

одном  сектору којима се обезбеђује
отварање најмање  50 нових радних
места у  периоду од три године, од
дана доделе средстава. Инвестиције
се дају и у  сектор услуга  које  могу
бити предмет међународне трговине,
чија је минимална  вредност  милион
евра и којима се обезбеђује отвар
ање најмање 10 нових радних места
у  периоду од три године од  дана
доделе средстава, као и у сектору ист
раживања и развоја чија је минима
лна  вредност  милион евра и којима
се обезбеђује отварање најмање  10
нових радних места у периоду од три
године  од  дана доделе  средстава.
Јавни оглас припрема и објављује
Агенција за страна улагања и промо
цију извоза.
ратко да опишу бизнис идеју.
На крају такмичења  по једног
победника из  обе групе предузе
тника очекује новчана награда.
Рок за  подношење пријава је 28.
фебруар 2007.  године.  Пријаве
се  могу доставити на адресу:
Републичка агенција за развој ма
лих и  средњих предузећа и пре
дузетништва са назнаком (За так
мичење у писању бизнис плана).
Топличин венац 19, 11000 Београд
или на електронску пошту:
tatjana.potezica@sme.sr.gov.yu.
Додатне информације се могу доб
ити од Татјане Потежице на телефон
011 2184-067.

Најбоље из Војводине

Заштита наших производа

Покрајински
секретаријат
за
привреду расписао је конкурс  за
доделу  права  на коришћење знака
“Најбоље из Војводине” за прерађе
вине  од поврћа, прерађевина од
уљарица,  семе биљне  производње,
млечне прерађевине, месне пре
рађевине, кондиторске производе и
вино.
Право на коришћење знака “Најбо

ље из Војводине” може се остварити
ако производ задовољи  обавезне и
посебне критеријуме, за дати произ
вод задовољи обавезне критеријуме,
за дати производ, и они су саставни
део  документације. Право учешће
имају произвођачи са територије АП
Војводине који поднесу пријаву у ск
ладу са Одлуком о установљавању
знака  “Најбоље из Војводине”. 

Конкурсна документација се може
преузети у Југоинспекту Нови Сад, у
улици Дунавска 23/ 1
Додатне информације могу се
добити на  телефон Покрајинског
секретаријата за привреду, на телеф
он 456-232.  На сајту  www.spriv.
vojvodina.sr.gov.yu налази се Одлука
о установљавању знака “Најбоље из
Војводине”.

Млинар из Деспотова - Ференц Шипош

Традиција дуга два и по века
- Потребно обнављање млина
Кад чујете причу какву смо ми
имали прилику негде крајем прошле
године о малом сеоском млину у
Деспотову не преостаје вам ништа
друго него да се запитате  колико
познајете своју околину.
Увек уживамо када гледа
мо приче о неким аутентичним
грађевинама из далеких земаља,
па и  о онима из наше земље. И
општина Бачка Паланка,  тачније
Деспотово има сеоски млин који је
један  од најстаријих у Војводини.
Власник млина је Ференц Шипош
чији породична традиција у мли
нарству датира још из 1742. године
и са мајчине и очеве стране.
Овај млин изграђен је крајем
19. века као сувача са два камена
на коњски погон. Млин је дограђен
и модернизован 1914. године,
присећа  се  садашњи власник
Ференц  Шипош и наставља да су
постављени првобитни ваљци и
цилиндрична сита са погоном пар
не машине. Деветнаест  година ка
сније, тачније 1933. године у млину
је уграђивањем саугас - дизел мо
тора, повећан капацитет млевења.
У оваквим условима млин је радио
све до 60-тих година, када се деси
ла већа хаварија на мотору због че
га је млин престао да ради. Од 1966.
године млин је купио отац Ференца
Шипоша који је извршио одређене
измене на згради, обновио млинске
уређаје и уградио електро–мотор
као погон за рад млина. Тако об
новљен млин наставља са радом и
ради све до данас. 
Ференц  Шипош је  крајем 1999.

године обележио  сто година пос
тојања и рада млина. Поводом овог
јубилеја ПТТ Нови Сад је издала
коверте са сликом млина и посебн
им жигом.
Садашњи власник Ференц Шип
ош са сетом се сећа својих поче
така и млинарске каријере.  

Ференц Шипош у млину
- Почео сам да радим дале
ке 1956. год. и тачно три године
радио сам код свог  оца. Од оца
сам учио занат, а успут и похађао
и техничку школу као и ванред
не курсеве у Новом Саду. Отац
је  закупио млин у  Гунарошу, а
потом и Вермеш млин у Шупљаку,
чији је власник тада била палић
ка задруга. У Торн млину сам ра
дио пет година, од 1961. до 1966.
год.
Шипош се подсети и својих
почетака у Деспотову.
- У октобру 1966. год. отац и
ја смо купили млин у Деспото
ву. – каже власник малог млина
и наставља. - Од 1972. године,
ја преузимам млин, јер ми отац
одлази у  пензију. Од  тада, уз
дозволу за  рад, радим у истом

млину до дан данас.
Покушао је Фернец Шипош да
напусти млинарство, али је његова
љубав према овом послу ипак пр
евладала.
- Непуне две године, од
новембра 1974. до септембра
1976. године сам био  на пр
ивременом раду у Шведској. У
том периоду, млин није радио.
Међутим, Ференц  се ипак
вратио и наставио да се бави млин
арством.
Шипошу је његових,  скоро
69. година живота и више од 50
година радног стажа већ одавно
време  да оде у пензију,  али сти
цајем  околности, загубљени су
му документи. Осим тога слаба је
заинтересованост за млинарство.  
- Здравље ми је веома на
рушено, и што  пре бих да
поднесем захтев  за пензију. 
Желим да имам солидну пензију,
јер за  време  радног века нисам
стекао капитал од којег бих мог
ао даље да живим. - скроман је
Шипош.
Међутим, он не жели  да свој
млин препусти случају и тражи на
чин да га обнови и реконструише.
На жалост, данас у ери осав
ремењавања овакви млинови са
старом технологијом постају прошл
ост. Наиме, млин у Деспотову ради
са најмањим капацитетом  по обиму
производње и ангажовањем радне
снаге. Они губе трку са великим сав
ременим млиновима чији капаците
ти су знатно већи. Међутим, и овак
ви млинови имају своју шансу с об
зиром на све присутније трендове и
потраге људи за здравом храном.
¯à

¯   13

Представљамо оне који дају кредите

Велико интересовање за инвестиције
- Бојажљиво у кредите
С обзиром да они који дају креди
те, субвенције и остало, конкурсе
за доделу кредита обично у медији
ма, што штампаним, што електрон
ским објављују углавном 15-так
дана пре истека рока упознаћемо
вас са институција код којих се по
времено треба интересовати за до
делу различитих средстава. Ту су
између осталих: СИЕПА, УСАИД,
СЕКО…
СИЕПА
Једна од честих која даје креди
те је СИЕПА. Агенција за страна
улагања и промоцију извоза (СИЕ
ПА) помаже предузећима при оба
вљању пословних и инвестицио
них активности у Србији. СИЕПА
врши истраживања и обезбеђује ре
сурсе како би страни инвеститори
могли да донесу праве одлуке и да
успешно изврше улагања. Агенција
пружа практичну помоћ увозници
ма производа и услуга из Ср
бије у погледу свих неопход
них питања. Без обзира да ли
се ради о порезима, лиценци
рању, могућностима инвести
рања, дозволама, тарифама,
или повезивању увозника са
правим произвођачима.
Агенција за страна улагања
и промоцију извоза Републике
Србије (СИЕПА) је, према нај
новијим истраживањима Спе
цијализоване агенције Свет
ске банке за осигурање инве
стиција (МИГА), у рангу најбо
љих светских агенција.
УСАИД, ул. Кнеза Милоша
50. Београд, тел. 011 3064709,
www.usaid.org.yu.
У децембру 2005. године УСАИД
је усвојио вишегодишњу стратегију
помоћи од 2006.-2011. за Републику
Србију. Ова стратегија ће служити
као темељ за израду свих будућих
програма и  активности  до са
мог краја програмске  помоћи пре
двиђене за 2012. годину. Стратегија
се бави развојним потребама
Републике  Србије уз истовреме
но уважавање спољно политич
ких циљева Владе САД. Буџет
УСАИД-а за  Србију и  Црну  Гору
У 2006  години УСАИД/Србија и
¯à
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Црна Гора је програмирао 60 мил
иона долара помоћи америчке
Владе намењене Србији,  како би
подржао три  стратешка циља и
одређене кључне теме.
СЕКО
Швајцарска  организација  за
олакшице инвестирању промови
ше пројекте за инвестирање изме
ђу компанија у Швајцарској и њихо
вих партнера у земљама у развоју
и транзицији,  као и  омогућавање
преношења  капитала, технологија
и стручног знања путем  овог
процеса.
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Један од   основних циљева
ове  Агенције је визија  Србије  као
успешне, међународно конкуре
нтне и динамичне државе. Акт

уелни привредни тренутак је изазов
стварања предузетничког друштва,
чије су основне вредности идеје, зн
ање, иновативност, технологије и
предузетништво. Отуда, залагање
за развој малих и средњих пр
едузећа и предузетништва није
никакав тактички потез у садашњој
привредној ситуацији, већ убеђење
да њихов подстицајан и складан
развој представља битан услов за
оживљавање економских токова и
решавање  многих социјалних пи
тања. Републичка Агенција за раз

вој  малих и средњих предузећа
често организује семинаре.
ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Преко
Фонда
за
развој
Републике Србије, они  који за
почну приватни  бизнис у 2007.
години, имаће на располагању
укупно 425 милиона динара. На
име, Програм финансијске пом
оћи намењен је предузетницима
и почетницима у бизнису  за обав
љање  занатских, производних и
услужних делатности. Кредит може
да се користи за набавку основних
средстава, куповину  пословног
простора, а делом и за обезбе
ђење трајних  обртних средстава. 
Ова средства се не могу користити
за примарну  пољопривредну про
изводњу, послове у инфраструкт
ури, трговину,  такси услуге, као
и за  програме чија предрачунска
вредност прелази 30.000 ЕУР.
Важна је добра пословна идеја,
а предност ће имати лица
млађа од  35 година. Висина
кредита који може да добије
предузетник (физичко лице)
креће се у распону од 2.500
до 10.000 ЕУР. За  привредна
друштва  (правна лица) су на
мењени већи износи кредита
- од  5.000 до 30.000 ЕУР. Ка
мата је 1% на годишњем нивоу,
а рок  отплате до три године
са  почеком  до 12 месеци.
Инструменти  обезбеђења кре
дита су меница са два жиранта
(за кредит до 5.000 ЕУР). За кре
дите чији износ прелази 5.000
ЕУР, инструмент обезбеђења
кредита је хипотека над непокретн
остима или земљиштем у односу 1:
1,5 вредности одобреног кредита,
или уговорено јемство.
ШПАНСКА  АГЕНЦИЈА
ЗА
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Ова Агенција  је расписала ко
нкурс за писање  бизнис плана
који  је  отворен до 28. фебруара.
Међутим, вероватно да ће  још
бити инвестиција које ће пружати
Шпанска агенција  за међународну
сарадњу.

Д.О.О.

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA BIRO OPREME

Bačka Palanka, Šafarikova 86

Tel. 021/ 751-956, 753-070
Новосадски пут 27, Бачка Паланка
Тел. 021/ 741-627

e-mail: malned@nspoint.net

ПРОДАВНИЦА БР. 2
БАЧКА ПАЛАНКА, УЛ. Ј.А. 102
Тел. 021/ 744-700

НОВООТВОРЕНА

ПРОДАВНИЦА НУДИ:
- РЕМЕЊЕ
Продаја шљунка и песка

- АКУМУЛАТОРЕ
- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ
- УЉА И МАЗИВА

• TONERI I KERTRIDŽI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIRE
• FILMOVI ZA FAX UREĐAJE

- ФИЛТЕРЕ

• RIBONI, CD-R, DVD-R

- АУТОКОЗМЕТИКА

• FOTOKOPIR, INKJET I FOTO PAPIRI

- БИЦИКЛОВЕ
- ГУМЕ

MARKET

INFORMACIONI SISTEMI

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a
HALL AMD 2800+

27.468 din.

SOCKET 754 (PIV CLASS INTAGRALA) OFFICE
Procesor > AMD Sempron 64 2800+ BOX S754
M. ploča > MSI K8MM3-V S754 SATA, VGA+AGP, LAN
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

SPD “FLEŠ” • BAČKA PALANKA • Tel. 021/ 747-641

HALL AMD 3000+

31.757 din.

SOCKET 754 MULTIMEDIA SOLUTION
Procesor > AMD Sempron 64 3000+ BOX S754
M. ploča > GIGABYTE GA-K8NE S-754, NF4, PCI-E, SATA
Video karta > ASUS EAX300SE-X/TD/128MB ATI Radeon X300
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

HALL AТHLON 3200+

Tel. 021/ 752-494
hallsys@hallsys.net

LIZING NA 12 RATA
BEZ BANKE I ŽIRANATA
AVANS 5% POPUSTA
(SVE CENE SU SA PDV-om)
GARANCIJA 36 MESECI

BEŽIČNI INTERNET
(WIRELESS)
NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!

38.106 din.

SOCKET AM2 (PIV CLASS) GAMER
Procesor > AMD Athlon 64 3200+ (2000) 512K BOX
M. ploča > MSI AM2 K9N NEO-F nF 550, PCI-E, DDR2
Video karta > ASUS EN6200T C512/TD/256M nVidia EN6200 PCIE
Memorija > 256 MB DDR II PC 533
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

Wireless Internet

752-494

24 časa on-line
Neuporediva brzina
Slobodna telefonska linija

Jedi

no u

platn

o me

sto u

grad

u za

HALL INTEL 2,53 Ghz

28.850 din.

HALL INTEL 2,66 Ghz

34.619 din.

HALL INTEL 3,06 Ghz

37.953 din.

P4 CELERON (Integral) Business
Procesor > P4 Celeron D 347 3.06 GHz 512kb, 533MHz, S.775
M. ploča > MSI PM8M3-V S775 AGP+VGA, SATA + SB + LAN
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

P4 CELERON HOME
Procesor > P4 Celeron D 347 3.06 GHz 512kb, 533MHz, S.775
M. ploča > ASUS P5GPL-X i915PL S775/800Mh/PCI-E
Video karta > ASUS EAX300SE-X/TD/128MB ATI Radeon X300
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

PENTIUM 4 ADVANCED
Procesor > INTEL PENTIUM 4 524 3.06Ghz/533/1MB S775
M. ploča > LGA775 i945PL, ASUS P5PL2/C PCI-e/DualDDR2
Video karta > ASUS EN6200T C512/TD/256M
Memorija > DDRam 256 MB PC400
Hard disk > 80GB ATA133 7200rpm
Optika > CD DVD ROM • Zvučnici > Standard 2.0
Kućište > 400W ATX • Tastatura > Multimedia
Miš > Optički • Modem > 56k Conexant
Monitor > Samsung CRT 17”

Фонд за развој предузетништва Општине Бачка Паланка кренуо је у конкретну реализацију циљева.
На састанку који је одржан у понедељак, 5. фебруара одлучено је да, на основу критеријума и мерила о
субвенцији дела каматне стопе за кредите намењене за развој малих и средњих предузећа буде расписан

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА КРЕДИТЕ НАМЕЊЕНЕ
РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљеви доделе средстава за субвенцију су: подстицање призредних активности, повећање запосленост,
повећање нивоа техничке опремљености, едукација за вођење самосталног бизниса на територији Општине Бачка
Паланка.
2. СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИЈУ
Средства за субвенцију су обезбеђена из Буџета Општине Бачка Паланка.
3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за субвенцију дела каматне стопе за кредите који се користе за:
- куповину опреме за обављање привредне делатности,
- куповину и адаптацију производно-пословног простора,
- куповину грађевинског земљишта за изградњу производно-пословног простора, усавршавање
предузетника за вођење бизниса.
4. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају привредни субјекти који своју делатност обављају на територији Општине Бачка
Паланка.
5. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
- Кредит одобрава и даје пословна банка.
- Рок отплате кредита је пет година.
- Фонд врш и субвенцију дела каматне стопе за кредит.
- Износ кредита за који се може добити субвенција је максимум 20.000 еура.
6. СУБВЕНЦИЈА КАМАТЕ
- Удео субвенције је 50% тржишне каматне стопе, на годишњем нивоу.
Приоритет у додели средстава за субвенцију имају подносиоци захтева који коришћењем средстава
кредита обезбеђују већу запосленост.
7. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈУ
- Управни одбор Фонда утврђује предлог Одлуке са ранг листом кандидата за доделу субзенција према
утврђеним Критеријумима и мерилима за доделу средстава.
Коначну Одлуку о додели средстава за субвенцију доноси Председник општине Бачка Паланка.
- За сваки одобрени захтев, председник општине закључује Уговор о субвенционисању са подносиоцем
захтева и пословном банком која је одобрила кредит.
- Уколико банка подносиоцу захтева за доделу средстава за субвенцију не одобри тражени кредит,
средства за субвенцију дела камате се додељује првом наредном подносиоцу на ранг листи.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса уз захтев за доделу средстава подносе:
- доказ о утврђивању намене за коју се траже средства (пројекат, профактура за опрему, предуговор о
куповини земљишта и др.),
- оверену фотокопију решења о упису у регистар са свим прилозима,
- ПИБ образац,
- потврду надлежног органа о измиреним обавезама по основу пореза и осталих јавних прихода (не
старији од 30 дана),
- потврда о броју запослених пре подношења захтева,
- уговор са пословном банком о одобреном кредиту.
9. ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА
- Конкурс је трајно отворен док се не расподеле планирана средства Фонда намењена за ову намену у
2007. години.
10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
- Планирани број новозапослених радника наведених у захтеву се мора реализовати у првој години од
када тече додела средстава за субвенцију.
- Број новозапослених радника се не може умањити док траје отплата кредита.
- Сва остала права и обавезе уговорних страна биће регулисана Уговором о субвенсионисању.
Образац захтева се може преузети на пријемном шалтеру у холу зграде СО Бачка Паланка.
Захтеви за доделу средстава, са свим прилозима, предају се лично или препорученом пошиљком на адресу:
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, Бачка Паланка, ул. Краља Петра I број 16.

УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДА ЗА РАЗРОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Паланачки

БРОЈ 2
ФЕБРУАР 2007.

Предузетник

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Из инспекције рада

Акт о процени ризика до септембра
Донета одлука о јавном превозу у друмском саобраћају

Пооштрени услови за добијање дозволе
Савет запошљавања Бачка Паланка

Смањити незапосленост са 21 на 10 посто
Представљамо оне који дају кредите

Велико интересовање за инвестиције

