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Предузетник

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

DIGITALNI FOTOAPARATI

ACER ASPIRE
5613 ZWLMI

MUSTEK SKENER
BEARPAW
W 1200CU

HP 2360
INKJET ŠTAM
ŠTAMPAČ
T PAČ
TAM

HP 530

HP 1018 LASERSKI ŠTAM
ŠTAMPAČ
T PAČ
TAM
P

UMREŽAVANJE RAČUNARA

FUJITSU SIEMENS
AMILO Li1705

BEŽIČNI INTERNET (WIRELESS)
NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!
BAČKA PALANKA, ČELAREVO, GAJDOBRA,
PIVNICE, SILBAŠ, OBROVAC

IZBOR SVIH TIPOVA MEMORIJA (MMC, SD, DUO-PRO)
FLASH USB MEMORIJA 1GB - 1.100 din. • RAM MEMORIJA NA EXTRA SNIŽENJU
MP4 PLAYERI - 4.000 din. • SVE VRSTE DVD i CD DISKOVA

24 časa on-line • Neuporediva brzina • Slobodna telefonska linija
Najniža cena po megabajtu • Vi birate: po potrošnji ili fiksno

PRODAJA RAČUNARA NA LIZING DO 12 MESECI BEZ BANKE

ЈУЛ

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР

5. јул
• Подношење обавештења о закљученим уговорима по
основу естрадних програма у претходном месецу
• Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на
срећу за претходни месец
10. јул
• Подношење pријаве за ПДВ за претходни месец и
други квартал 2007. године
• Плаћање ПДВ за претходни месец и други квартал
2007. године
• Подношење пријаве за порез на премије осигурања
• Плаћање пореза на премије осигурања за претходни
месец
15. јул
• Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног
месеца
• Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за
претходни месец
• Плаћање пореза и доприноса на приходе од
обављања самосталне делатности за претходни
месец
• Плаћање накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта и комуналне таксе за
претходни месец
20. јул
• Подношење кумулативног обрачуна акцизе за прву
половину 2007. године (правна лица)
• Подношење кумулативног обрачуна акцизе за прву
половину 2007. године (предузетници)
• Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за
прву половину 2007. године (правна лица)
• Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за
прву половину 2007. године (предузетници)
31.јул
• Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег
месеца
• Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање
за неисплаћене зараде за претходни месец

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

5. август
• Подношење обавештења о закљученим уговорима по
основу естрадних програма у претходном месецу
• Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на
срећу за лретходни месец
10. август
• Подношење лријаве за ПДВ за претходни месец и
други квартал 2007. године
• Плаћање ПДВ за претходни месец и други квартал
2007. године
• Подношење пријаве за порез на премије осигурања
• Плаћање пореза на премије осигурања за претходни
месец
15. август
• Плаћање аконтације акцизе за 2. половину
претходног месеца
• Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за
претходни месец
• Плаћање пореза и доприноса на приходе од
обављања самосталне делатности за претходни
месец
• Плаћање накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта и комуналне таксе за
претходни месец
• Плаћање пореза на имовину за трећи квартал
31. август
• Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег
месеца
• Плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање за неисплаћене зараде за претходни
месец

5. септембар
• Подношење обавештења о закљученим уговорима по
основу естрадних програма у претходном месецу
• Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на
срећу за претходни месец

Паланачки

10. септембар
• Подношење месечне пријаве за ПДВ
• Плаћање ПДВ-а за претходни месец
• Подношење пријаве за порез на премије осигурања
• Плаћање пореза на премије осигурања за претходни
месец
15. септембар
• Плаћање аконтације акцизе за 2. половину
претходног месеца
• Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за
претходни месец
• Плаћање пореза и доприноса иа приходе од
обављања самосталне делатности за претходни
месец
• Плаћање накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта и комуналне таксе за
претходни месец
30. септембар
• Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег
месеца
• Плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање за неисплаћене зараде за претходни
месец

Предузетник

Општина Бачка Паланка
привлачи инвеститоре
Покрајина одобрила средства
Ново руководство у ОУП-у
Шта су кластери?

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

doo INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA
Novi Sad

- PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD
- ISPITIVANJE RADNE OKOLINE

Новосадски пут 27, Бачка Паланка
Тел. 021/ 741-627

Продаја шљунка и песка

- OSPOSOBLJAVANJE
- ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
- IZRADA ELABORATA, STUDIJA, AKATA,
PRAVILNIKA
Novi Sad, Narodnog Fronta 53
tel./fax: 021/ 468-636, direktor 021/ 63-71-499, 021/ 468-777 lokal 154, E/mail: hib@NSpoint.net

Д.О.О.

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

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i export - import auto delova - kamionski program
Bačka Palanka, Fabričko naselje 27, Tel/Fax 021/ 750-515, 751-461, Prodavnica 6043-721
E-mail: moli@eunet.yu, www.mitrovicisin.co.yu

НОВООТВОРЕНА

Sve vrste (tipove)
krstova kardana
(sa ugradnjom ili bez)

ПРОДАВНИЦА НУДИ:

MARKET

- РЕМЕЊЕ
- АКУМУЛАТОРЕ
- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ
- УЉА И МАЗИВА
- ФИЛТЕРЕ
- АУТОКОЗМЕТИКА
- БИЦИКЛОВЕ

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

- ГУМЕ

Osovinice gibnjeva sa
čaurama za sva privredna vozila

Osovine rukavaca
za sva privredna
vozila

- autodelova za privredna vozila
- autoelektrika
- akumulatori (”Topla” Slovenija)
- Sklopovi motora
- Kočiona tehnika
- Kočioni doboši
- Taho listići
- Sajle tahografa
- Sajle kočnice i gasa
- Izduvni sistemi
- Semerinzi
- Ležajevi
- Creva za gorivo i rashladni sistemi
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Будућност у
инвестицијама
Овај број посветили смо инвестицијама. Кажу да Бачка Паланка има “златну
жилу” да тако то назовемо - велики, што
природни, што од раније развијени, привредни потенцијали који могу да привуку
значјане инвеститоре захваљујући којима може да се развије и предузетничка
делатност. Осим тога, многи могу да добију и евентуално, идеје за покретање
новог бизниса. Говорићемо о инвестицијама које наша општина планира, реч
је о марини на Дунаву, Регатном центру, а
за Вас смо припремили и причу о кластерима, новом виду удруживања предузетника који је одличан како за започињање
бизниса, тако и за његово развијање.
Избори ће дефинитивно обележити ову годину, пре свега политички, али
у нашем трећем броју нећемо писати о
тим изборима, него онима који су везани
за Опште удружење предузетника општине Бачка Паланка. Наиме, завршио се
четворогодишњи мандат претходног сазива, добри познаваоци овдашњих прилика кажу, веома успешног руководства
ОУП - Бачка Паланка. И током ове 4 године дошло је до извесних измена, руководство је мењано, али је увек било добро. Новим челним људима ће бити колико лако, толико и тешко да наставе. Наиме, лако, јер су утабане многе стазе, већ
годинама се гради углед овог Удружења.
ОУП Бачка Паланка је постало поштовано у покрајинским, али и републичким
коморама. Новом руководству, управо
ово може бити и отежавајућа околност,
јер треба ићи корак даље у односу на
претходне. Међутим, нови председник
ОУП-а Милош Ћосић има богато искуство у предузетништву, тако да не треба
сумњати да ће и он добро водити Опште
удружење предузетника као и претходни.
Осим искуства овај сазив красиће и младост, тако да Опште удружење предузетника у Бачкој Паланци има перспективу.
Поново Вас позивамо да се јавите у
Ваше Удружење и дате сугестије везане
за “Паланачки предузетник’”- шта Вам се
свиђа, шта не, о чему би волели да читате...
Желимо и опет да Вам теме о којима
смо писали буду од користи.
Ваш “Паланачки предузетник”

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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Ново руководство у ОУП-у Бачка Паланка

Спој младости и искуства
- председник Милош Ћосић

Опште удружење предузетника
општине Бачка Паланка од ове го
дине има ново руководство, пред
седника и чланове Извршних одбо
ра, односно председнике секција.
У уторак, 12. јуна одржана је
седница Извршног одбора Општег
удружења предузетника Бачка Па
ланка на којој је потврђен ранији
избор новог руководства, тачније
Извршног одбора у наредне 4 годи
не.
За председника је изабран Ми
лош Ћосић, а његов заменик је Ми
лош Нинковић. Нови чланови Из
вршног одбора су испред секције
аутопревозника - Милош Ћосић, ис
пред аутомеханичара - Стеван Зо
рић, трговаца - Мирослав Мај, уго
ститеља - Божидар Нинковић, пе
кара - Милош Нинковић, таксиста
Љубо Петровић, металаца - Ратко
Митровић и испред бербера и фри
зера - Душан Ћумура, а за остале

занатске делатности - Александар
Петровић.
У наредном периоду биће инте
зивиран рад по секцијама, рекао је
секретар Општег удружења преду
зетника Бачка Паланка, Милутин
Марчета. Генерални проблем свих
предузетника је велики постотак ра
да на “црно’ против кога ће по сек
цијама, али и уопште у Удружењу,
наставити да се боре. Према Мар
четиним речима радиће се и на ве
ћем активирању чланова организо
вањем одређених акција- као што
је било покретање часописа “Пала
начки предузетник”, сајта Удруже
ња и остало.
- Жеља је да добијемо што већи
број активних чланова, свесних зна
чаја Удружења, каже Марчета.
Такође, ради се и на подмлађи
вању што се види и кроз састав Из
вршног одбора који представља
комбинацију старијих односно иску

снијих и млађих чланова.
Наставиће се раније започета
одлична сарадња са другим Удру
жењима, као и привредним комора
ма, од регионалне до републичке.
Као један од показатеља добре са
радње са коморама је и ранији из
бор Бачкопаланчанина Мирослава
Маја за новог представника у комор
ском систему, на свим нивоима.

Уколико желите да се
рекламирате у Паланач
ком предузетнику може
те се обратити Општем
удружењу предузетника
на адресу
Жарка Зрењанина бб,
на телефон 021-752-772
или на
е-маил oupbp@eunet.yu.

Из Фонда за капитална улагања стигле паре

Квалитетни програми из општине донели новце
- Двеста милиона динара општини Бачка Паланка
У четвртак, 21. јуна на конфе
ренцији за новинаре на којој су го
ворили заменик председника, Зо
ран Јовичин, заменик председни
ка С.О., Милорад Париповић и
заменик директора Туристичке ор
ганизације и координатор за про
јекте из ове области Павле Почуч
објављено је да су из Покрајин
ског Фонда за капитална улагања
и ресорних секретаријата одобре
на одређена средства општини
Бачка Паланка. Поднети пројекти
су били квалитетни и атрактивни

према речима надлежних, тако да
су наишли и на “зелено” светло у
Покрајини. Поднето је 10 капитал
них пројеката и више мањих које
се односе и на уређење самог гра
да, али и села, а одобрена сред
ства, између осталог биће усмере
на за водоснабдевање, атмосфер
ску канализацију, путну привреду,
семафорску сигнализацију у гра
ду, а део ће бити усмерен и у сфе
ру културе...3а 3 пројекта из обла
сти туризма и спорта из Фонда је
одобрено око 140 хиљада евра и

то за пројекте туристичке сигна
лизације, уређење туристичко-ин
формативног центра и бицикли
стичке стазе у дужини од око 45
км. Одобрен је и пројекат детаљ
не регулације марине на Дунаву и
постављање справа на трим ста
зи. Већ је у припреми документа
ција за поменуте пројекте, а спро
воде се и припремне радње за њи
хову реализацију.
До краја године наша општина
добиће око 200 милиона динара
која ће стизати сукцесивно.

ОУП отвара прозор у свет

Предузетници добили сајт
- адреса: www.udruzenjepreduzetnika.com
Тим фирме Инфо БАП, који је по
ставио већ раније Привредни пор
тал Бачка Паланка, изашао је у су
срет Општем удружењу предузетни
ка општине Бачка Паланка. Они су
идејно осмислила сајт и дала га на
коришћење Удружењу. Ова група


¯à

¯  

инвентивних људи радиће и на одр
жавању сајта. Сајт овакве врсте, на
тој адреси је први на нашим просто
рима. Наиме, ОУП Бачка Паланка је
прво Удружење са тим доменом. На
сајту ће се наћи све битне информа
ције које могу бити од користи пред

узетницима.
Сви чланови ОУП-а могу да имају
своју страницу у оквиру привредног
портала Бачке Паланке. Уколико же
лите да се огласите на Привредном
порталу обратите се у просторије
ОУП, или на телефон 752-772.

Општина излази у сусрет инвеститорима

Крајњи моменат за улагаче
Локална самоуправа Бачке Паланке
све више схвата значај инвестиција и њи
ховог привлачења у нашу средину, твр
ди председник општине Бачка Паланка,
Драган Бозало.
- Напокон смо после привремених
мера, привременог финансирања на
оним позицијама на којима смо хтели
да будемо када смо дошли на власт.
Свесни смо д а некада можда нисмо
добро радили, узели неки кредит који
нам неки данас спочитавају, али мо
жда не бисмо могли узети тај, да прет
ходно нисмо вратили неки ранији.
Једна од најзначанијих измена доне
тих на једној од ранијих седница Скуп
штине је измена Одлуке о давању у за
куп грађевинског земљишта, истиче
председник.
- На нови начин биће обрачунаван за
куп. Почетна цена ће бити ниска, а даће
мо још погодности иневеститорима - у
зависност од броја запослених биће ума
њени трошкови и биће распоређени на
године закупа. Све то радимо са циљем
да привучемо нове инвеститоре. Изаћи
ћемо им у сусрет тако што ћемо дозволи
ти да евентуално плаћају у ратама. Све
је то везано за израду Генералног урба
нистичког плана и пословне зоне која ће
се ширити према Новом Саду и послов
не зоне између две Гајдобре. Овим пла
ном ће бити легализоване многе ствари
које нису постојале.
На једном од претходих заседања
Скупштине општине Бачка Паланка из
мењена је Одлуке о јавном превозу пут
ника у друмскм саобраћају на територији
Општине Бачка Паланка
- Измена је да возило мора бити
произведено минимално у складу са
условима прописаним нормом ЕУРО
3 у погледу издувне емисије и ово је
пролонгирано на рок од две године.
По нама је боље возити се у Мерцеде
су од 15, него у Југу од седам година.
– каже Бозало и указује на другу важну
одлуку. - На основу Одлуке о заштити
животне средине као и све општине плаћа се динар по квадратном метру.
Сада смо се одлучили да се то одно
си само на пословни простор. Веома
је тешко направити реалну процену
– кафић од 100 квадрата плаћа, као и
банка од 100 квадрата.

Фонд за развој предузетништва осно
ван је прошле године и даће допринос
развоју привреде.
- Фонд за развој предузетништва и
Фонд за развој пољопривреде су тре
бали бити основани и раније, али смо
поучени искуством других општина ко
је су кренуле у то, а нису испоштовале
законске норме. Због одлагања доби
јена су већа средства у тим фондови
ма, око 5,5 милиона динара. Идеја је
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- каже председник Општине
Бачка Паланка Бозало

Драган Бозало
да у Фонду за развој пољопривреде
путем Конкурса делимо машине како
би Фонд прве заживео. По нама је то
најатрактивније, најбезболније и нај
чистије. Исто важи и за Фонд за развој
предузетништва где би 5,5 милона ди
нара било дељено посредством Кон
курса који је отворен током целе годи
не. Битно је да се људи запосле и да
се развију мала и средња предузећа.
Осим тога, добро је да је то кренуло и
да ниједна наредна власт то неће пре
кинути.
Ове године је основана Туристичка ор
ганизација општине. Туризам у Бачкој Па
ланци има свој потенцијал.
- Био бих срећан да ударе темеље,
да се чује да они постоје, а онда нека
тржиште учини своје. Треба да се пове
жу са другим туристичким организаци
јама, посебно у нашој околини, јер бе
смислена је туристичка понуда Бачке
Паланке, без Бача, Илока, дворца Дун
ђерских, нештинског вина, чарди, Фон
тане, виле Дијана... Помажемо колико
можемо. Регатни центар, марина на
Дунаву, базени од хале према мосту,
све ће то допринети бољој туристич
кој слици општине. Треба изаћи на Ду
нав, а не само да се све своди на глав
ну улицу у граду.

Незаобилазна тема када је у питању
предузетништво су и мањи монтажни
објекти.
- Прича о мањим монтажним објек
тима биће брзо завршена. - тврди Боза
ло. - Очекивао сам и раније локалне
изборе, јер је мој опозив управо кре
нуо због тих објеката. По цени да због
тога не добијем ниједан глас, биће по
Закону. Мали монтажни објекти су на
јавној површини и они морају ићи на
лицитацију и не долази у обзир ни
шта друго. Сви они који буду незадо
вољни изгледом Бачке Паланке после
уређивања питања мањих монтажних
објеката нека гласају против мене. Вр
ло ми је битно да се ово пренесе због
оних који имају те објекте.- наглашава
председник. - То је уско повезано са
партерним уређењем града у просто
ру, тако када то дође на ред уређење
улица Краља Петра I, између Жарка
Зрењанина и Шафарикове решиће се
и питање мањих монтажних објеката.
Остварен је добар однос са Општим
удружењем предузетника наше општи
не. Можете ли дати општу слику преду
зетништва у Бачкој Паланци.
- Бачка Паланака је једна од наја
трактивнијих општина, због Дунава,
Хрватске, Новог Сада... Удружењу не
наплаћујемо неке таксе и то функцио
нише добро. То не одузима време, ни
труда, све је ствар договора, добре
воље. Са изменом Одлуке о уређењу
градског грађевинског земљишта, ра
дом угоститељских објеката и другог
ми смо Општина за пример. Ништа
нисмо радили на брзину, проверава
ли смо... Међутим, ништа нам ово не
ће значити ако се и у селима не буду
отварали неки погони, јер су тамо за
друге које су биле носиоци тих села
и запошљавали велики број људи. По
љопривреда иде у транзицију. Сеоске
месне заједнице се морају развијати
као и градске, како би људи остали на
селу.
Шта можете рећи о раду на “црно”, ка
ко ће се општина борити против тога.
- Имамо инспекције које раде солид
но, али наше инспекције нису кључне
за тезге. Локална самоуправа није бе
значајна у том ланцу сузбијања рада
на црно, али много је важније да се то
регулише на вишим инстанцама. Држа
ва је сада кренула у отворенију борбу
против “сиве” економије. Погранична
смо општина и увек је било оних који
су покушали да преваре државе, не да
ју рачуне и слично. - рекао је на крају
председник општине Драган Бозало.
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Издвајамо општинске одлуке

Општинске одлуке и измене
одлука важне за предузетнике
Подсетићемо вас на неке од оп
штинских одлука и њихове измене,
важне за предузетнике које су из
гласане у мајском заседању.

Одлукао утврђивању наканде
за заштиту и унапређење жи
вотне средине на територији оп
штине Бачка Паланка

Ова одлука односи се на ствара
ње материјалних услова за оства
ривање права и дужности општине
у области заштите животне среди
не. Обавезу плаћања накнаде има
ју власници, односно корисници по
словних просторија у висини од 1
динар по метру квадратном за по
словни простор на месечном ни
воу.
Средства прикупљена у складу
са одредбама ове одлуке су намен
ска и користећи се у складу са Пр
ограмом заштите и унапређења
животне средине, који доноси пред
седник Општине Бачка Паланка.
Програм ове Одлуке обухвата:
превентивне и санационе програ
ме и пројекте, програме и пројекте
праћења животне средине, програ
ме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији
општине, образовне активности,
информисање о стању и квалитету
животне средине.
Ова Одлука ступила је на снагу.

Одлука о измени и допуни Одлу
ке о давању у закуп грађевин
ског земљишта

У овој одлуци је измењен део
у коме се каже да Закупнину пла
ћа лице коме је неизграђено јавно
грађевинско земљиште, односно
остало грађевинско земљиште да
то у поступку утврђеном овом Од
луком.
Почетни износ закупнине за да
вање у закуп на одређено време
неизграђеног јавног грађевинског
земљишта утврђује се у висини од
30 посто од тржишне вредности зе
мљишта.
Закупнина за давање у закуп
осталог грађевинског земљишта ко
је се даје у закуп непосредном по
годбом ради изградње објеката за
потребе обављања послова из над
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лежности државних органа и орга
низација, органа и организација је
диница територијалне аутономије
и локалне самоуправе и организа
ција које обављају јавну службу ко
је послују средствима у државној
својини, као и ради изградње дру
гих објеката у државној својини,
утврђује се у висини од 60% од тр
жишне вредности земљишта.”

земљишта до 17. децембра 2003.
године, односно до дана ступања
на снагу Одлуке о критеријумима
и мерилима за утврђивање виси
не накнаде за уређивање грађевин
ског земљишта
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о ослоба
ђању накнаде за трошкове уређива
ња грађевинског земљишта

Фото: Шуменко

«Почетни износ закупнине оста
лог неизграђеног грађевинског зе
мљишта за изградњу објеката од
значаја за развој и функциониса
ње Општине Бачка Паланка (базе
ни, спортски терени, регатне стазе,
трим стазе, објекти од значаја за
развој туризма и др.) умањује се у
висини од 80%.
“Лицу које ће на закупљеном зе
мљишту изградити пословно произ
водни објекат умањује се излицити
рани износ закупнине у зависности
од броја новозапослених радника
и то:
• до 20 радника, у висини од 10%;
• од 21 - 50 радника, у висини од 20%;
• од 51 - 100 радника, у висини од 30%;
• од 101 - 200 радника, у висини од 40%;
• преко 200 радника, у висини од 50%.

Одлуке о критеријумима и ме
рилима за утврђивање висине
накнаде за уређивање грађе
винског земљишта

Накнада за уређење грађевин
ског земљишта не обрачунава се
за доградњу и надоградњу објека
та инвеститора који су грађевинско
земљиште, у детаљно решеним
блоковима, прибавили путем кон
курса и измирили обавезе на име
накнаде за уређење грађевинског

Одлуке о јавном превозу путни
ка у друмском саобраћају на
територији Општине Бачка Па
ланка

Већ више пута истицане су измене и допуне ове одлуке, јер су ве
ома битне за таксисте чији број се
све више повећава. У Секцији так
систа при Удружењу очекује да се
ова и остале одлуке везане за њи
хову делатност поштују од стране
свих, јер само тако може доћи до
напретка.
Једна од измена односи се на
оптималан број возила и гласи: “да
постоји слободно место за такси во
зило у складу са Програмом о оп
тималном организовању такси превоза.”
У наредне две године таксисти
ће морати да имају возила у скла
ду са прописима - да је произведе
но минимално у складу са услови
ма прописаним нормом “ЕУРО 3” у
погледу издувне емисије.”
“Превозници који су регистрова
ни за обављање ауто такси прево
за дужни су да ускладе своје посло
вање са одредбама из члана 26.
тачка 4. ове одлуке, у року од две
године од дана њеног ступања на
снагу.”

Од 15. јуна без најаве у банкама

Лакше до готовине
- Измењена Одлука

Од 15. јуна ове године банке,
ако располажу довољном количином новца моћи ће да исплате без
раније најаве готов новац у износу
већем од милион и 300 хиљада динара.
Наиме, у измењеној Одлуци о
условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која
обављају делатност се каже: “Банка може готов новац у износу већем
од износа из става 1. ове тачке исплатити и без најаве – ако располаже довољном количином готовог
новца.”
Подсећања ради, до 15. ју-

на правна и физичка лица која
обављају делатност дужна су била
да подизање готовог новца у износу већем од милион и 300 хиљада динара, најаве банци три радна
дана раније, осим када су у питању
исплате зарада и других личних
примања на које се, у складу с прописима, плаћају порези и доприноси.
Осим тога, према измени ове
Одлуке банка је дужна да свакодневно надлежни орган обавештава
о свим исплатама готовог новца извршеним претходног дана са рачуна правних и физичких лица која
обављају делатност.

Подсећање

Технички преглед каса
- Годину дана од прве фискализације касе
Сва правна лица и предузетници су према Закону о фискалним
касама дужни да једном годишње
изврше технички пеглед фискалних каса. Рок од једне године рачуна се од дана прве фискализације
фискалне касе.
Ових дана некима истиче тај
рок, па је потребно извршити технички преглед. Законом је предвиђено плаћање високих новчаних казни за оне који не обаве технички преглед фискалне касе или
касе у прописаном року. Новачне
казне се крећу од 100 хиљада до
милион динара ако прекршај учини правно лице- обвезник. За овај
прекршај одговорно лице у правном лицу ризикује новчану казну у
распону од 5 хиљада до 50 хиљада динара.
Годишњи технички преглед фискалних каса врше овлашћени сервиси који су дужни да га изврше у
року од два дана до дана пријаве.
Технички преглед се уписује у сервисну књижицу. У досије и сервисну књижицу фискалне касе уписују
се подаци о годишњем техничком
прегледу фискалне касе и други
подаци о фискалној каси.
Преглед обухвата: стање сервисне, програмске и фискалне пломбе, чишћење штампача и проверу

исправности рада фискалне касе.
У досије (који чува овлашћени сервис) и сервисну књижицу фискалне
касе овлашћени сервисер је дужан
да упише: назив обвезника, назив,
место и адресу објекта где се налази фискална каса, датум и време пријема фискалне касе на сервисирање, односно технички преглед, датум завршетка сервисирања, односно техничког прегледа,
врсту неисправности, стање пломби, стање свих бројача, податке о
лицу које је пријавило неисправност фискалне касе и спецификацију извршених радова.
Сервисне књижице се морају
чувати уз фискалну касу. Трошкове
техничког прегледа сноси обвезник, а висина се утврђује Уговором
о сервисирању и прегледу.
Сервисер годишњи технички
преглед мора извршити у року два
дана и податке уписати у сервисну
књижицу. У супротном сервис ће
бити кажњен новчаном казном.
Технички преглед фискалних каса није исто што и сервисирање.
Сервисирањем и поправком фискалне касе сматрају се радње на
хардверу и софтверу фискалне касе с циљем обезбеђивања исправности и функционалности фискалне касе.

Отворена борба за
заштиту интелектуалне својине

Легални
софтвери
императив
- најављују у Microsoft-u
Србија

У Србији најављују отворенију
борбу за заштиту интелектуалне
својине.
Менаџер за заштиту интелекту
алне својине у Microsoft-у Србија,
Миша Огњановић каже да ова ком
панија жели да заштити своје софт
вере.
- Пре свега држава жели да за
штити интелектуалну својину и
очекујемо да држава предузме
одређене акције да се пиратери
ја смањи. – каже Огњановић. – Ми
у Microsoft-у желимо да мења
мо свест код људи - зашто је бо
ље имати легални од нелегалног
софтвера. Заштитом интелектуал
не својине хватамо корак са све
том . То нам отвара нове привред
не гране, извоз, нова радна места,
а биће и више новца у државном
буџета и спречава одлив “мозго
ва”.
Према Огњановићевим речима
ако до овога не дође, отежано ћемо
се прикључити ЕУ, Светској трговин
ској организацији. Према неким по
дацима код нас је пиратерија засту
пљена са 70 посто. Једину корист
од тога има организовани криминал
и “сива зона”.
Закон о посебним овлашћењима
даће много шира овлашћења поре
ским инспекторима када улазе у
фирме. Када буду улазили у преду
зећа поред пореза моћи ће да прове
ре и легални софтвер.
- Примена овог Закона показа
ла се као добра у Грчкој.- рекао је
Миша Огњановић.
Већ неко време Бизнис-софтвер
алијанса, група која штити тзв. софт
вераше спроводи акције у целој Ср
бији. Према Огњановићевим речима
можемо очекивати да акција “БСА у
вашем граду” буде организована и у
Бачкој Паланци, а све у циљу пропа
ганде куповине легалних софтвера.
¯à
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Из Инспекције за рад и радне односе

Смањити опасност у раду на минимум
- послодавци треба да почну израду Акта о процени ризика, без обзира на иницијативу за пролонгирање
До септембра ће сваки послодавац морати да донесе Акт о процени
ризика, рекла је на начелница јужно
бачког округа за рад и радне односе,
Љиљана Стојшић.
- Доношење Акта о процени ризика контролисаће радна инспекција. Обавеза послодавца је да донесе Акт о процени ризика за свако
радно место и све послове који се
код њега обављају. Постоји иницијатива да се рок до септембра пролонгира, с обзиром на послодавце
који имају већи број радних места
и број запослених који ту раде. И
поред тога ми саветујемо свим послодавцима да започну поступак доношења Акта о процени ризика, јер
нико не може да тврди да ли ће се
на дневном реду републичке Скупштине наћи и ово питање. Процес
почиње доношењем Одлуке послодавца након тога формирају се екипе које ће радити на Акту. - Методе
за доношење Акта о процени ризика
нису прописане. Сваки послодавац

треба са аспекта своје делатности и
аспекта ризика које носи одређено
радно место, донесе Акт о процени
ризика и да се тај ризика сведе на
минимум. Да ли ће Акт радити послодавац или неко други, зависи од
послодавац, колико се разуме у тај
посао, колико зна о самој безбедности и здрављу на раду и мерама.
Послодавац нема обавезу да ангажује одређено лице или одређене
институције за израду Акта о процени ризика. Рад на црно је стално
присутан.
- Рад на црно се већ годинама
контролише и врло смо активни у
томе, истиче Стојшићева. – Не могу
рећи о смањивању или повећању та
појава је на истом нивоу као и раније и креће се у распону, од 10 до
15% у зависности од времена. Долази сада летња сезона, сугеришемо посебно онима који се баве угоститељством, јер је та појава присутна лети код њих. Због радника који
користе годишње одморе ангажује

Обавештење удружењима

Више бриге о здрављу на раду
- прилагођавање Европској унији

Новине уведене Законом о безбедности и здрављу на раду односе
се на проширивања обавезе и одговорности, као и начина деловања у
циљу подизања нивоа безбедности
и очувања здравља на раду. Шире
и прецизније су одређене обавезе
и одговорности послодавца, процењен је ризик на радном месту и
у радној околини и одређено је лице за обављање стручних послова
и низ других обавеза и одговорности, а као «најболнија» новост јесу
веће новчане казне за прекршаје
због непримењивања закона и других прописа из ове области.
Послодавац је дужан да донесе
Акт о процени ризика у писменој
форми за сва радна места у радној
околини и да утврди начин и мере
за њихово отклањање. Акт о процени ризика заснива се на утврђивању
свих потенцијалних врста опасности и штетности на радном месту у
радној околини, на основу којих се
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врши процена ризика од настанка
повреда и оштећења здравља запосленог. Овим Законом уведен
је принцип примене превентивних
мера у свим фазама радних процеса. Примена превентивних мера
подразумева и употребу средстава
и опреме за личну заштиту.
Право на безбедност и здравље
на раду је право из радног односа,
а уређује се колективним уговором,
општим актом или уговором о раду.
Послодавац ангажује правно лице са лиценцом ради спровођење
превентивних и периодичних прегледа испитивања опреме за рад,
као и превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине.
Основно право и обавеза запосленог је да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности
и здравља на раду на одређеним
пословима, да примењује мере за
безбедност и здравље на раду, да
наменски користи средства за рад

друга лица са којима не закључују
Уговоре. Свако лице које буде радило ту и у другим делатностима мора
имати адекватан акт о радном ангажовању (Уговор о рад или неку другу врсту Уговора) пре него што ступи
на рад. – саветује на крају начелница јужно бачког округа за рад и радне односе, Љиљана Стојшић.
Извињавамо се господину Петру Шоботу јер је претходном броју направљена ненамерна грешка у тексту на 6. страни под називом ‘’Акценат стављен на обавезе’’ у коме
је требало да пише “Новина у овом Закону,
између осталог, је та да су обавезе послодаваца изједначене са правима запосленог,
односно да се послодавац не ослобађа обавезе и одговорности у вези са применом мера безбедности и здравља на раду одређивањем другог лица које се стара о безбедности и здрављу на раду” као и реченица
“Закон о безбедности и здрављу на раду
осим обавеза прописује и одређена права
запослених”.

и средства за личну заштиту .
На радном месту са повећаним
ризиком запослени је дужан да
обави лекарски преглед на који га
упућује послодавац.
Послодавац је обавезан да организује послове безбедности и
здравља на раду. Лице које обавља
те послове мора да има положени
стручни испит. Одређене послове у
области безбедности и здравља на
раду могу са обављају само правна
лица и предузетници којима је издата лиценца за обављање наведених послова.
Лиценцу за пружање услуга при
обављању послова безбедности и
здравља на раду код послодаваца,
може да добије правно лице, односно предузетник који има запосленог
са високом стручном спремом одговарајуће струке, положен стручни
испит и најмање три године радног
искуства на тим пословима.
Биће основана и Управа за безбедност и здравље на раду као орган који треба да усагласи важеће
прописе у овој области са законодавством ЕУ.

Национална служба за запошљавање подстиче послодавце

Расписана три конкурса
Национална служба за запо
шљавање наставља са започетом
политиком смањивања незапосле
ности, и даље изналази различи
те начине за запошљавање, кроз
расписивање конкурса, као и кроз
подршку послодавцима и преду
зетницима у запошљавању, а све
у складу са Програмом рада ове
служба за текућу 2007. годину. Бач
копаланачка филијала је веома ак
тивна у промоцији ових програма
који могу да допринесу смањива
њу незапослености и у нашој оп
штини.
Национална служба запошља
вања расписала је конкурс за до
делу субвенције за стручно оспосо
бљавање 1165 незапослених лица
у својству приправника на неодре
ђено време за високу, вишу и сред
њу стручну спрему. Такође, распи
сан је и конкурс за доделу новчане
помоћи за 2601 незапослено лице
од III до VII степена стручне спре
ме у својству практиканата, без
заснивања радног односа, ради
подизања нивоа компетентности
и запошљавања младих кроз рад
ну праксу и стручно усавршавање.
Субвенција се додељује послодав
цима који запошљавају незапосле
на лица у својству приправника на
неодређено време, која први пут
заснивају радни однос у струци за
коју ће бити оспособљен.
Расписан је и конкурс за учешће
у финансирању 2339 незапосле
них лица од III до VII степена струч
не спреме, у својству приправника
– волонтера, без заснивања рад

ног односа, ради оспособљавања
за самосталан рад у струци и пола
гања приправничког односа струч
ног испита.
Национална служба за запо
шљавање расписала је и јавни по
зив за подршку реализацији реги
оналних програма новог запошља
вања за 2007. годину, као и Јавни
позив за подршку реализацији про
грама новог запошљавања лица
са инвалидитетом за 2007. годину.
Према речима директора бач
копаланачке филијале Национал
не службе за запошљавање, Дра
гана Перића: - Утврђена је могућ
ност да се послодавцима – подно
сиоцима захтева, приликом новог
запошљавање незапослених лица
пружи пакет услуга од посредова
ња до одобравања субвенције за
ново запошљавање, а на бази по
словних програма у делатности
ма којима се подстиче регионални
развој - регионални програми но
вог запошљавања.”
Субвенције се одобравају за
отварање и опремање радних ме
ста послодаваца - подносиоцима
захтева који запошљавају најмање
5 незапослених лица са пуним рад
ним временом на неодређено вре
ме.
- Приоритет за одобравање
средстава имају послодавци подносиоци захтева који послу
ју у делатностима које подстичу
регионални развој и који запо
шљавају лица из ризичних гру
па. - рекао је на крају шеф бачкопа
ланачке филијале, Перић.

Из Фонда за развој презудетништва

Слаб одзив на конкурс
- конкурс стално отворен

Пре неколико месеци Фонд за
развој предузетништва општине
Бачка Паланка расписао је конкурс
за доделу средства за субвенцио
нирање дела каматне стопе за кре
дите намењене развоју предузетни
штва на територији општине Бачка
Паланка.
Овај конкурс је стално отворен.
Буџет за конкурс износи око 2 ми
лиона динара. До сада је форму
ларе преузело око 25 особа, док је

документацију предало само двоје
кандидата. Управни одбор Фонда
за развој предузетништва општине
Бачка Паланка ће ускоро решавати
прве молбе које у пристигле на кон
курс.
Сви заинтересовани привредни
субјекти који своју делатност оба
вљају на територији бачкопаланач
ке општине могу се обратити у собу
број 31 и подићи потребну докумен
тацију.

Из филијале Пореске
управе Бачка Паланка

Таксе наплаћује
Општина
- очекује се већа ефикасност

Наплата појединих такси ће од сле
деће, 2008 . године прећи из надлежно
сти Пореске управе на локалну само
управу, рекла нам је директорица фи
лијале Пореске управе у Бачкој Палан
ци, Добрила Шокчић.
Наиме, већ одређено време двоје
радника општинске Управе Бачка Па
ланка се обучавају у бачкопаланачкој
филијали Пореске управе за потребе
наплате пореза на имовину за правна
и физичка лица, локалне и комуналне
таксе за правна и физичка лица, као
и градско грађевинско земљиште - на
кнада тзв. “ваздушарине”.
Надлежни су мишљења да да ће
локална самоуправа бити ефикаснија
у наплати, јер има интерес с обзиром
да је у питању њихов приход. Такође,
Општина има курире који ће лично уру
чивати признанице за наплату. Осим
тога, у надлежности Пореске управе
су јавни приходи и велики порезници,
чиме ће људима запосленим у овом
органу бити знатно олакшан посао.

Из Агенције за
привредне регистре

До решења на
захтев странке
До прошле године, 15. јуна сви при
вредни субјекти су имали обавезу да
обаве пререгистрацију у Агенцији за
привредне регистре, у противном су
брисани из регистра. Тада су у овој
Агенцији тврдили да ће до 15. јуна
ове године сва Решења бити и доста
вљен. Међутим, како сада сазнајемо
због обима посла - великог броја зах
тева за пререгистрацију и регистра
цију, око 150 хиљада, Агенција за при
вредне регистре неће достављати Ре
шења и Изводе, осим уколико стран
ка то не захтева.
Закон још увек не дозвољава да
се Решења и Изводи шаљу путем
електронске поште. Захтеви се могу
поднети преко канцеларије Агенције
за привредне регистре у Бачкој Па
ланци, у згради Општине или лично
у Агенцији за привредне регистре у
Београду на адреси Трг Николе Па
шића број 5.
¯à
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FRUCTUS има шта да покаже свету

Први у Европи произвели CoffeeBerry
- у плану органски гајене сировине
Чини се да је постао манир да
доводимо стране инвеститоре,
партнере, компаније. Међутим,
предузеће за прераду лековитог
биља, производњу и паковање ча
јева и дијететских препарата у кап
сулама, FRUCTUS из Бачке Палан
ка кренуло је другим, вероватно и
тежим путем. Годинама су радили
на позиционирању предузећа- ква
литету, реклами, бренду и дошли
до тога да су уважени не само у др
жави, него и шире.
Први сусрет са власником и ди
ректором FRUCTUSА, Светозаром
Петровићем доказао нам је да је
могуће равноправно конкурисати и
страним произвођачима и да изла
зак на страно тржиште у Србији не
мора да буде недосањани сан.
- Почетком маја излагали смо
на Десетом сајму VITA FOODS у
Женеви.
Из Србије је на Сајму уз FRUC
TUS учествовало само још једно
предузеће - ‘’Херба’’ из Београда.
- Реч је о сајму сировина за
производњу дијететских суплеме
ната, каже Петровић и наставља: Овај Сајам се већ традиционал
но одржава десет година. Пред
ставили смо фирму, наше нове
производе. На свом штанду смо
изложили лековито биље као си
ровине, дијететске препарате у
капсулама, филтер и инстант ча

Европи, а после САД-а производи
капсуле и чај COFFE BERRY.
Према Петровићевим речима не
ће се у FRUCTUS-у задржати на то
ме. Радиће на добијању потребног
сертификата о органски гајеном ле
ковитом биљу, јер је то веома тра

жено на иностраном тржишту.
- Прво питање на Сајму које
су нам постављали они који при
ђу, је да ли органски гајимо би
ље. - каже Петровић. - Услови за
добијање сертификата су веома
строги. У почетку ћемо радити на
сертификовању региона са само
никлим биљем, а касније ћемо и
сами производити органски.
И то није све, у FRUCTUS - у пла
нирају да почну и са производњом
козметике. Fructus је ISO 9001:2000
и HACCP сертификовани произвођач.
На крају треба истаћи да је пер
спектива овог предузећа изузетна,
јер су успели да се, у овим, не баш

Fructus на штанду женевског сајма
јеве. Упознали смо се и са свет
ским трендовима. Не заостајемо
много за њима. - тврди први човек
FRUCTUS-а
Доказ за ову тврдњу је и тај да
ова бачкопаланачка фирма прва у
10 ¯  
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добрим временима изборе са тим
да буду веома мало задужени код
банака и да раде сопственим капи
талом. Ова бачкопаланачка фирма
је прави пример како треба радити
и којим путем ићи.

Шта је CoffeeBerry?

Интегрални плод кафе садржи
велики број здравих састојака. Ка
фино дрво расте на падинама вул
канских планина, на већим надмор
ским висинама. Растући на тлу које
је богато минералима и које загре
ва јако тропско сунце, биљке кафе
стварају обиље плода у виду црве
них бобица. Недавна научна откри
ћа о изузетној здравственој вредно
сти састојака кафе, пре свега анти
оксиданаса, пружила су објашњење
зашто је нативно становништво од
давнина користило цео плод кафе.
Научна
истраживања
потврђују
да састојци који су присутни у це
лом - интегралном плоду кафе,
између осталог помажу одржава
њу здравог нивоа шећера у крви,
штите од инсулинске резистенци
је и успоравају процес старења.
Интегрални плод кафе - CoffeeBerry
има значајно виши ниво биолошки
активних једињења него уобичаје
но припремљена зрна кафе. Наиме,

део здравих компоненти се изгуби
током прераде кафе, као и током
пржења зрна кафе. Биолошки кори
сне и активне материје које садржи
кафа распоређене су у целом пло
ду кафе, а не само у њеном зрну.
Једна CoffeeBerry капсула обез
беђује изванредну антиоксидатив
ну одбрану, снажнију од оне ко
ју обезбеђује 5 просечних порци
ја воћа богатог антиоксидансима.
CoffeeBerry је богат полифенолима
који:
• Помажу да се мање троше природни антиоксиданти у организму
• штите ћелијскуи мембрану и
плазму од оштећења које изазива
претерана оксидација
• неутралишу токсичне слободне
радикале
• помажу одржавању оптималног
нивоа шећера у крви

Бачка Паланка на Дунаву

Регатни центар

- Општина конкурисала на покрајинском конкурсу

Довешћемо свет
у Бачку Паланку

Марина све извеснија
У мају је Општина Бачка Палан
ка конкурисала на конкурсу Покра
јинског секретаријата за привреду
за доделу бесповратних подстицај
них средстава за суфинансирање
израде планова детаљне регула
ције за изградњу
марина на Дуна
ву.
Према речима
менаџера пројек
та наутичког ту
ризма о студији
марина на Дуна
ву, Мирославе
Костић предви
ђено је суфинан
сирање општина
у изради плано
ва детаљне ре
гулације и то за
примарних 13 ло
кација, међу којима је и Бачка Па
ланка. Средства ће се додељивати
бесповратно и то и до 90 посто од
трошкова. У Покрајинском секрета
ријату тврде да је циљ да се ство

ре услови за инвеститоре да једно
ставније дођу до потребних дозво
ла за изградњу. За израду плана
детаљне регулације потребно је 3
до 5 месеци, у зависности од лока
ције.
фото: Шуменко

Пријаве ће прегледати Комисија
и предложити покрајинском секре
тару за привреду доделу, након че
га ће бити потписан и Уговор о да
љој сарадњи.

Радничка Олимпијада отвориће многа врата

Шанса Бачке Паланке велика
- одлука до краја јуна

Општина Бачка Паланка конкури
сала је за организацију 10. Раднич
ке спортске олимпијаде Војводине,
2011. године. Поред Бачке Паланке,
кандидати су и Бечеј, Нови Бечеј и
Суботица. Према речима надлежних
добијање организације донело би
Бачкој Паланци додатне инвестици

је за изград
њу и обна
вљање спорт
ских терена,
к у л т у р н и х ,
т у р и с т и ч к о
с м е ш та ј н и х
објеката, али

- каже председник кајак клу
ба Синтелон, Борис Кебер
Регатни центар у Бачкој Паланци је
највећа планирана инвестиција у општи
ни у скорије време.
Према речима председника кајак клу
ба Синтелон, Бориса Кебера земљиште
на коме треба да буде изграђен Регатни
центар припада предузећу “Војводина
шуме” и неопходно је направити замену
титулара над тим земљиштем. Постоје
две могућности за решење – да “Војво
дина шуме” за земљиште добију аде
кватну замену или да посланици Скуп
штине Србије одлуче да је Регатни цен
тар објекат од националног интереса.
Ових дана формиран је тим за потре
бе контактирања са Министарством по
љопривреде у чијој је надлежности је
“Војводина шуме”. Они ће упутити зах
тев за замену земљишта, предузећу
“Војводина шуме”. Уколико се постигне
договор са овим предузећем власни
штво над земљом добиће општина.
Кебер истиче да Бачка Паланка има
предуслове за изградњу регатног цен
тра који може да да снажан допринос
развоју туризма, али уопште и привре
де.
- Регатни центар може да доведе
цео свет у Бачку Паланку. - каже на
крају Борис Кебер

и осталог.
У среду , 20. јуна одржана је ви
део-презентација општине у хотелу
Фонтана, којом су представљени
ресурси Бачке Паланке члановима
Олимпијског комитета. Почетком ју
ла биће одлучено ко ће бити органи
затор.

Генерални директор ЈП ЖТП, Миланко Шаранчић посетио Бачку Паланку

Железница уступа земљиште
- Нови простори за инвестирање
Шанса за овдашње привредни
ке представља још једна иниција
тива општине, која је пред реализа
цијом. Генерални директор Јавног
предузећа ЖТП, Миланко Шаран
чић са сарадницима је 17. маја раз
говарао са председником Општине,
Драганом Бозалом. Био је ово на
ставак раније започетих разговора

са циљем да железница уступи оп
штини земљиште како би га уређи
вали за своје потребе. Према Гене
ралном урбанистичком плану ту би
требала да буде аутобуска стани
ца, пословни-производни простор...
Очекује се потписивање протокола
о сарадњи са ЈП Железница, па да
се крену у конкретније подухвате.

Миланко Шаранчић
¯   11
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Потпредседник ИВ Војводине Тихомир Симић посетио Бачку Паланку

Фонд за војвођански развој
- Што више конкурисати са пројектима, саветује Симић
Приликом посете Бачкој Палан
ци подпредседник Извршног већа
Војводине, Тихомир Симић, са са
радницима је истакао да општина
Бачка Паланка представља један
од најважнијих ресурса Војводине,
што је део укупне приче о страте
гији привредног развоја покрајине.
Тада је председник општине Бачка
Паланка, Драган Бозало информи
сао највише функционере Војводи
не о пројектима са којима општина
Бачка Паланка жели да конкурише
у Фонду за капитална улагања Вој

водине.
- Фонд за капитална улагања
тек треба да заживи и омогући
ће да Војводина постане једна
од најинтересантнијих тачака за
иностране инвестиције и страна
улагања, близина ЕУ, Мађарске,
Румуније, Хрватске. - каже Симић.
Бачка Паланка спада у ред оних
који слабије конкуришу на конкурси
ма Покрајине.
- Мало конкуришете с обзиром
на потенцијале које имате - каже
Симић. - Ради се о неинформиса

ности, али и недовољној сарад
њи свих нивоа власти кроз про
моцију Фондова. Моја жеља је
да се локална самоуправа учи
ни одговорном, и да учини све,
јер је то у циљу отварања нових
предузећа и нових радних ме
ста. Фонд за развој Војводине
даје значајан подстицај онима ко
ји имају знање и породична пред
узећа, да се храбрије укључе у
предузетничке воде и тиме до
принесу да Војводина буде срећ
није место за живот.

Помоћник секретара за туризам Ерне Варњу у Бачкој Паланци

Промоција стратегије развоја туризма у Војводини
Шта Бачка Паланка може да понуди туристи?
У просторијама бачкопаланачке
месне заједнице “Центар” 25. апри
ла је одржана едукативно–промотив
на презентација стратегије развоја
туризма у Војводини. Предавач је
био Ерне Варњу - помоћник покра
јинског секретара за трговину, тури
зам и услуге. Састанку су присуство
вали представници локалне самоу
праве, Туристичке организације оп
штине, Туристичких агенција, угости
тељских објеката, представници кул
турних институција, спортских , ри
боловачких и ловачких удружења...

Приказан је кратки филм о при
родним лепотама Војводине, а Ерне
Варњу је говорио о стратегији разво
ја туризма у Војводини коју препозна
је као “кластер ВОДА”, што значи
да Војводина има изузетан водени
потенцијал - моћне реке, језера, број
не мочваре, канале. Благо Војводи
не је велико и неискоришћено у ту
ристичке сврхе.
Како је навео Варњу - 1989. годи
не било је 170 милиона долара при
лива од туризма Војводине, 2002 око 2 милиона, 2006 - 21 милион

долара прихода.
Прави пут Војводине ка Европској
унији, каже Варњу, је преко поштова
ња искустава у туристичкој привре
ди Хрватске, Словеније, Аустрије и
свих других земаља у нашем окруже
њу.
А за Паланчане питање: ако су
тра овде пристане брод са туристи
ма, шта ће овај град да им понуди...
На крају је Варњу, поручио: - Ако хо
ћете да вам неко помогне - почните
посао. Немојте да се деси да не мо
жемо да поделимо наменске покра
јинске новце – јер нема пројеката.

Семинар ПКС за предузетнике

Интернет је највеће тржиште
- Слаб одзив предузетника

Предузетници, мала и средња
предузећа Бачке Паланке, рекло
би се по посећености семинару ко
ји је одржан у великој сали Скуп
штине општине Бачка Паланка
28. марта, нису баш најзаинтере
сованији за електронско послова
ње.
У организацији Одељења за
привреду, Општег удружења пред
узетника општине Бачка Паланка,
регионалне Привредне коморе Но
ви Сад и Привредне коморе Срби
је одржан је једнодневни семинар
на тему “Стратегија електронског
пословања и креирање виртуел
не понуде”. Овом семинару, од 80
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позваних, одазвало се свега два
десетак предузетника и представ
ника малих и средњих предузећа.
Присутни су имали прилику да са
знају које су предности електрон
ског пословања, о теми која је ве
ома актуелна у пословном свету
Европе и света.
Предавачице на семинару су
Снежана Малешевић и Оливера
Станковић. Према речима Мале
шевићеве предузетници још увек
не препознају значај и предности
рада преко интернета и уопште
виртуелног окружења, тако да је
циљ ових семинара управо да
они схвате шта добијају ако крену

у овакво пословање.
- У свету је електронско по
словање у експанзији, а код нас
у “повоју”. Више нисмо позици
онирани само на регион. Елек
тронско пословање и Интернет
нам омогућавају да вршимо раз
мену роба, услуга и информа
ција са читавим светом, а то је
постулат данашње привреде.
Ми се морамо укључити у елек
тронску привреду и ово су на
ши почеци, тако да кроз овакву
врсту едукације нашим преду
зетницима и привредницима
приближавамо начин новог по
словања.

Шанса за мања и средња предузећа

Ел Дорадо за предузетнике
- за удруживање у кластере не треба платити, нити се одрећи
Бизнис инкубатори, индустриј
ски паркови, кластери - изрази
су о којима се у последње време
често прича. Искуство земаља у
окружењу је да је кластеризаци
ја један од модела успешног при
вредног развоја.
Реч кластер потиче од енглеске
речи cluste - свежањ, група, бо
кор, грозд, јато. Кластер је група
сродних предузећа или удружења
произвођача из једне гране, укљу
чујући и произвођаче сировина и
амбалаже, снабдеваче и пружа
оце услуга, као владине и невла
дине организације, научне и обра
зовне институције, које тако удру
жене повећавају конкурентност и
решавајући заједничке проблеме
унапређују пословање и промоци

ју у земљи и иностранству. Кроз
кластер се брже и јефтиније до
лази до сертификата за квали
тет, брендирањe производа или
гране, обуке радника, увођења
нових технологија, истраживања,
предуговора за производњу. Пове
зивање предузећа у кластер омо
гућује учесницима: проширење
тржишта, раст продуктивности,
предност при изласку на тендере,
приступ фондовима за развој и
повољнијим кредитима, заједнич
ко улагање у развој, равноправан
– партнерски однос у склапању
уговора са домаћим и инопартне
рима, смањење трошкова обуке,
маркетинг, усаглашавање и увође
ње стандарда итд.
Кластери сарађују са Владом и

имају већи утицај на унапређење
законодавног и институционалног
оквира за пословање, отклањање
бирократских и других баријера.
Ништа не треба платити, ничег се
одрећи, осим предрасуда о себи,
својим конкурентима и стварним
шансама на тржишту.
Покрајински секретаријат за
привреду, путем тима за едукаци
ју предузетника и привредних су
бјеката на програму развоја кла
стера у АП Војводини планира да
се у 2007. години укључи у развој
кластера утицајем на законску ре
гулативу, организовањем семина
ра, и сл. , као и путем субвенција.
Локалне самоуправе у Војводини
могу узети учешће у реализацији
овог пројекта.

Основана туристичка организација општине

Ускоро категоризација приватног
смештаја
- добра сарадња са Општином, али и Покрајином и Републиком
Пре непуних 6 месеци званично
је почела са радом Туристичка ор
ганизација општине Бачка Палан
ка. Реализован је велики део зацр

ним сајмовима, те промоција, као
и афирмација туристичких потен
цијала Бачка Паланке. Туристичка
организација је учествовала на Ме

ТО Бачке Паланке на сајму
таног програма, учествовали су у
низу активности, раде на изради
планова и програма за побољша
ње туристичке понуде општине,
наступају на домаћим и иностра

ђународном сајму у Будимпешта.
У Апатину су потписали протокол
са још 6 општина у циљу унапређе
ња туризма. На штанду Привред
не коморе Србије представила су

идејна решења - регатног центра,
марине, базена, трим стаза, бици
клистичка стаза. На иницијативу
ТО довежен је десантни брод Д101 који ће бити прилагођен тури
стичкој намени.
Планирано је учешће на Међу
народном Фестивалу вина у Но
вом Саду, Дунавском балу, ТИД
међународној регати, Златном ко
тлићу, Илинденски сабор у Дрва
ру...
Почетком јуна председник оп
штине Драган Бозало је потписао
решење о формирању комисије за
категоризацију приватног смешта
ја и тиме се проширио број сме
штајних капацитета на територији
општине
У ТО истичу добру сарадњу и по
дршку локалне самоуправе и пред
седника општине Драгана Бозала,
као и покрајинских и републичких
органа.
Туристичка организација општи
не Бачка Паланка има и свој сајт
www.toobap.org.yu
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Пословни клуб Бачка Паланка одржао први радни састанак

Алма Монс - регионална
агенција за развој малих и
средњих предузећа

Представници крупног
капитала на окупу
Шанса малим
- своје искуство стављају на располагање бачкопаланачкој привреди
Пословни клуб Бачка Паланка,
основан почетком године, одржао
је 29.маја први радни састанак у Хо
телу Фонтана. Пословни клуб оку

пља привреднике наше општине
који имају искуство у вођењу преду
зећа, који су се удружили да своја
знања и искуства ставе на распола
гање другим привредницима који
воде бизнис или тек треба да га за
почну. Мишљење и савет који дају
из Пословног клуба никог не оба
везује. У Клубу су организовани ти

Петровић, Златко Кадић, Сретко
Кнежевић и Александар Борко
вић. Почасни председник је Нико
ла Павичић, а председник Весе
лин Весковић, ина
че генерални дирек
тор Таркета.
- У питању је иде
ја о којој је велики
број привредника
у Бачкој Паланци размишља већ
дуже. Било је и раније идеја за
покретање нечег сличног. Очеку
јемо да Пословни клуб окупи и
остале привреднике који желе
да помогну, каже Весковић и до
даје: - Наши привредници имају
значајне пословне везе и везе у
владиним организацијама, фон

први радни састанак
мови за одређене области, а биће
организовани и семинари намење
ни привредницима. Првом радном
састанку уз представнике највећих
компанија наше општине, прису
ствовао је и народни посланик Јо
ван Палалић, као и председници
општина Бачка Паланка, Бач и Бач
ки Петровац.
У оснивању Пословног клуба
Бачка Паланка учествовало је де
сет људи: Никола Павичић, Весе
лин Весковић, Ђорђе Ђуричић,
Драган Јовић, Миленко Дамја
нић, Ненад Платнер, Светозар
14 ¯  
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довима. Удружени можемо да ло
бирамо и помогнемо развоју при
вреде наше регије.
Према Весковићевим речима
чланови клуба могу бити људи ко
ји имају одређену пословну и про
фесионалну “тежину”, - власници
или главни менаџери у компанија
ма, мањим или средњим предузе
ћима.
У хотелу Фонтана отворена је и
канцеларија у којој ће сви заинтере
совани моћи да затраже помоћ. Те
лефон канцеларије је 021-753-212,
poslovniklub@eunet.yu

предузећима

- На састанку Савета запошља
вање, Милица Врачарић, дирек
торица Регионалне агенције за
развој малих и средњих преду
зећа Алма монс из Новог Сада
Регионална агенција за развој
малих и средњих предузећа АЛМА
МОНС основана је 18. децембра
2001. године у Новом Саду. Циљ
оснивања је стварање услова и пру

жање подршке развоју малих и сред
њих предузећа у Војводини, као и
њихово квалитетно укључивање у
економске и финансијске токове.
Приватни сектор, а нарочито ма
ла и средња предузећа, сматрају
се покретачем привредног развоја
у Војводини и целој земљи. Посто
јећи предузетници суочавају се са
огранченим развојним могућности
ма услед непостојања институција
које би пружале комплетне послов
не услуге. Услови приступа финан
сијским тржиштима су неповољ
ни. Потенцијални предузетници и
посебно социјално угрожени дру
штвени слојеви скоро да и немају
приступ главним привредним токо
вима. Присутан је и недостатак ко
ординације различитих програма и
иницијатива. Агенција је непрофит
ног карактера. Пружају услуге ло
калним органима власти, привред
ним субјектима, као и потенцијал
ним страним инвеститорима.
У Агенцији су одржавали до са
да 58 семинара са 1045 полазни
ка, будућих, односно постојећих
предузетника.
Према речима чланова Саве
та за запошљавање ускоро може
мо очекивати да ће се Алма монс
представити са конкретнијим пред
лозима за развој привреде општи
не Бачка Паланка.

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

doo INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA
Novi Sad

- PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD
- ISPITIVANJE RADNE OKOLINE

Новосадски пут 27, Бачка Паланка
Тел. 021/ 741-627

Продаја шљунка и песка

- OSPOSOBLJAVANJE
- ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
- IZRADA ELABORATA, STUDIJA, AKATA,
PRAVILNIKA
Novi Sad, Narodnog Fronta 53
tel./fax: 021/ 468-636, direktor 021/ 63-71-499, 021/ 468-777 lokal 154, E/mail: hib@NSpoint.net

Д.О.О.

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

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i export - import auto delova - kamionski program
Bačka Palanka, Fabričko naselje 27, Tel/Fax 021/ 750-515, 751-461, Prodavnica 6043-721
E-mail: moli@eunet.yu, www.mitrovicisin.co.yu

НОВООТВОРЕНА

Sve vrste (tipove)
krstova kardana
(sa ugradnjom ili bez)

ПРОДАВНИЦА НУДИ:

MARKET

- РЕМЕЊЕ
- АКУМУЛАТОРЕ
- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ
- УЉА И МАЗИВА
- ФИЛТЕРЕ
- АУТОКОЗМЕТИКА
- БИЦИКЛОВЕ

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

- ГУМЕ

Osovinice gibnjeva sa
čaurama za sva privredna vozila

Osovine rukavaca
za sva privredna
vozila

- autodelova za privredna vozila
- autoelektrika
- akumulatori (”Topla” Slovenija)
- Sklopovi motora
- Kočiona tehnika
- Kočioni doboši
- Taho listići
- Sajle tahografa
- Sajle kočnice i gasa
- Izduvni sistemi
- Semerinzi
- Ležajevi
- Creva za gorivo i rashladni sistemi

▼ SVE AMD KONFIGURACIJE SU SA AM2 PLATFORMOM ▼ u sve konfiguracije uključen i 17” TFT LG monitor ▼

HALL AMD 3000+
OFFICE AM2

HALL AMD 3200+
MULTIMEDIA
LLTIMEDIA SO
SOLUTION

31.206.-

POKLON
USB FLASH 256MB

HALL ATHLON 3500+
GAMER

36.258.-

HALL INTEL 2.66
BUSINESS

34.050.-

40.290.-

POKLON
USB FLASH 512MB

HALL INTEL 3.06
HOME

37.556.-

POKLON
USB FLASH 256MB

POKLON
USB FLASH 1GB

POKLON
USB FLASH 512MB

INFORMACIONI
INFORM
INFORMA
CIONI SISTEMI

BAČKA PALANKA
ALANKA • Ž. Zrenjanina 52a

sve cene su sa PDV-om

HALL INTEL 3.06
ADVANCED
AD

40.760.-

POKLON
USB FLASH 1GB

Jedino uplatno mesto
u gradu za

www.hallsys.net
.hallsys.net • email: hallsys@hallsys.net

Паланачки

БРОЈ 3
ЈУН 2007.

Предузетник

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

DIGITALNI FOTOAPARATI

ACER ASPIRE
5613 ZWLMI

MUSTEK SKENER
BEARPAW
W 1200CU

HP 2360
INKJET ŠTAM
ŠTAMPAČ
T PAČ
TAM

HP 530

HP 1018 LASERSKI ŠTAM
ŠTAMPAČ
T PAČ
TAM
P

UMREŽAVANJE RAČUNARA

FUJITSU SIEMENS
AMILO Li1705

BEŽIČNI INTERNET (WIRELESS)
NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!
BAČKA PALANKA, ČELAREVO, GAJDOBRA,
PIVNICE, SILBAŠ, OBROVAC

IZBOR SVIH TIPOVA MEMORIJA (MMC, SD, DUO-PRO)
FLASH USB MEMORIJA 1GB - 1.100 din. • RAM MEMORIJA NA EXTRA SNIŽENJU
MP4 PLAYERI - 4.000 din. • SVE VRSTE DVD i CD DISKOVA

24 časa on-line • Neuporediva brzina • Slobodna telefonska linija
Najniža cena po megabajtu • Vi birate: po potrošnji ili fiksno

PRODAJA RAČUNARA NA LIZING DO 12 MESECI BEZ BANKE

ЈУЛ

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР

5. јул
• Подношење обавештења о закљученим уговорима по
основу естрадних програма у претходном месецу
• Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на
срећу за претходни месец
10. јул
• Подношење pријаве за ПДВ за претходни месец и
други квартал 2007. године
• Плаћање ПДВ за претходни месец и други квартал
2007. године
• Подношење пријаве за порез на премије осигурања
• Плаћање пореза на премије осигурања за претходни
месец
15. јул
• Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног
месеца
• Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за
претходни месец
• Плаћање пореза и доприноса на приходе од
обављања самосталне делатности за претходни
месец
• Плаћање накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта и комуналне таксе за
претходни месец
20. јул
• Подношење кумулативног обрачуна акцизе за прву
половину 2007. године (правна лица)
• Подношење кумулативног обрачуна акцизе за прву
половину 2007. године (предузетници)
• Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за
прву половину 2007. године (правна лица)
• Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за
прву половину 2007. године (предузетници)
31.јул
• Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег
месеца
• Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање
за неисплаћене зараде за претходни месец

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

5. август
• Подношење обавештења о закљученим уговорима по
основу естрадних програма у претходном месецу
• Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на
срећу за лретходни месец
10. август
• Подношење лријаве за ПДВ за претходни месец и
други квартал 2007. године
• Плаћање ПДВ за претходни месец и други квартал
2007. године
• Подношење пријаве за порез на премије осигурања
• Плаћање пореза на премије осигурања за претходни
месец
15. август
• Плаћање аконтације акцизе за 2. половину
претходног месеца
• Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за
претходни месец
• Плаћање пореза и доприноса на приходе од
обављања самосталне делатности за претходни
месец
• Плаћање накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта и комуналне таксе за
претходни месец
• Плаћање пореза на имовину за трећи квартал
31. август
• Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег
месеца
• Плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање за неисплаћене зараде за претходни
месец

5. септембар
• Подношење обавештења о закљученим уговорима по
основу естрадних програма у претходном месецу
• Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на
срећу за претходни месец

Паланачки

10. септембар
• Подношење месечне пријаве за ПДВ
• Плаћање ПДВ-а за претходни месец
• Подношење пријаве за порез на премије осигурања
• Плаћање пореза на премије осигурања за претходни
месец
15. септембар
• Плаћање аконтације акцизе за 2. половину
претходног месеца
• Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за
претходни месец
• Плаћање пореза и доприноса иа приходе од
обављања самосталне делатности за претходни
месец
• Плаћање накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта и комуналне таксе за
претходни месец
30. септембар
• Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег
месеца
• Плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање за неисплаћене зараде за претходни
месец

Предузетник

Општина Бачка Паланка
привлачи инвеститоре
Покрајина одобрила средства
Ново руководство у ОУП-у
Шта су кластери?

