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

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Продаја шљунка и песка

П акета за развој предузетништва
Жеља сајам привреде у Бачкој Па анци
Проб ем нису новци него идеје
Додељена прва средства

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР

Д.О.О.
ОКТОБАР

21400 Бачка Паланка
Марије Бурсаћ 79
Тел./Факс: 021/ 6040-922, 753-066, 752-455
Малопродаја, тел.: 021/ 6045-828

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

ВЕЛЕПРОДАЈА И МАЛОПРОДАЈА
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
- Кабловска галантерија
(подземни, самоносиви, инсталациони и др.)
- Бројила, уклопни сатови
- Мерне групе, аутоматика
- Громобранске инсталације
- Расвета (сијалице, флуо арматуре, рефлектори...)
- Клима уређаји
- Бела техника
- Нопалов, Мајуркин, Макелов, Алингов програм

НОВООТВОРЕНА

ПРОДАВНИЦА НУДИ:
- РЕМЕЊЕ
- АКУМУЛАТОРЕ
- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ
- УЉА И МАЗИВА
- ФИЛТЕРЕ
- АУТОКОЗМЕТИКА
- БИЦИКЛОВЕ

ПОВОЉНИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

- ГУМЕ
INFORMACIONI SISTEMI

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a
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hallsys@hallsys.net

Tel. 021/ 752-494

НОВЕМБАР
17” Acer - 12.500.-

17” Asus crni - 12.000.-

19” LG - 15.500.-

MOGUĆNOST PLAĆANJA
SVIM VRSTAMA PLATNIH KARTICA
(VISA, VISA ELECTRON, DINA, MASTER,
MAESTRO, AMERICAN EXPRESS)
MOGUĆNOST KREDITA
OD 0-36 MESECI PREKO FINDOMESTIC
I SOCIETE GENERAL BANKE

VELIKI IZBOR
RAČUNARSKE PERIFERIJE PO
NISKIM CENAMA

19” Acer - 16.000.-

BEŽIČNI INTERNET
(WIRELESS)
NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!

LAPTOP RAČUNARI
PO EXTRA CENAMA!

HP1018
7.000.- Wireless Internet

752-494

24 časa on-line
Neuporediva brzina
VEĆ OD 5.200.-

već od
38.000.-

5.октобар
Подношење обавештења о закљученим
уговорима по основу естрадних програма у
претходном месецу
Плаћање наканаде за приређивање посебних
игарана срећу за претходни месец
10.октобар
Подношење пријаве за ПДВ за претходни
месец и трећи квартал 2007. године
Плаћање ПДВ-а за претходни месец и трећи
квартал 2007. године
Подношење пријаве за порез на премију
осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за
претходни месец
15.октобар
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. октобар
Подношење кумулативног обрачуна акцизе за
девет месеци 2007. године (правна лица)
Подношење кумулативног обрачуна акцизе за
девет месеци 2007. године (предузетници)
Плаћање разлике акцизе по кумулативном
обрачуну за девет месеци 2007. године (правна
лица)
Плаћање разлике акцизе по кумулативном
обрачуну за девет месеци 2007. године
(предузетници)
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем
управном поступку, ако последњи дан рока
пада у недељу ипи на дан држаеног празника,.
или у неки други дан кад орган пред којим
треба предузети радњу не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана.
31. октобар
Плаћање аконтације акцизе за 1. половину
текућег месеца
Плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање за неисплаћене зараде за
претходни месец
5. новембар
Подношење обавештења о закљученим
уговорима по основу естрадних програма у
претходном месецу
Плаћање наканаде за приређивање посебних
игарана срећу за претходни месец
10.новембар
Подношење пријаве за ПДВ
Плаћање ПДВ-а за претходни месец
Подношење пријаве за порез на премију
осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за
претходни месец

• Popravka putnièkih vozila
• Kompjuterska dijagnostika
• Ultrazvuèno i vins èišæenje
svih sistema ubrizgavanja
• Popravka i servisiranje
klima ureðaja u automobilima
• Optika trapa sa najsavremenijim ureðajima
• Kompletne mehanièarske
usluge

Према члану 91, став 2. Зakoна о општем
управном поступку, ако последњи дан рока
пада у недељу ипи на дан држаеног празника,.
или у неки други дан кад орган пред којим
треба предузети радњу не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана.
15.новембар
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
30. новембар
Подношење захтева за паушално опорезивање
предузетника у 2008. години
Плаћање доприноса за обавезно социјално
оосигурање за неисплаћене зараде за
претходни месец
Плаћање аконтације акцизе за 1. половину
текућег месеца

ДЕЦЕМБАР

5. децембар
Подношење обавештења о закљученим
уговорима по основу естрадних програма у
претходном месецу
Плаћање наканаде за приређивање посебних
игарана срећу за претходни месец
10. децембар
Подношење пријаве за ПДВ
Плаћање ПДВ-а за претходни месец
Подношење пријаве за порез на премију
осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за
претходни месец
15. децембар
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
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем
управном поступку, ако последњи дан рока
пада у недељу ипи на дан држаеног празника,.
или у неки други дан кад орган пред којим
треба предузети радњу не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана.
31. децембар
Плаћање доприноса за обавезно социјално
оосигурање за неисплаћене зараде за
претходни месец
Плаћање аконтације акцизе за 1. половину
текућег месеца

Сваког месеца

Порез на доходак грађана
Збирна пореска пријава за порез по одбитку
подноси се Пореској управи једном месечно, у
то у року од 5 дана по истеку месеца, посебно
за сваку исплату извршену у претходном
месецу.
Велики порески обвезници збирну пореску
пријаву по одбитку подносе Центру Пореске
управе за велике пореске обвезнике, истог
дана када је извршена исплата, а најкасније у
року од два дана од дана исплате прихода који
се опорезује по одбитку.
Пореске пријаве и други поднесци
Према Закону о пореском поступку и пореској
администрацији пореска пријава представља
извештај који порески обвезник подноси
Пореској управи о оствареним приходима,
извршеним расходима, добити, имовини,
промету добара и услуга и других трансакција
од значаја за утврђивање пореза.
Пореска пријава се подноси на обрасцу којн
прописује министар,уз који се прилажу и
одговарајући докази.
Порески обвезник је дужан да лично потпише
пореску пријаву осим ако је другачије утвђено
пореским Законом.
Пореска пријава се подноси у року
прописаном пореским Законом, Пореској
управи у којој је поднета пријава за
регистрацију, осим ако пореским Законом није
друкчије уређено. Пореска пријава се подноси
нспосредним уручењем Пореској управи или
путем поште, а велики порески бвечници
пријаву могу послати и електронским путем.
Све информације могу се добити у свакој
организационој јединици Пореске управе.
СВЕ О ПОРЕЗИМА na сајтu Пореске управе
www.poreskauprava.sr.gov.yu
Обрасци
ГОДИШЊИ ПОРЕЗ: ПДВ, ЕППДВ, ПППДВ
АКЦИЗА: ПП OAK са прилозима 1 -4
ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА ПДП, ПДН (за
недобитне oрганизације), ПБН-1 ПБ1 са
прилозима: ДПИ, ДК,
ПК, ОК, КПБ, ПК-1, ОА, СУ, СИ, ИПД, ИПД-1,
Анекс обрасца ПБ- 1, ПНБ ( за недобитне
организације), ПБPJ
ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА: МОППНО
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА
НА СРЕЋУ ПП ФТ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА: Појединачна
пријава ППП, Збирне пријаве ПП ОПЈ, ППОПЈ-1,
до ПП ОПЈ-9, Годишњи порез на доходак
грађана ППДГ-5, Регистар исплатилаца прихода
по основу естрадних делатности, РИП,
Обавештење о закљученим уговорима ОЗУ
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ: ППOД, ППОД-1
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ: ППДГ-1
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ:ППИ-1, ППИ-2
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ

MARKET
Trg Osloboðenja br. 7 • Baèka Palanka

Tel.: 021/744-880
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Добили смо
златну плакету
Ево полако, али сигурно растемо.
Иако још није прошла година како се
дружимо ово се ипак може назвати сла
вљеничким бројем Паланачког преду
зетника, а ако га прелистате биће вам
и јасно зашто је то тако.
Можемо се похвалити ове године
са много чим. Опште удружење пред
узетника добило је своју периодику.
Такође, бачкопаланачки предузетници
су добили и свој сајт и тако се нашли
пред целим светом, и моћи ће те да
нас читате и на Интернету, на адреси:
www.udruzenjepreduzetnika.com
Покренули смо више иницијатива у
коморама – регионалној и покрајинској.
А потврда да све што смо радили
има своју вредност и да неко то приме
ти дошла је у виду признања које смо
недавно добили – Златна плакета коју
додељује Савез самосталних синдика
та занатства, услуга и предузетништва
Србије поводом Дана синдиката и 150
година Занатске коморе. Осим тога, по
хвалу на наш рад добили смо и из При
вредне коморе Војводине, што ће те
моћи да прочитате у овом броју.
О свему овоме и многим другим ак
тивностима предузетника моћи ће те
да прочитате у новом броју Паланачког
предузетника.
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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Удружење добило Републичку награду за рад

Плакета за развој предузетништва
- додељено у Сокобањи на 13. сусретима
Опште удружење предузетни
ка општине Бачке Паланке доби
ло је Златну плакету као најбоље
Удружење у Републици. Ово зна
чајно признање додељује Савез
самосталних синдиката занатства,
услуга и предузетништва Србије
поводом Дана синдиката и 150 го
дина Занатске коморе
Бачкопаланачко Удружење је
за ово признање предложено од
стране председника Савеза само
сталних синдиката Војводине, Ми
лорада Перишића и Љубице Ми
хајловић из Центра за занатство
и предузетништво при Регионал
ној привредној комори Нови Сад.
Златну плакету Опште удруже
ње предузетника општине Бачке
Паланке добило је, како се наводи
у образложењу, за афирмацију за

натства и предузетништва и раз
воја социјално-партнерских одно
са између синдиката, послодава
ца и удружења занатлија и преду
зетништва у Србији.
Ово значајно признање бач
копаланачким
предузетницима
уручено је од 4. до 7. октобра на
13. сусретима Савез самостал
них синдиката занатства, услуга и
предузетништва Србије, тачније 5.
октобра у Сокобање када су пред
ставници ОУП-а Бачка Паланка
учествовали у емисији у којој су
гости били и остали овогодишњи
лауреати.
Секретар Милутин Марчета
је констатовао да је ово призна
ње значајно за развој предузетни
штва у нашој средини.
- Вероватно је узето у обзир

што је Удружење урадило у про
теклом периоду на развоју и уна
пређењу занатства и организова
ња предузетништва, на инфор
мисању, што је и основни циљ
свих удружења. До сада није би
ло прилике да добијемо овакво
признање. Другачије се раније
радило и другачије смо били ор
ганизовани. Увођењем удруже
ња у коморски систем  и унапре
ђење сарадње са Комором,   са
Савезом самосталних синдика
та Србије довело је до интензи
вирања рада и унапређења ра
да Удружења. Успели смо да бу
демо запажени од других, што је
веома битно, јер је иницијатива
потекла од људи који раде на ви
шем нивоу и приметили су шта
ми радимо.

Активности и иницијативе ОУП-а

Преко Удружења до решења проблема
- пекари, аутопревозници и продавци у најужем центру града у контакту са надлежнима преко ОУП-а
Опште удружење предузетни
ка општине Бачке Паланке помаже
својим члановима да реше неке од
својих проблема.
- Покушавамо да брзо реагује
мо на сва актуелна дешавања из
области предузетништва. - каже
секретар Милутин Марчета. - У по
следњем периоду пекарска секци
ја се договорила да коригује цене
хлеба и пецива. Овај договор се не
где примењује, негде не. Они поку
шавају да остану јединствени у то
ме. Пекарска секција жели да кроз
заједничке набавке брашна дође до
повољније цене онога што утиче на
укупну цену хлеба и да на тај начин
дође до повољније варијанте и за
себе и грађане.
Треба истаћи и један леп гест
пекарске секције која је помогла са
9000 пецива свечаност славе Епар
хије Бачке која је обележена у Бачкој
Паланци 19. септембра.
У ОУП-у стално истичу добру са
радњу са локалном самоуправом и
инспекцијама.
- Константно смо у сарадњи
са њима. Kaд се појаве пробле
4
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ми из надлежности Одељења за
привреду и надлежних инспекци
ја, кроз контакте са њима покуша
вамо да решимо проблеме наших
предузетника.

Aктуелан je проблем аутопрево
зника са мањим камионима. Појавио
се један број аутопревозника који
нису пријављени. Десило се да све
га два, три ради легално, а остали
раде на «црно».
- У сарадњи са општинским са
обраћајним инспектором покрену
ли смо акцију веће контроле тих
превозника и надамо се да ће у
наредном периоду регистровани
аутопревозници бити заштићени.
Удружење је покренуло иниција
тиву за договор са надлежним оп

штинским органима, а у вези са
снабдевањем радњи у строгом цен
тру града.
- Решење о снабдевању у стро
гом центру града у улици Краља
Петра I једно време није приме
њивано. Реч је о Решењу које је
донето 2000. године и гласи да
снабдевање у том делу града мо
же да се обавља у од 5 до 6 и од 16
до 18 часова.
До сада се то Решење мало при
мењивало, а сада је општина поја
чала њену примену, јер се појави
ло много возила у том делу града.
Предузетници тврде да је врло је
незгодно снабдевати у том времену,
и у Одељењу за привреду су доби
ли уверавања да су њихове замер
ке оправдане и да ће кроз заједнич
ке контакте са надлежнима дођи до
предлога нове Одлуке.
- Тежња Удружења је да сваки
проблем, без обзира на делатност
покушамо да решимо кроз зајед
ничке састанке и направимо ква
литетне одлуке које ће користити
и једнима и другима. - рекао је на
крају Марчета.

Активности и иницијативе

Не дозволити још намета на предузетнике
- из нашег Удружења потекле иницијативе о преиспитивању наплате СОКОЈ-а и ДП ‘’Нови Сад гас’’-а
Крајем септембра представни
ци Општег удружења предуз етни
ка Бачка Паланка присуствовали
су састанцима у регион
 алној при
вредној комори Војводине у Но
вом Саду.
Према речима секретара Удру
жења Милутина Марчете углав
ном се на оба састанка разгова
рало о Закону о безбедности и
здрављу на раду и у оквиру њега о
Акту о процени ризика. Договоре
но је да стручни људи из привред
них комора упуте и упознају бо
ље предузетнике са израдом Ак
та о процени ризика. На овим са
станцима говорила је и начелница
инспекције за рад и радне одно
се јужно-бачког округа, Љиљана
Стојшић.
Из бачкопаланачког Удружења
су у на састанцима у регион
 алној
Привредној комори и ПКВ покре
нули и две иницијативе.

Наиме, радници Друштвеног
предуз ећа ‘’Нови Сад гас’’ ових
дана контролишу унутрашње га
сне инсталације и за те послове
наплаћују од 30 хиљада до 300
хиљада динара у зависности од

величине предузећа. Иако у ДП
‘’Нови Сад гас’’ тврде да се ови
послови врше на основу Закона о
енергетици, обе коморе ће контак
тирати надлежне, како би се про

нашло решење за овај проблем
привредника.
Осим тога, Опште удружење
предузетника Бачка Паланка је
предложило и да се реши про
блем који се односи на наплату
СОКОЈ-а. Представници ове орга
низације за заштиту ауторских му
зичких права контролишу угости
тељске објекте и наплађују 1000 и
више динара за месец дана. Коли
ко ће СОКОЈ наплаћивати зависи
од процене могућег броја посети
лаца. У ПКВ тврде да ће и у вези
овог проблема контактирати над
лежне, како би га решили.
На овим састанцима предложе
но је да се на предстојећем Сајму
предузетништва у Новом Саду, од
6. до 9. новембра и на Бизнис ба
зи у Беог раду од 28. новембра до
1. децембра у Београду предузе
тници, организују и заједно насту
пају.

Посета Сајму привреде у Сремској Митровици

Жеља Сајам привреде у Бачкој Паланци
- каже председник СО Бачка Паланка, Милорад Париповић и жеља је да се организује наредног пролећа
Што се тиче активности Удруже
ња треба издвојити и поменути по
сету Сремској Митровици 28. сеп
тембра. Наиме, тада су председ
ник Скупштине општине Бачка Па
ланка, Милорад Париповић, за
меник председника Фонда за раз
вој општине, Мирослав Сићевић
и секретар ОУП-а Милтун Мар
чета обишли су 3. Сајам привре
де у организацији регионалне При
вредне коморе Сремске Митрови
це, који је одржан у овом сремском
граду. Према речима председника
С.О. Бачка Паланка, Париповића
овај Сајам, сада већ традициона
лан, је веома озбиљно организо
ван. - Могли смо да видимо ка
ко се организује оваква манифе
стација и жеља нам је да Сајам
привреде организујемо и у Бач
кој Паланци.
Како нам је рекао председник
Скупштине општине сличне мани
фестације постоје у Ниши и Крагу
јевцу, међутим жеља је да већ пр

ви Сајам у Бачкој Паланци постане
међународни. За то постоје и реал
не шансе, јер су већ раније оства
рени контакти са представницима
привреде у суседним земљама.

даје: - Предстоји нам да обави
мо разговоре са организатори
ма, Фондом за развој предузет
ништва општине Бачка Паланка
и Општим удружењем предузет

- Заинтересованост за Сајам
привреде код наших привредни
ка постоји већ дуже време и сада
су “сазрели” услови за идеју ко
ја се појавила још пре неких го
дину дана.– каже Париповић и до

ника општине Бачка Паланка.
Планирано је да први Сајам
привреде у Бачкој Паланци буде
одржан у пролеће наредне године
и да постане такође традициона
лан.
¯à
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Посета Привредној Комори Војводине

Проблем нису новци него идеје
Удружење у Бачкој Паланци једно од бољих - каже генерални секретар ПКВ, Душан Вучичевић
Добродошлица и прихватање на
разговор без размишљања, говори
о саговорнику Душану Вучичеви
ћу, генералном директору Привред
не коморе Војводине, али и о угле
ду које бачкопаланачко Удружење
има.
- Удружење у Бачкој Паланци,
међу удружењима те величине је
међу бољим. Дошла је екипа љу
ди која је хтела да ради и успоста
вљен је однос са општином- обез
беђено је стабилно финансирање
и бачкопаланачко удружење је и
имало довољан број предузет
ника. Имамо 43 удружења, преко
20 пристојно функционише, а ови
други животаре. Војоводина има
најбољи предузетнички дух, и
удружења. Овде је традиција ду
жа и имамо удружења која имају
преко 100 година, мада некада ни
то није довољно.  
Вучичевић каже да су из ПКВ на
разговорима са општинама истица
ли традицију удружења
- Имате удружење које постоји
100 година, ући ће те у историју
да је за ваше владавине нестало
нешто што вреди 100 године, ако
мислите да је то у реду ви то ура
дите. Општине  и удружења  мора
ју једни на друге да се наслањају,
јер је велики део законске регула
тиве који се односи на предузет
нике у надлежности општине. Та
мо где је бољи однос, Удружења
боље стоје.  Приметили смо да је
много боља сарадња у мањим оп
штинама, него нпр. у Новом Саду
и Суботици.
О вези предуз етништва и ПКВ
Вучичевић каже:
- ПКВ је пре осталих комо
ра кренула у јачање предузетни
штва. Основа предузетништва су
општа удружења. Пре пар годи
на ставили смо себи у задатак
да удружења ојачамо. То је било
пре доношења Закона о комора
ма, јер тада још удружења нису
имала неки статус са становишта
регистрације. Тек са овим Зако
ном су ушла у коморски систем
и региструју се у оквиру регио
налних комора. Утврдили смо та
6
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да три битне ствари: потребно је
решити проблем финансирања
Удружења, кадровски их ојачати
и технички опремити. У тој акци
ји кренули смо отпозади-  купили
смо свим удружењима рачунаре,
софтвер за  евиденцију чланица.
Обишли смо удружења и одржа
ли састанке и половично обавили
посао што се тиче финансирања- 
део удружења има уредно финан
сирање.

Душан Вучичевић
Реформе у Привредној комори у
складу са транзицијом су евидент
не.
- Закон о коморама Републи
ке Србије донет је 2001. године и
релативно је нов, али има доста
ствари које би требало да се ура
ди у коморском систему Сада се
заговара варијанта необавезног
чланства која је у нашем окржењу
била доминантна, али се то опет
вратило на обавезно чланство.
Заговарамо ако се иде на необа
везно чланство, онда да сви кри
теријуми необавезног чланства
буду примењивани - то је везано
за проширење овлашћења, јав
них регистара, јавних овлашћења
да би кроз тај вид комора обезбе
дила изворе финансирања, пра
во на слободан рад према тржи
шту. Најбитније је да коморски
систем опстане и да буде у функ
цији привреде и да држава стоји
иза тога. Имамо представу која је  
и данас присутна -  да је комора
''прирепак'' државе и да не делу
је заједно са привредом него да
се ''дружи'' са државом. Комора

мора да буде у функцији држав
не политике, јер је то интерес при
вреде. Основна функција Коморе
је да штити своје чланице. У већи
ни земаља ЕУ  је држава партнер
са коморама. У Аустрији, економ
ски односи са иностранством не
постоје као министарство, него
је спољно -  трговинска размена
пренета на Комору.
Како оцењујете сарадњу са ИВ
Војводине и Владом Србије?
- Тренутно што се тиче ИВ Војво
дине имамо одличну сарадњу и  
ово је један од бољих периода од
носа власти и Коморе. Представ
ници покрајинске власти прису
ствују седницама коморе. Што се
тиче односа са републичком Вла
дом имамо мали број контаката
са њима, што је и нормално, него
то остварујемо преко Привредне
коморе Србије, осим у појединим
случајевима када смо у неком сег
менту незадовољни и доведемо
Министра овде да би решили про
блем. Гувернер нам долази 2 пута
годишње, када причамо о банкар
ском систему , монетарној поли
тици...
Значајније контакте смо има
ли пре 15-так година код тада
шњег Министарства за предузет
ништво око законске регулативе
и директно смо комуницирали са
Владом   и имали смо чак и неке
резултате. Данас је то мало теже у
законској регулативи предузетни
штва и немамо неке велике резул
тате. Велики проблем нам пред
ставља пореска управа, односно
регулатива која је наметнута и не
можемо да решимо велики број
проблема, нпр. мали прекршај на
фискалној каси -  казна 50 000 до
затварања радње, што није при
мерено. Те казне су у почету би
ле намењене за оне који немају
фискалну касу и то је   било аде
кватно. До проблема са пореском
управом долази и због потврда о
плаћању пореза. Имали смо ди
ректних контаката са Пореском
управом, а они кажу да их Закон
лимитира. Људи учествују на тен
дерима, пријављују се и Пореска

управа је углавном неажурна и не
слаже се за 10, 20 динара, јер се
не слаже евиденција у картицама,
не издају потврду и не може да се
појави на тендеру. Мора бити ви
ше разумевања, не треба стално
кажњавати предузетника, него му
треба помоћи и више деловати
превентивно, а не кажњавати.
Све чешће се говори о кластери
ма и бизнис инкубаторима који могу
да реше незапосленост, али и да
помогну развоју предузетништва.
- Код нас се они нису још наро
чити "примили", али су они једно
од добрих решења. - каже Вучиће
вић истичући и њихову лошу стра
ну. - Код нас је макро организација
лоша и индивидуалност је већа.
Има резултата, али за кластер мо
ра да постоји неко велик за кога
ће се мањи наслонити. Један од
услова је да је кооперација рани
је била добра, да је тај велики до
бар и да може да анимира и да се
ти анимозитети смање.
Један од производа промена код
нас је и велики број фондова.
- Фондови могу да помогну
онима који имају идеју и хоће да
раде. Не можете неког натерати
да буде предузетник, ако нема тај
дух.   Једно време су људи када
изгубе посао ишли у таксисте или
отварали продавнице. Имамо све
већи број банака и нису проблем
новци, него идеје.
Активност ПКВ везан за Закон о
безбедности и здрављу на раду:
- Са представницима Уније по
слодаваца ићи ћемо по терену
да приближимо Закон како би по
слодавци што јефтиније и лакше
прошли. Закон нема шеме, али се
може урадити део правилника, да
ти упутства. Већ смо постигли до
говор и стигло је упутство Инспек
цији да не кажњава, да указује на
грешке и да да одређене рокове.
Какве су Ваше замерке на Закон
о безбедности здрављу на раду?
- Закон је донет и једино шта
сада можемо је да тражимо од
лагање примене или неке друге
услове-  постепеност примене, да
се крене од производње, грађеви
не... И онда да се уводи у канце
ларије од уласка у ЕУ, јер се то и
ради због усклађивања са ЕУ и не
мамо ништа против тога, али тре
ба обезбедити друге услове.

Из Фонда за развој предузетништва Општине Бачка Паланка

Додељена прва средства
На петој седници Фонда за раз
вој предузетништва општине Бач
ка Паланка, одржаној 24. јула и
додељена су прва средства за ра
није расписан конкурс за субвен
ционирање дела каматне стопе за
кредите.
Иако је 20-так лица преузело
захтеве за овај конкурс, само два
су поднела потпуну конкурсну доку
ментацију. Средства су додељена
ЗЗ ''Агро Паланка'' и посластичар
ници ''Принцеза''. у Фонду очекују
да се и остали предузетници обра
те Фонду који може да им помогне
у раду, као и да се пријаве на кон
курс који је отворен све док има
средства.
Осим доделе средстава, у Фон
ду раде и на едукацији предузетни
ка - током јула је организована пре
зентација Фонда за развој Војводи
не. Заједно са ОУП-ом покушавају
да организују металски кластер у
Бачкој Паланци.
Договорено је да се Фонд при

Према речима власнице посла
стичарнице ''Принцеза'', Данијеле
Кнежевић до сада нису учество
вали ни на каквим конкурсима и
за овај конкурс у Фонду за развој
предузетништва сазнали су случај
но. Она каже да нису очекивали да
ће добити, међутим када су чули
да су им средства опредељена би
ли су веома задовољни. - Није би
ло потребно много времена да
би сакупила сву потребну доку
ментацију за конкурс. - каже Кне
жевићева .
Прва средства поводом конкур
са су уплаћена и и биће ислаћи
вана квартално за кредит који су
подигли у једној од овдашњих ба
нака, почетком године за проши
рење производње у овој посласти
чарници која иначе и стално шири
своје пословање.

преми за евентуалну пограничну
привредну сарадњу са Хрватском
коју подржава ЕУ и која може да
донесе добит.

Већи део пекара испоштовао договор

Поскупео хлеб у августу
Готово сви на окупу • Покушај договора за заједничку набавку брашна
На састанку Секције пекара при
ОУП-у председавао је председник
секције Милош Нинковић. Тада је
између осталог договорено да од

Састанак пекарске секције
1. августа хлеб типа 500, тежине
500 грама кошта 30 динара. Хлеб
типа 850 од 500 грама кошта 25 ди
нара, а да векна од 250 грама буде
20 динара и цена свог пецива 80
грама - 15 динара. Нову цену дик
тирало је тржиште - поскупљење
струје, горива и брашна.
После дужег времена пекари су
се окупили у већем броју него ра
није. Уз њих састанку су присуство

вали и представници АД ''Класа'' и
АД ''Подунавља'' .
На састанку су се могла чути су
протстављена мишљења на осно
ву ранијих лоших искуства, када
пекари нису били јединствени, те
је прихваћен Нинковићев предлог да договор са састанка буде озва
ничен потписивањем Споразума о
поштовању договора.
Свако ко буде кршио овај дого
вор неће моћи да рачуна на услу
ге Секције пекара и званично ће се
обратити инспекцијама да се кон
тролишу они који не поштују дого
вор, да би се испитао квалитет и
грамажа њихових производа.
Ово усаглашавање ставова
охрабрило је руководство секције
да сви пекари општине заједнич
ки купују брашна од млинова како
би дошли до повољније цене. Ме
ђутим, за сада млинови не желе да
уговарају овакве послове, због су
шне године и лоших приноса пше
нице.
¯à
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У Новом Саду представљени кредити за почетнике

Држава на себе преузима ризик
- овакви кредити могу да спрече ''одлив мозгова''
Представници ОУП-а и општине
присуствовали су трибини о Креди
тима за почетнике без хипотеке која
је одржана 22. августа у великој сали
Мастер центра у Новом Саду. Конкур
си за ове кредите били су отворени до
15. септембра.
Министарство економије и регио
налног развоја је ову трибину, којој је
присуствовало више од 200 заинтере
сованих, одржало у сарадњи са Ре
публичком агенцијом за развој МСПП
и Регионалном агенцијом за развој
МСПП Алма Монс из Новог Сада.
На овој промоцији су говорили Мини

стар економије и регионалног развоја,
Млађан Динкић и директор Републич
ке агенције за развој МСПП, Дејан Јо
вановић. Они су присутне упознали
са програмом Владе за подстицање
предуз етништва у Србији и издвоје
ном делу од милијарду динара за по
вољне кредите намењене почетници
ма у бизнису и конкурсима које је рас
писало Министарство за економију и
регионални развој у сарадњи са Фон
дом за развој Србије. Министар Дин
кић је посебно истакао да ће држава
преуз ети ризик на себе. Дејан Јовано
вић је указао да ће у оквиру предвиђе

Натписи и документација неопходни

Подсетник за избегавање прекршаја

(позајмљен текст из Службеног
гласника од 26. јуна из 2007. године)
Чест случај у пракси је да правно
лице или предузетник плати мандат
ну казну и буде дат судији за прекр
шаје, а да није свестан да је уопште
учинио неки прекршај. Разлог томе је
што постоји читав низ прописа који
од правних лица или предузетника
захтевају да у пословним објектима
морају да имају одређену документа
цију или истакнуте одређене називе
или текстове.
У наставку ћемо покушати да си
стематизујемо шта се мора имати у
или на пословном објекту да би се из
бегло непотребно плаћање високих
новчаних казни.
Правна лица или предузетници
морају да имају следеће:
На улазним вратима или у излогу
јасно исписано:
- пун назив фирме, назив издвоје
ног простора, адресу и место са име
ном власника (ако је предузетник),
радно време (радним даном, субо
том, и недељом, празником), таблу
са а натписом ''отворено - затворено''/
''гурајте - вуците''
У локалу - радњи
- знак ''забрањено пушење'', у тр
говинама дуваном знак ''забрањена
продаја цигарета малолетним лици
ма'', правилник о рекламацији и за
штити потрошача, књигу утисака (цр
вена свеска А-4 формата), књигу ре
кламација, књигу рекламација декла
8
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рација, налепницу ''узми рачун'', А-3
образац ОБ, налепницу ''узми рачун'',
А-3 образац ОБМ, одлуку о висини
депозита у фискалној каси(новац ко
ји служи за враћање кусура купцима
на почетку рад. дана), сва решења о
оснивању радње, ПИБ извод из ста
тистике, ПДВ потврде, депо картон,
уговор са пословном банком, доказ
о власништву пословног простора
или уговор о закупу, печат, санитарну
књижицу власника радње, ако се ра
ди о прехрани и другим делатности
ма за које је предвиђено, фискалну
касу, решење о фискализацији касе
и даљински терминал ГПРС, серви
сну књижицу са уписаним техничким
прегледом не старијим од 12 месеци,
књигу дневних извештаја (ЕДИ), на
лог за исправку (НИ), фискални рачун
(ФР), књигу евиденције фискалних
рачуна (ЕФР), сви обрасци и званич
на документа морају бити пописани и
оверени од одговорног лица, против
пожарни апарат - атестиран и прегле
дан према важећим прописима, оти
рач за обућу и сталак за кишобране, у
апотекама и столицу.
За раднике
- радне књижице (са уписаним да
тумом почетка рада), санитарне књи
жице, ако се ради о прехрани и дру
гим делатностима за које је то пред
виђено, уговоре о раду и анексе уго
вора о раду (сви морају бити потписа
ни од стране радника и послодавца),
оверене обрасце М-2 из ПИО, здрав

них кредитних линија за почетнике у
овој години бити финансирано покре
тање 600 најбољих бизнис пројеката.
Такође је најавио и да ће та врста јеф
тиних државних кредита бити обно
вљена и наредне године. Присутнима
се обратила и Министар омладине и
спорта Снежана Марковић - Самар
џић, која је указала да овакви кредити
могу да спрече ''одлив мозгова'' у ино
странство, као и миграције младих из
мањих у веће средине.
После једночасовне трибине го
ворници су присутнима одговарали
на многа питања.

ственог осигурања и обрасце Е-1, Е-3
из Национ
 алне службе за запошља
вање, правилник о раду, односно си
стематизацији радних места за оне са
преко 5 запослених радника, решење
о годишњем одмору за сваког радни
ка ако је на одмору, правилник о про
цени ризика на раду и мера њиховог
отклањања, одлука о одређивању ли
ца задуженог за безбедност и здра
вље на раду, положен тест о стручној
оспособљености запосленог за без
бедан и здрав рад и за пружање пр
ве помоћи (потврде издају ватрогасна
друштва) остали разни правилници
из области заштите и безбедности на
раду и коришћењу ХТЗ опреме, за
штитна опрема за раднике и средства
рада
Трговачка делатност
- видно истакнуте цене на сваком
артиклу, на сваком артиклу деклара
цију, а на увозним артиклима и остали
подаци о увознику, гарантни лист за
робу која подлеже гаранцији, технич
ко упутство на српском језику, атест
за техничку робу која подлеже атесту,
оверену и потписану калкулацију про
дајне цене за сваку робу која пуште
на у продају, оверену и потписану Тр
говачку књигу која мора бити дневно
ажурна
Угоститељска делатност
- декларације на репро- материја
лу и роби са роком трајања, нормати
ве за све конзумације које се продају
гостима, важеће санитарне књижице
за све раднике( и за власнике, посло
вође и шефове), лист дневног проме
та угоститеља, тзв. ''Књига шанка''.

Подсетник за предузетнике

Издвајамо из закона
Закон о порезу на доходак грађана
Глава трећа која се односи на
порез на приходе од самосталне
делатности.
Према одредбама Закона о по
резу на доходак грађана Порез на
приходе од самосталне делатно
сти, члан 40 каже: Предузетник који
с обзиром на околности није у ста
њу да води пословне књиге, осим
пословне књиге о оствареном про
мету, или коме њихово вођење оте
жава обављање делатности, има
право да поднесе захтев да порез
на приходе од самосталне делат
ности плаћа на паушално утврђен
приход (у даљем тексту: паушално
опорезивање.
Право на паушално опорезива
ње не може се признати предузет
нику: 1. Оснивачу ортачке радње,
2. који обавља делатност из обла
сти: трговине на велики, трговина
на мало, осим одржавања и оправ
ке моторних возила, хотела и ре
сторана, финансијског посредова
ња и активности у вези с некрет
нинама, 3. у чију делатност улажу
и друга лица 4. чији је укупни про
мет у години која претходи години
за коју се утврђује порез, односно
чији је планиран промет када по
чиње обављање делатности - већи
од 3.000.000 динара, 5. који је об
везник пореза на додату вредност,
односно који се определи за пла
ћање пореза на додату вредност у
складу са Законом којим се уређује
порез на додату вредност.
Изузетно од одредбе става 2
тачка 2. овог члана, предузетнику
који трговинску или угоститељску
делатност обавља у киоску , прико
лици или сличном монтажном или
покретном објекту може се на ње
гов захтев, одобрити да пораз пла
ћа на паушално утврђен приход.
Из Службеног гласника Репу
блике Србије од 30. јуна 2007. го
дине, број 61.
Измене и допуне Закона о поре
зу на додату вредност
Члан 25.
Обвезник који је у 2007. годи
ни остварио укупан промет добара
и услуга, осим промета опреме и
објеката за вршење делатности (у

даљем тексту: укупан промет), ма
њи од 2.000.000 динара, за промет
добара и услуга који врше од 1. ја
нуара 2008. године не обрачунава
и не плаћа ПДВ.

Члан 26.
Обвезник који је у 2007. години
остварио промет већи од 2.000.000
динара, а мањи од 4.000.000 дина
ра може да се определи за обаве
зу обрачунавања и плаћања ПДВ
ако се надлежном пореском орга
ну достави писмено обавештење у
року за подношење пореске при
јаве за последњи порески период
2007. године.
Писмено обавештење треба да
садржи податке о називу, адреси
и ПИБ-у обвезника, месту и датуму
обавештења и износу оствареног
промета у 2007. години.
Обвезник из става 1. овoг члана
који није доставио писмено обаве
штење надлежном пореском орга
ну у року из става 1. овог члана за
промет добара и услуга који врше
од 1. јануара 2008. године не обра
чунава и не плаћа ПДВ.
Члан 27.
Обвезник из члана 25 и члана
26. став 3. овог закона дужан је
са са стањем на дан 31. децембар
2007. године изврши попис добара
при чијој је набавци остварио пра
во на одбитак претходног пореза
и то:
1. залиха добара набављених
до 1. јануара 2005. године,
2. опреме и објеката за вршење
делатности за које на дан 1. јану
ар 2008. године постоји обавеза ис
правке одбитка претходног пореза
3. добара, осим добара из тач. 1.
и 2. овог става, набављених од да
на ступања на снагу овог закона.

Обвезник из става 1. овог члана
дужан је да утврди износ остваре
ног одбитка претходног пореза за
добра из става 1. тач. 1. и 3. овог
члана, да изврши исправку одбит
ка претходног пореза за добра из
става 1. тачка 2. овог члана и да за
та добра утврди износ исправље
ног одбитка претходног пореза у
складу са законом.
Пописне листе из става 1. овог
члана обвезник је дужан да до
стави надлежном пореском органу
најкасније до 20. јануар
 а 2008. го
дине.
Утврђени износ оствареног од
битка претходног пореза и износ
исправљеног одбитка претходног
пореза из става 2. овог члана, об
везник је дужан да плати до 20. фе
бруар
 а 2008. године.
Министар надлежан за посло
ве финансија ће уредити садржину
пописаних листа из става 1. овог
члана, као и начин утврђивања из
носа оствареног одбитка претход
ног пореза из става 2. овог члана.

ОУП на презентацији
кредита

Остварени зна
чајни контакти
- договорене презентације
Секретар Општег удружења
предузетника општине Бачка Па
ланка, Милутин Марчета је 18. ју
ла у Регионалној Привредној ко
мори у Новом Саду присуствовао
презентацији три кредитне лини
је које је расписао Фонд за развој
Војводине. Реч је о кредитима за
дугорочно кредитирање програ
ма ревитализације текстилне ин
дустрије, за кредитирање програ
ма организације прикупљања и
прераде секундарних сировина и
за дугорочно кредитирање развој
них програма у области привре
да на територији АП Војводине у
2007. години. Кредити су намење
ни предузетницима, као и мањим и
средњим предузећима.
Овом приликом остварени су
и значајни контакти и договоре
но је да у наредном периоду буду
одржане презентације из области
предузетништва које могу бити од
помоћи овдашњим предузетници
ма у даљем пословању.
¯à
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Два пута ове године упућен јавни позив

Јавни радови и за предузетнике
- повезивање не владиног сектора, јавних предузећа и предузетни
ка - у 26 пројеката у Војводини прошле године запослено 487 лица
Република Србије је ове године
по други пут расписала Јавни по
зив за организовање јавних радова.
Тим поводом су на на Савету запо
шљавања општине желели да упо
знају што више људи са овим кон
курсом и на седници, одржаној 23.
јула позвали су помоћника покра

Васин и Перић
јинског секретаријата за рад, запо
шљавање и равноп
 равност полова,
Мирослава Васина. Састанку је
присуствовао и председник општи
не, Драган Бозало са сарадницима.
Васин је присутнима приближио
Јавни позив за организовање јав
них радова од интереса за Репу
блику Србију у 2007. години и том
приликом је дао и практичне савете

везане за конкурисање.
Према његовим речима овим пу
тем се може упослити већи број не
запослених, а општина може реши
ти неке од проблема.
Сви су могли да конкуришу. Пр
ви рок за предају пројекта био је 10.
септембар, а други 10. октобар.
Прошле године, од 111 одобре
них пројеката, из Војводине је било
26 пројеката. Запослено је 487 ли
ца.
Васин је позвао представнике
бачкопаланачке општине и остале
да се пријаве на Јавни позив.
- Циљ је да што више пројек
та иде из Војводине, јер је ши
рока лепеза радова који се могу
обављати. Постоји могућност да
велики број организација из не
владиног сектора, предузетници,
општински органи конкуришу са
пројектима.
Како могу да се повежу предузет
ништво и јавни радови?
- Предузетници могу да конку
ришу за јавне радове, послодав
ци могу да буду организатори и
могу да ангажују одређен број
лица у радни однос на одређено

У првом року, до 1. октобра оп
штина Бачка Паланка конкурисала
са три пројекта - Пројекат месне
заједнице Гајдобра за уређење ка
нализације, уклањање дивљих де
понија и озелењавање површина.
Пројекат за јавне радове поднело
је и Ј.П. Спортско рекреациони цен
тар ''Тиквара'' из Бачке Паланке за
уређење обале Дунава. Пројекат је
поднела и невладина ромска орга
низација Чараи из Товаришева и
то за извођење комуналних радо
ва, копање канала за одвођење ат
мосферских вода, уређење јавних
површина, парка, месног гробља,
четири ромска насеља, озелења
вању јавних површина, али и чи
шћење лишћа и снега испред ста
рачких домаћинстава.

време. - рекао је Васин. - Ангажо
вана лица могу у обуци у радови
ма касније да наставе да се баве
тим пословима, да отварају пред
узећа из тих области. Предузет
ници као извођачи радова могу
се повезати са невладиним орга
низацијама, удружењима грађана
која нису квалификована за запо
шљавање, а с обзиром да пред
узетници познају ту процедуру
могу да буду извођачи радова
по пројектима који могу да им на
праве људи из тих удружења и те
пројекте спроведу.

Фонд за развој Војводине

Презентација у Бачкој Паланци
- још једном мали одзив позваних
У организацији општинске кан
целарије Фонда за развој Војводи
не, Фонда за развој предузетништ
ва, ОУП-а и Пословног клуба Бач
ка Планка у великој сали општине
Бачка Паланка, 31. јула је одржана
презентација Фонда за развој Ауто
номне покрајине Војводине. На
презентацији су позвани предузет
ници, власници мањих и средњих
предузећа, носиоци регистрованих
газдинстава, али и они који тек же
ле да започну приватни бизнис.
Ову кредитну институцију, пред
40-так овдашњих привредника, пр
ви путу Бачкој Паланци предста
вили су директор Фонда, Михајло
Бркић, заменица директора Би
љана Јовановић и помоћник ди
ректора, Снежана Репац.
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Фонд је основан пре 5 година и
расписују конкурсе за доделу кре
дита, али се не бави и субвенци
јама. Основан је са циљем развоја
пољопривреде и прехрамбено пре
рађивачке индустрије, оснивања
и развоја предузетништва малих
и средњих предузећа, повећања
запослености, нарочито решава
ње проблема радно ангажованих
лица који су остали без посла, по
већање извоза, повећање степена
иновативности, штедња енергије
кроз проналажење алтернативних
решења, увођење менаџмента си
стема квалитета, заштите животне
средине, равномерног регионал
ног развоја. У Фонду се се у почет
ку финансирали од процеса прива
тизације, а данас имају сопствени

извор прихода. Општина Бачка Па
ланка је од 12 општина јужно-бач
ког округа четврта по вредности
кредита у износу од 567. 210, 29
динара реал
 изованих из овог Фон

Михајло Бркић
да до краја 2006. године, и то иза
Новог Сада, Темерина и Врбаса.
Фонд има општинску канцелари
ју која се налази у згради општине
Бачка Паланка.

Из Инспекције за рад и радне односе

Мали број послодаваца донео акт о процени ризика
На терену инспектори у контроли траже и Акт о процени ризика
- Има послодаваца који су већ
тај акт донели - рекла је начелница
инспекције за рад и радне односе ју
жно бачког округа Љиљана Стојшић
и додала да они који нису стигли да га
донесу до 6. септембра, када је био
рок, имају обавезу да то ураде што
пре.
Рок није пролонгиран, Закон је сту
пио на снагу.
- Инспектори рада између оста
лог контролишу и доношење Акт
о процени ризика, тако да ћемо у
свакој контроли од послодавца за
тражити документа везана и за Акт.  
Сваком послодавцу који то није до
нео, инспектори ће решењем на
ложити  да у примереном року  то
учине. ''Примерени рок''  зависи од
делатности, послодавца, броја за
послених и броја радних места где
је потребно урадити процену ризи
ка.
Послодавци су имали рок од годи
ну дана да донесу Акт, што је веома
кратко време. С обзиром на искуства
у другим земљама.
- Ми колико сарађујемо и са дру
гим инспекцијским службама и
са другим службама које се баве
безбедношћу и здрављем на раду

практично је тај процес трајао 2 до
3 године, тако да смо ми и очекива
ли   да постоје послодавци који то
неће моћи донети у року од годину
дана. То је сад и јасно, јер је свега
10 до 15 посто послодаваца доне
ло тај Акт - неки из објективних раз
лога, што нису могли да донесу тај
акт у року од годину дана, а неки из
субјективних разлога, јер нису на
време кренули   у процедуру. Оче
кујемо да се сада сви потруде да
што пре донесу Акт и да буде ква
литетно донет, не да се преписује,
него да се прилагоди делатности
послодавца и ризицима радног ме
ста и другим елементима који ути
чу на евентуално повређивање.
После доношења Акта о процени
ризика можемо очекивати и и безбед
нија радна места.
- Суштина Акта јесте да се пред
виде опасности и штетности и да
се оне процене и да се ти ризици
сведу на најмању могућу меру и он
је заправо од велике помоћи по
слодавцима, јер на бази тог акта он
може да усмерава своје пословање
даље , са крајњим циљем да се по
вреде на раду не дешавају.
Закон о безбедности и здравља на

раду није само Акт о процени ризика.
- Закон дефинише многе еле
менте. Један од елемента је доно
шење Акта о процени ризика. То је
једна од највећих, ако не и најве
ћа  новина у целом систему  и зао
кружиће се када дође  систем оси
гурања који ће пратити ове Акте
-  пратити неке премије осигурања
које ће плаћати у зависности коли
ко су опасна радна места. Постоји
низ мера које послодавац мора да
предузме без обзира на Акт. Иако
ту нема толико новина. Закон о за
штити на раду који је важио до до
ношења   Закона о безбедности и
здрављу на раду тражио је готово
исте ствари, да се сви запослени
оспособе за безбедан рад, да опре
ма за рад буде у исправном стању
- неке од елементарних ствари које
су увек морале да буду испуњене,
да се повреде на раду пријављују
Инспекцији, да се прати свакоднев
но стање безбедности, да се одре
де лица која ће се бавити безбед
ношћу и здрављем на раду, да се
усвоје прописане евиденције. Зна
чи има ту много обавеза послода
ваца. Акт о процени ризика је једна
круна у целој причи.

Незапослени Паланчани заинтересовани за кредите

ло је Ј.П. СРЦ Тиквара за уређе
ње обале Дунава. У овим послови
ма би било ангажовано 10 радни
ка, 7 неквалификованих и 3 са ССС.
Вредност радова је 1 409 649 дина
ра.
Пројекат је поднела и невлади
на ромска организација Чараи из
Товаришева за извођење комунал
них радова, копање канала за одво
ђење атмосферских вода, уређење
јавних површина, парка, месног гро
бља, четири ромска насеља, озеле
њавању јавних површина и чишће
ње лишћа и снега испред старачких
домаћинстава. За потребе овог про
јекта било би анагжовано 6 радни
ка - 3 неквалификована и 3 са ССС
у трајању од 6 месеци. Овај проје
кат вреди 864 хиљаде 549 динара
и 34 пара.
Просечна бруто плата за све ко
ји ће радити на јавним радовима
је 17.777,50 дин. за НКВ раднике и
29.444,13 дин. за ССС.

Ускоро одлуке о пројектима
Према речима шефа службе
НСЗ у Бачкој Паланци, Драгана Пе
рића, незапослени показују интерес
за оно што им ова служба нуди по
питању решавања радног статуса.
- НСЗ поднето је чак 21 пројекат
за микро-кредите за конкурс који је
расписало Министарство економи
је и регионалног развоја, Фонд за
развој Србиjе и НСЗ. Углавном су
пројекти из Бачке Паланке и то из
области услужне делатности - аутосервиси, израда тоал
 ет-папир, др
во-прерађивачка делатност, стакло
резачки занат, производња чачка
лица.
Захтеви за микро-кредите који
ма држава жели да подстакне за
пошљавање подносили су се до15.
септембра. У складу са захтевом за
микро-кредите, корисник је дужан

да запосли и одређен број незапо
слених лица у складу са захтевом
за микро-кредит и да средства по
добијању наменски уложи.
Према Перићевим речима они
ма који су предали пројекат најве
ћи проблем представљају жиранти,
мада за кредите до 15 хиљада евра
није потребан хипотека..
Бачкопаланчани су до 10. сеп
тембра поднели три пријаве, док
други рок истиче 10. октобра.
Пројекте је поднела МЗ Гајдобра
за уређење канализације, уклања
ње дивљих депонија и озелењава
ње површина. Било би ангажовано
7 радника, 5 неквалификованих и 2
са ССС. Ови послови би трајали 6
месеци. Вредност пројеката износи
921 хиљаду динара.
Пројекат за јавне радове подне
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Металци имају шансу

Производња малих пољопривредних
машина
- Алма Монс жели састанак у Бачкој Паланци о кластеру металаца
Регионална Агенција за развој ма
лих и средњих предузећа Алма Монс
из Новог Сада остварила је почетком
октобра контакт са делом ОУП-а ка
да су се произвођачи металних дело
ва упознали са евентуалним органи
зовањем и укључивањем у пројекат
металског кластера у Бачкој Палан
ци.
Директорица ове Агенције, Ми
лица Врачарић подсећа на то шта
су у последње време радили у Алма
Монсу.
- Алма Монс је била овлашћена
од стране Министарства економи
је и регионалног развоја да се код
нас преузима пројектна докумен
тација у конкурсу за кредите за по
четнике који је расписало ово Ми
нистарство. Мислим да смо успе
шно завршили ову акцију коју смо
промовисали заједно са Мини
старством у јужно-бачком округу.
Пар пројеката је пристигло на овај
конкурс и из Бачке Паланке.
Алма Монс у досадашњем раду
има контакте са Бачком Паланком,
између осталог, захваљујући упор
ности председника општинског већа
Савеза самосталних синдиката Ср
бије, Горана Милића, истиче Врача
рићева и додаје да је он у више на
врата учествовао у раду радионица
Алма Монса и омогућио им да пред
ставе Агенцију на састанку Савета
запошљавања Бачка Паланка, који
је пре пар месеци одржан у Бачкој
Паланци.
- Морам рећи да носим лепа ис
куства и жеље свих да се сарадња
са Агенцијом Алма Монс настави
и прошири.   
Према речима Милице Врачарић
наредни контакти у Бачкој Паланци
биће остварени у предузетничком
сектору, односно кроз сарадњу са
Општим удружењем предуз етника.
Са секретаром Милутином Марче
том раније су договорене одређене
активности везане за металску ин
дустрију. Наиме, Алма Монс је у по
следње време значајно ангажована
у удруживању у свим секторима при
вреде. Интенција државе - стварање
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кластера, одржава се и на послова
ње ове Агенције.
- Када знамо какве је проблеме
металски комплекс преживљавао
протеклих 15-так година сматара

мо да може да буде један од зна
чајних сектора у будућем развоју
Војводине. - рекла је директорица
Алма Монса и наставила. – У сарад
њи са Секретаријатом за прива
тизацију, предузетништво , мала
и средња предузећа реализујемо
пројекта подршке развоју класте
ра. Наша улога у свему овоме је
да промовишемо рад и постојање
Балканског кластера произвођача
пољопривредне механизације ко
ји је регистрован у Београду и по
стоји од 2005. године.    
У Агенцији за развој малих и сред
њих предузећа Алма Монс прате шта
се дешава у нашој општини, посебно
по питању металске делатности.
- У Бачкој Паланци је постојао
снажан металски сектор и има од
ређен број предузетника који раде
у овој делатности. Жеља нам је да
кроз стварање базе података ових
предузећа у каснијој фази створи
мо једно јако крило војвођанских
произвођача малих пољопри
вредних машина који ће моћи у
будућности да производе за руско
тржиште, али и тржиште латинске
Америке    
У Алма Монсу су сигурни да наши
капацитети, кад је у питању струч
на радна снага, односно инжињер
ски кадар могу да изнесу овај посао,
а улога ове Агенције је да са својим
контактима са италијанским преду

зетницима омогући развој технологи
је и њен пренос у Србију како би се
мале пољопривредне машине дове
ле на нову који би одговарао руском
тржишту.
- Кластер представља динами
чан, комплексан систем и сви за
једно би требало да уложе много
труда и рада да би овај пројекта
успео у сектору који је тренутно у
проблемима. - каже Врачарићева. Знамо да имамо подршку Општег
удружења предузетника општине
Бачка Паланка и секретара Милу
тина Марчете који нас је звао да
дођемо и негде почетком октобра
реализоваћемо тај први контакт са
делом ОУП-а, тачније произвођа
чима металских делова и догово
рити са њима како да буду укљу
чени у овај пројекат.
Да ли овај пројекат може бити ин
тересантан и за оне који тек треба да
почну са послом?
- Наравно. Улога регионалне
агенције за развој јесте да се ела
борирају идеје и иницирају пројек
ти. Имамо жеље да снимањем ста
ња у овом сектору управо омогу
ћимо оно што је механизам за по
дршку развоја у Војводини, а то су
фондови за развој. Кроз снимање
стања омогућићемо и њима да до
ђу до валидних података куда да
ље и како даље сарађивати. Ова
кав један пројекат могу да повуку
само велика предузећа. У Бачкој
Паланци имате једно од тих вели
ких предузећа и ми стално прати
мо шта се дешава у ''Мајевици'',
јер сматрамо да ''Мајевица'' може
постати предузеће које може по
вући мале предузетнике. Вели
ка предузећа не могу да раде без
оних који их подржавају, без арми
је коопераната и сасвим сигурно
да видимо могућност или у запо
чињању сопственог посла или у
обједињавању више њих у запо
чињању  посла у сектору металске
индустрије. Међутим, да би дошло
до овог морамо им омогућити да
виде перспективу, пре свега кроз
развој тржишта.

Фонд за развој Србије

Велика заинтересованост за кредите

- за 2 милијарде динара конкурисало 6100 пројекта који вреде 5 милијарди и 200 милион
 а динара
- изнаћи решења за све • из Бачке Паланке  три захтева за кредите  
Влада републике Србије, одно
сно Министарство економије и реги
оналног развоја у овој години преко
Фонда за развој определило је суму
од 2 милијарде динара за подсти
цање запошљавања путем одобра
вања микро кредита који иду преко
Националне службе запошљавања
и одобравањем старт-ап кредита за
почетника, за сва лица која нису би
ла на евиденцији НСЗ и то су ради
ли у сарадњи са Агенцијом за раз
вој малих и средњих предузећа каже
директорица Фонда за развој Србије
Оливера Божић. - Изненађени смо
бројем захтева који је стигао до 15.
септембра када је био рок доспе
ћа. Добили смо и око 6100 захтева
у којима се тражи 5 милијарди 700
милиона. Ми смо позитивно оце
нили пројекте који вреде више од
4   милијарде, код којих је уредна
документација   и уредни инстру
менти обезбеђења. Зато што је ве
лики број захтева са комплетном
документацијом за коју је штета да
се не нађе решење и надамо се ће
мо уз помоћ председника Управ
ног одбора Фонда, односно Ми
нистра Млађана Динкића   успети
да нађемо решење за реализацију
свих захтева.
У Фонду још немају податке за
Бачку Паланку, јер нису успели да
сортирају по општинама.
-  Највећи број захтева је из
области прераде пољопривред
них производа. Мислим да је то
добра оријентација, производњу
сокова, џемова, зимница, пакова
ња хране.   Било је и неколико зах
тева из примарне пољопривредне
производње које смо морали да
одбијемо, јер Фонд не финанси
ра примарну пољопривредну про
изводњу. Друга грана која је јако
присутна је сектор услуга, који је
код нас раније био запостављен
и драго ми је да се млади окрећу
услугама, јер ту виде своју будућ
ност. То су разне врсте сервиса,
дечије играонице, старачки домо
ви и слично. Након тога иде метал
ска грана и текстилна. Има доста и
кројачких салона итд.
Реч је о предузетницима који

тек сада крећу, који су незапосле
ни или који су завршили школе,
немају посао и окренули су се при
ватном бизнису. - Каже Божићева. - 
Мене радује чињеница да су људи
свесни да имамо ограничено тр
жиште и не можемо очекивати од
почетника да остваре извоз. Они
ће извозити можда за неких пет и
више година. По мени је ова ори
јентација према преради пољо
привредних производа и услугама
добра оријентација и сигурна сам
да ће једна трећина или можда
половина људи који су започели
приватне бизнисе наставити да
живе. То је наш циљ -  да за годи
ну дана кажемо ти мали почетници
су направили одређене промете
преко рачуна и ти мали предузет
ници имају предност код великих
кредита.
О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ
- Фонд  је стара финансијска ин
ституција и имамо сопствени ка
питал који износи око 80-так мили
она евра   годишње и он се пласи
ра малим и средњим предузећима
који су у приватном власништву
и то за сваку врсту производње и
услуга, осим за примарну пољо
привредну производњу, јер Мини
старство пољопривреде има своја
значајна средства. Наша каматна
стопа и наши услови су веома под
стицајни и то су кредити на шест
година, са грејс периодом од 12
месеци и каматном стопом од 3%.
Инструменти обезбеђења су раз
личити од гаранције банака, може
да се да и хипотека у вредности 1

према 1,5 вредности кредита. Ако
су мањи   кредити прихватамо и
ручну залогу на опреми и јемство
правног лица до 2 милиона дина
ра -  имамо и те инструменте.
Војводина има и свој Фонд за раз
вој, али је чињеница да је трећина
капитала Фонда за развој Србије иде
према Војводини и сва већа приват
на предузећа са подручја Војводине
су кредитирана од стране Фонда и
могу рећи да имамо одличне резул
тате и у наплати са вашег подручја.
НОВЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ
- Ми немамо конкурсе као код
неких других институција, радимо
у континуитету. Могу позвати све
да аплицирају ако је потребна по
моћ, ту смо и ако је потребна пре
зентација, наше стручне службе
иду на лице места и помажу при
вредницима  и предузетницима да
аплицирају.
-  Имамо повољне кредите за
предузетнике, односно физичка
лица  и занатске радње, за оне ко
ји су  већ у послу. Из године у годи
ну расту захтеви кренули смо пре
три године са свега 50 милиона
динара за занатске радње и те го
дине смо једва расподелили сред
ства, јер није било тражње. Међу
тим, сваке године расте тражња и
ми смо схватили потенцијал у тим
малим радњама,   то су пре свега
мале породичне производње и ту
одобравамо подстицајна средства
до 2 милиона и 400 хиљада дина
ра у овој години, рекла је на крају
Оливера Божић, директорка Фонда
за развој Србије.

Из секције таксиста

До краја године програм оптималног
броја таксиста
Секција таксиста веома активно
решава проблеме, тако да су током
лета одржали још један састанак
са представницима општине и са
обраћајне инспекције, уз присуство
секретара ОУП-а, Милутина Мар
чете. Већ више пута је истицана
измена и допуна Одлуке о јавном
превозу путника у друмском сао

браћају на територији Општине, јер
се број таксиста повећава.
Овај састанак је био на тему оп
тималног броја таксиста, као и обе
лежавању такси стајалишта. Про
грам оптималног броја израдиће
до краја године Ј.П.''Стандард'', чи
ме би требао да се довео у ред так
си превоз.
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Агенција СИЕПА у Бачкој Паланци

Повезивање општина
са страним улагачима
- У СИЕПИ у последње две године активно сарађују са
локалним самоуправама
У организацији Пословног клуба
Бачка Паланка 28. јуна у малој са
ли хотела Фонтана представљен је
рад Агенције за страна улагања и
промоцију извоза - СИЕПА.
Испред ове Агенције, окупљеним
привредницима и представницима
локалне самоуправе Бачке Палан
ке и Бача обратио се саветник за
маркетинг истраживања, Драган
Пејчић. Агенцију је основала 2001.
године Скупштина Републике Ср
бије. СИЕП
 А помаже предузећима
из иностранства при инвестирању
у Србији. Такође, СИЕПА врши ис
траживања и обезбеђује ресурсе
како би страни инвеститори донели

Дејан Пејчић
праве одлуке и успешно улагали.
Ова Агенција пружа свеобухватне
услуге - без обзира да ли се ради
о порезима, лиценцирању, могућ
ностима инвестирања, дозволама,
тарифама или повезивању увозни
ка са произвођачима.
У последње две године СИЕПА
активно сарађује и са локалним
самоуправама у циљу привлаче
ња страних инвестиција. Циљ ње
ног рада и сарадње са општинама
је, како је рекао Пејчић, у скраћива
њу времена и смањењу трошкова
страним улагачима за проналаже
ње интересантног инвестиционог
подручја.
Пејчић је навео и конкретне при
мере успешних инвестиција - по
кретање рада фабрике лименки у
Земуну, као и фабрика у Сомбору
и Лапову. Пејчић је подсетио при
сутне на Уредбу Владе Републике
14 ¯  
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На Сајму хране у Москви ''World
food Moscow 2007'' који је био
одржан од 18. до 21. септембра,
у организацији Агенције за страна
улагања и промоцију извоза - СИ
ЕПА уз финансијску подршку Ми
нистарства пољопривреде, водо
привреде и шумарства, предста
вљено је 12 прехрамбених пред
узећа из Србије. Своје производе
на националном штанду алкохол
них и безалкохолних пића, изме
ђу осталих представио је и ''Нек
тар'' из Бачке Паланке, док је своје
производе од воћа и поврћа изло
жило предузеће ''Слован-прогрес''
из Селенче.
Прошле године СИЕПА је тако
ђе организовала учешће домаћих
компанија на Сајму хране у Мо
скви, на коме је као резултат на
ступа остварен извоз од преко 5
милиона евра. Најбоље резултате
оствариле су компаније из секто
ра воћа и поврћа, а посебно ин
тересовање руски привредници
су показали за јабуке из Србије.
Осим тога и домаћи џемови и ма
лине су, такође, изазвале велико
интересовање руских дистрибуте
ра и увозника.

Србије којом се стимулишу стра
ни улагачи давањем бесповратних
средстава.
СИЕПА даје и финансијску по
моћ домаћим извозницима, а пру
жа и техничку помоћ на иностра
ним сајамским манифестацијама.
Представник ове Агенције је ука
зао на неопходност повезивања
локалне самоуправе са Агенцијом
СИЕПА, као би оне на прави начин
биле презентоване страним потен
цијалним инвеститорима.
На крају излагања Драгана Пеј
чића присутни привредници су по
стављали и питања. Највише их је
занимало учешће на сајмовима,
али су постављана и конкретна пи
тања везана за одређене инвести
ционе пројекте.

ОУП Бачка Паланка на
глобалној мрежи

Даљи развој
информисаности
предузетника
www.udruzenjepreduzetnika.com
Екипа људи из предуз ећа ИНФО
БАП о којима смо писали у једном од
ранијих бројева ‘’Паланачког преду
зетника’’, када су поставили на Ин
тернету Привредни портал општине
Бачка Паланка, чиме су овдашња
привреда, расположиви капацитети
и ресурси постали доступни на гло
балној мрежи свим потенцијалним
инвеститорима . Недавно су они на
правили још једну ствар у прибли
жавању бачкопаланачке привреде
и предузетништва свим заинтересо
ваним широм света. Наиме, захва
љујући запосленима у ИНФО БАПу и Опште удружење предузетника
општине Бачка Паланка још више
је урадило на информисању својих
чланова, али и многих других. Од
недавно је и Опште удружење пред
узетника добило свој веб сајт. Тако
од сада све актуелне информације
можете прочитати и на овој адреси:
www.udruzenjepreduzetnika.com

Још једном ћемо подсетити да
су у ИНФО БАП-у идејно осмислили
сајт и дали га на коришћењу Удру
жењу. Они такође раде и на одржа
вању сајта. Сајт овакве врсте, на тој
адреси је први на нашим простори
ма. Наиме, ОУП Бачка Паланка је
прво удружење са тим доменом. На
сајту ће се наћи све битне инфор
мације које могу бити од користи
предуз етницима.
Сви чланови ОУП-а могу да има
ју своју страницу у оквиру сајта
Удружења. Уколико желите да се
огласите овим путем обратите се
у просторијама ОУП-а или на теле
фон 752-772.

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР

Д.О.О.
ОКТОБАР

21400 Бачка Паланка
Марије Бурсаћ 79
Тел./Факс: 021/ 6040-922, 753-066, 752-455
Малопродаја, тел.: 021/ 6045-828

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

ВЕЛЕПРОДАЈА И МАЛОПРОДАЈА
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
- Кабловска галантерија
(подземни, самоносиви, инсталациони и др.)
- Бројила, уклопни сатови
- Мерне групе, аутоматика
- Громобранске инсталације
- Расвета (сијалице, флуо арматуре, рефлектори...)
- Клима уређаји
- Бела техника
- Нопалов, Мајуркин, Макелов, Алингов програм

НОВООТВОРЕНА

ПРОДАВНИЦА НУДИ:
- РЕМЕЊЕ
- АКУМУЛАТОРЕ
- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ
- УЉА И МАЗИВА
- ФИЛТЕРЕ
- АУТОКОЗМЕТИКА
- БИЦИКЛОВЕ

ПОВОЉНИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

- ГУМЕ
INFORMACIONI SISTEMI

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a
17” Asus crni - 12.000.-

hallsys@hallsys.net

Tel. 021/ 752-494
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17” Acer - 12.500.-

19” LG - 15.500.-

MOGUĆNOST PLAĆANJA
SVIM VRSTAMA PLATNIH KARTICA
(VISA, VISA ELECTRON, DINA, MASTER,
MAESTRO, AMERICAN EXPRESS)
MOGUĆNOST KREDITA
OD 0-36 MESECI PREKO FINDOMESTIC
I SOCIETE GENERAL BANKE

19” Acer - 16.000.-

BEŽIČNI INTERNET
(WIRELESS)
NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!

VELIKI IZBOR
RAČUNARSKE PERIFERIJE PO
NISKIM CENAMA

LAPTOP RAČUNARI
PO EXTRA CENAMA!

HP1018
7.000.- Wireless Internet

752-494

24 časa on-line
Neuporediva brzina
VEĆ OD 5.200.-

već od
38.000.-

u za

5.октобар
Подношење обавештења о закљученим
уговорима по основу естрадних програма у
претходном месецу
Плаћање наканаде за приређивање посебних
игарана срећу за претходни месец
10.октобар
Подношење пријаве за ПДВ за претходни
месец и трећи квартал 2007. године
Плаћање ПДВ-а за претходни месец и трећи
квартал 2007. године
Подношење пријаве за порез на премију
осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за
претходни месец
15.октобар
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. октобар
Подношење кумулативног обрачуна акцизе за
девет месеци 2007. године (правна лица)
Подношење кумулативног обрачуна акцизе за
девет месеци 2007. године (предузетници)
Плаћање разлике акцизе по кумулативном
обрачуну за девет месеци 2007. године (правна
лица)
Плаћање разлике акцизе по кумулативном
обрачуну за девет месеци 2007. године
(предузетници)
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем
управном поступку, ако последњи дан рока
пада у недељу ипи на дан држаеног празника,.
или у неки други дан кад орган пред којим
треба предузети радњу не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана.
31. октобар
Плаћање аконтације акцизе за 1. половину
текућег месеца
Плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање за неисплаћене зараде за
претходни месец

НОВЕМБАР

5. новембар
Подношење обавештења о закљученим
уговорима по основу естрадних програма у
претходном месецу
Плаћање наканаде за приређивање посебних
игарана срећу за претходни месец
10.новембар
Подношење пријаве за ПДВ
Плаћање ПДВ-а за претходни месец
Подношење пријаве за порез на премију
осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за
претходни месец

• Popravka putnièkih vozila
• Kompjuterska dijagnostika
• Ultrazvuèno i vins èišæenje
svih sistema ubrizgavanja
• Popravka i servisiranje
klima ureðaja u automobilima
• Optika trapa sa najsavremenijim ureðajima
• Kompletne mehanièarske
usluge

Према члану 91, став 2. Зakoна о општем
управном поступку, ако последњи дан рока
пада у недељу ипи на дан држаеног празника,.
или у неки други дан кад орган пред којим
треба предузети радњу не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана.
15.новембар
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
30. новембар
Подношење захтева за паушално опорезивање
предузетника у 2008. години
Плаћање доприноса за обавезно социјално
оосигурање за неисплаћене зараде за
претходни месец
Плаћање аконтације акцизе за 1. половину
текућег месеца

ДЕЦЕМБАР

5. децембар
Подношење обавештења о закљученим
уговорима по основу естрадних програма у
претходном месецу
Плаћање наканаде за приређивање посебних
игарана срећу за претходни месец
10. децембар
Подношење пријаве за ПДВ
Плаћање ПДВ-а за претходни месец
Подношење пријаве за порез на премију
осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за
претходни месец
15. децембар
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
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем
управном поступку, ако последњи дан рока
пада у недељу ипи на дан држаеног празника,.
или у неки други дан кад орган пред којим
треба предузети радњу не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана.
31. децембар
Плаћање доприноса за обавезно социјално
оосигурање за неисплаћене зараде за
претходни месец
Плаћање аконтације акцизе за 1. половину
текућег месеца

Сваког месеца

Порез на доходак грађана
Збирна пореска пријава за порез по одбитку
подноси се Пореској управи једном месечно, у
то у року од 5 дана по истеку месеца, посебно
за сваку исплату извршену у претходном
месецу.
Велики порески обвезници збирну пореску
пријаву по одбитку подносе Центру Пореске
управе за велике пореске обвезнике, истог
дана када је извршена исплата, а најкасније у
року од два дана од дана исплате прихода који
се опорезује по одбитку.
Пореске пријаве и други поднесци
Према Закону о пореском поступку и пореској
администрацији пореска пријава представља
извештај који порески обвезник подноси
Пореској управи о оствареним приходима,
извршеним расходима, добити, имовини,
промету добара и услуга и других трансакција
од значаја за утврђивање пореза.
Пореска пријава се подноси на обрасцу којн
прописује министар,уз који се прилажу и
одговарајући докази.
Порески обвезник је дужан да лично потпише
пореску пријаву осим ако је другачије утвђено
пореским Законом.
Пореска пријава се подноси у року
прописаном пореским Законом, Пореској
управи у којој је поднета пријава за
регистрацију, осим ако пореским Законом није
друкчије уређено. Пореска пријава се подноси
нспосредним уручењем Пореској управи или
путем поште, а велики порески бвечници
пријаву могу послати и електронским путем.
Све информације могу се добити у свакој
организационој јединици Пореске управе.
СВЕ О ПОРЕЗИМА na сајтu Пореске управе
www.poreskauprava.sr.gov.yu
Обрасци
ГОДИШЊИ ПОРЕЗ: ПДВ, ЕППДВ, ПППДВ
АКЦИЗА: ПП OAK са прилозима 1 -4
ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА ПДП, ПДН (за
недобитне oрганизације), ПБН-1 ПБ1 са
прилозима: ДПИ, ДК,
ПК, ОК, КПБ, ПК-1, ОА, СУ, СИ, ИПД, ИПД-1,
Анекс обрасца ПБ- 1, ПНБ ( за недобитне
организације), ПБPJ
ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА: МОППНО
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА
НА СРЕЋУ ПП ФТ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА: Појединачна
пријава ППП, Збирне пријаве ПП ОПЈ, ППОПЈ-1,
до ПП ОПЈ-9, Годишњи порез на доходак
грађана ППДГ-5, Регистар исплатилаца прихода
по основу естрадних делатности, РИП,
Обавештење о закљученим уговорима ОЗУ
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ: ППOД, ППОД-1
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ: ППДГ-1
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ:ППИ-1, ППИ-2
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ

MARKET
Trg Osloboðenja br. 7 • Baèka Palanka

Tel.: 021/744-880
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Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

Па аначки
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Предузетник

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

www.udruzenjepreduzetnika.com

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

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Продаја шљунка и песка

П акета за развој предузетништва
Жеља сајам привреде у Бачкој Па анци
Проб ем нису новци него идеје
Додељена прва средства

