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ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

БРОЈ 4

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

Продаја шљунка и песка

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



Д.О.О.

ПРОДАВНИЦА БР. 2
БАЧКА ПАЛАНКА, УЛ. Ј.А. 102

Тел. 021/ 744-700

НОВООТВОРЕНА
ПРОДАВНИЦА НУДИ:

- РЕМЕЊЕ

- АКУМУЛАТОРЕ

- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ

- УЉА И МАЗИВА

- ФИЛТЕРЕ

- АУТОКОЗМЕТИКА

- БИЦИКЛОВЕ

- ГУМЕ

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

MARKET
Trg Osloboðenja br. 7 • Baèka Palanka

• Popravka putnièkih vozila
• Kompjuterska dijagnostika
• Ultrazvuèno i vins èišæenje 

svih sistema ubrizgavanja
• Popravka i servisiranje 

klima ureðaja u automo-
bilima

• Optika trapa sa najsavre-
menijim ureðajima

• Kompletne mehanièarske 
usluge

Tel.: 021/744-880

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

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

ПОВОЉНИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

INFORMACIONI SISTEMI Jedino uplatno mesto u gradu za 

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a

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

24 časa on-line
Neuporediva brzina

VEĆ OD 5.200.-

752-494
Wireless Internet

BEŽIČNI INTERNET
(WIRELESS)

NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!

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

LAPTOP RAČUNARI
PO EXTRA CENAMA!

već od
38.000.-

HP1018
7.000.-

17” Asus crni - 12.000.-

19” LG - 15.500.-

19” Acer - 16.000.-

17” Acer - 12.500.-

ОКТОБАР
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

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

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР
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Ево по ла ко, али си гур но ра сте мо. 
Иако још ни је про шла го ди на ка ко се 
дру жи мо ово се ипак мо же на зва ти сла
вље нич ким бро јем Па ла нач ког пред у
зет ни ка, а ако га пре ли ста те би ће вам 
и ја сно за што је то та ко.

Мо же мо се по хва ли ти ове го ди не 
са мно го чим. Оп ште удру же ње пред
у зет ни ка до би ло је сво ју пе ри о ди ку.  
Та ко ђе, бач ко па ла нач ки пред у зет ни ци 
су до би ли и свој сајт и та ко се на шли 
пред це лим све том, и мо ћи ће те да 
нас чи та те и на Ин тер не ту, на адре си: 
www.udruzenjepreduzetnika.com

По кре ну ли смо ви ше ини ци ја ти ва у 
ко мо ра ма – ре ги о нал ној и по кра јин ској.

А по твр да да све што смо ра ди ли 
има сво ју вред ност и да не ко то при ме
ти  до шла је у ви ду при зна ња ко је смо 
не дав но до би ли – Злат на пла ке та ко ју 
до де љу је Са вез са мо стал них син ди ка
та за нат ства, услу га и пред у зет ни штва 
Ср би је по во дом Да на син ди ка та и 150 
го ди на За нат ске ко мо ре. Осим то га, по
хва лу на наш рад до би ли смо и из При
вред не ко мо ре Вој во ди не, што ће те 
мо ћи да про чи та те у овом бро ју.

О све му ово ме и мно гим дру гим ак
тив но сти ма пред у зет ни ка мо ћи ће те 
да про чи та те у но вом бро ју Па ла нач ког 
пред у зет ни ка.

Ваш Па ла нач ки пред у зет ник  

Удру же ње до би ло Ре пу блич ку на гра ду за рад
Плакетазаразвојпредузетништва..........................................................4

Ак тив но сти и ини ци ја ти ве ОУПа
Прекоудружењадорешењапроблема.................................................4

Активности и иницијативе
Недозволитијошнаметанапредузетнике............................................5

По се та сај му при вре де у Срем ској Ми тро ви ци
ЖељасајампривредеуБачкојПаланаци..............................................5

По се та При вред ној Ко мо ри Вој во ди не
Проблемнисуновцинегоидеје...............................................................6

Из фон да за раз вој пред у зет ни штва Оп шти не Бач ка Па лан ка
Додељенапрвасредства..........................................................................7

Ве ћи део пе ка ра ис по што вао до го вор
Поскупеохлебуавгусту............................................................................7

У Но вом Са ду пред ста вље ни кре ди ти за по чет ни ке
Државанасебепреузимаризик...............................................................8

Нат пи си и до ку мен та ци ја нео п ход ни
Подсетникзаизбегавањепрекршаја......................................................8

Под сет ник за пред у зет ни ке
Издвајамоиззакона...................................................................................9

ОУП на пре зен та ци ји кре ди та
Остваренизначајниконтакти...................................................................9

Два пу та ове го ди не упу ћен јав ни по зив
Јавнирадовиизапредузетнике............................................................10

Фонд за раз вој Вој во ди не
ПрезентацијауБачкојПаланци..............................................................10

Из Ин спек ци је за рад и рад не од но се
Малибројпослодавацадонеоактопроцениризика........................11

Не за по сле ни Па лан ча ни за ин те ре со ва ни за кре ди те
Ускороодлукеопројектима..................................................................11

Ме тал ци има ју шан су
Производњамалихпољопривреднихмашина...................................12

Фонд за развој Србије
Великазаинтересованостзакредите...................................................13

Из сек ци је так си ста
Докрајагодинепрограмоптималногбројатаксиста........................13

Агенција СИЕПА у Бачкој Паланци
Повезивањеопштинасастранимулагачима......................................14

ОУП Бачка Паланка на глобалној мрежи
Даљиразвојинформисаностипредузетника......................................14

Садржај

До би ли смо 
злат ну пла ке ту
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Оп ште удру же ње пред у зет ни
ка оп шти не Бач ке Па лан ке до би
ло је Злат ну пла ке ту као нај бо ље 
Удру же ње у Ре пу бли ци. Ово зна
чај но при зна ње до де љује Са вез 
са мо стал них син ди ка та за нат ства, 
услу га и пред у зет ни штва Ср би је 
по во дом Дана син ди ка та и 150 го
ди на За нат ске ко мо ре  

Бач ко па ла нач ко Удру же ње је 
за ово при зна ње пред ло же но од 
стра не пред сед ни ка Са ве за са мо
стал них син ди ка та Вој во ди не, Ми
лорадаПеришићаи ЉубицеМи
хајловићиз Цен тра за за нат ство 
и пред у зет ни штво при Ре ги о нал
ној при вред ној ко мо ри Но ви Сад.

Злат ну пла ке ту Оп ште удру же
ње пред у зет ни ка оп шти не Бач ке 
Па лан ке до би ло је, ка ко се на во ди 
у обра зло же њу, за афир ма ци ју за

нат ства и пред у зет ни штва и раз
во ја со ци јал нопарт нер ских од но
са из ме ђу син ди ка та, по сло да ва
ца и удру же ња за на тли ја и пред у
зет ни штва у Ср би ји.

Ово зна чај но при зна ње бач
ко па ла нач ким пред у зет ни ци ма 
уру че но је од 4. до 7. ок то бра на 
13. су сре ти ма Са вез са мо стал
них син ди ка та за нат ства, услу га и 
пред у зет ни штва Ср би је, тач ни је 5. 
ок то бра у Со коба ње ка да су пред
став ни ци ОУПа Бач ка Па лан ка 
уче ство ва ли у еми си ји у ко јој су 
го сти би ли и оста ли ово го ди шњи 
ла у ре а ти.

Се кре тар Милутин Марчета 
је кон ста то вао да је ово при зна
ње зна чај но за раз вој пред у зет ни
штва у на шој сре ди ни.

 Вероватно је узето у обзир

штојеУдружењеурадилоупро
текломпериодунаразвојуиуна
пређењузанатстваиорганизова
ња предузетништва, на инфор
мисању, што је и основни циљ
свихудружења.Досаданијеби
лоприликедадобијемоовакво
признање. Другачије се раније
радилоидругачијесмобилиор
ганизовани. Увођењем удруже
њаукоморскисистемиунапре
ђење сарадње са Комором,  са
Савезом самосталних синдика
таСрбиједовелоједоинтензи
вирања рада и унапређења ра
даУдружења.Успелисмодабу
демозапажениоддругих,штоје
веомабитно, јер јеиницијатива
потеклаодљудикојираденави
шем нивоу и приметили сушта
мирадимо.

Пла ке та за раз вој пред у зет ни штва
- до де ље но у Со коба њи на 13. су сре ти ма

Удру же ње до би ло Ре пу блич ку на гра ду за рад

Оп ште удру же ње пред у зет ни
ка оп шти не Бач ке Па лан ке по ма же 
сво јим чла но ви ма да ре ше не ке од 
сво јих про бле ма.

 Покушавамо да брзо реагује
монасваактуелнадешавањаиз
области предузетништва.  ка же 
се кре тар МилутинМарчета.  У по
след њем пе ри о ду пе кар ска сек ци
ја се до го во ри ла да ко ри гу је це не 
хле ба и пе ци ва. Овај до го вор се не
где при ме њу је, не где не. Они по ку
ша ва ју да оста ну је дин стве ни у то
ме. Пе кар ска сек ци ја же ли да кроз 
за јед нич ке на бав ке бра шна до ђе до 
по вољ ни је це не оно га што ути че на 
укуп ну це ну хле ба и да на тај на чин 
до ђе до по вољ ни је ва ри јан те и за 
се бе и гра ђа не.

Тре ба ис та ћи и је дан  леп гест 
пе кар ске сек ци је ко ја је по мо гла са 
9000 пе ци ва све ча ност сла ве Епар
хи је Бач ке ко ја је обе ле же на у Бач кој 
Па лан ци 19. сеп тем бра.

У ОУПу стал но ис ти чу до бру са
рад њу са ло кал ном са мо у пра вом и 
ин спек ци ја ма.

 Константно смо у сарадњи
са њима. Kaд се појаве пробле

ми из надлежности Одељења за
привредуинадлежнихинспекци
ја,крозконтактесањимапокуша
вамодарешимопроблеменаших
предузетника.

Aк ту е лан je про блем ауто пре во
зни ка са ма њим ка ми о ни ма. По ја вио 
се је дан број ауто пре во зни ка ко ји 
нису пријављени. Де си ло се да све
га два, три ради ле гал но, а оста ли 
ра де на «цр но». 

 Усарадњисаопштинскимса
обраћајниминспекторомпокрену
ли смо акцију веће контроле тих
превозника и надамо се да ће у
наредном периоду регистровани
аутопревозницибитизаштићени.

Удру же ње је по кре ну ло ини ци ја
ти ву за до го вор са над ле жним оп

штин ским ор га ни ма, а у ве зи са 
снаб де ва њем рад њи у стро гом цен
тру гра да.

 Решењеоснабдевањуустро
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
снабдевањеутомделуградамо
жедасеобављауод5до6иод16
до18часова.

До са да се то Ре ше ње ма ло при
ме њи ва ло, а са да је оп шти на по ја
ча ла ње ну при ме ну, јер се по ја ви
ло мно го во зи ла у том де лу гра да. 
Пред у зет ни ци твр де да је вр ло је 
не згод но снаб де ва ти у том вре ме ну, 
и у Оде ље њу за при вре ду су до би
ли уве ра ва ња да су њи хо ве за мер
ке оправ да не и да ће кроз за јед нич
ке кон так те са над ле жни ма до ђи до 
пред ло га но ве Од лу ке.

 Тежња Удружења је да сваки
проблем,безобзиранаделатност
покушамо да решимо кроз зајед
ничке састанкеи направимо ква
литетнеодлукекојећекористити
иједнимаидругима.  ре као је на 
кра ју Мар че та.

Ак тив но сти и ини ци ја ти ве ОУП-а

Пре ко Удру же ња до ре ше ња про бле ма 
- пе ка ри, ауто пре во зни ци и про дав ци у нај у жем цен тру гра да у кон так ту са над ле жни ма пре ко ОУП-а
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Кра јем сеп тем бра пред став ни
ци Оп штег удру же ња пред у зет ни
ка Бач ка Па лан ка присуствовали 
су са стан ци ма у ре ги о нал ној при
вред ној ко мо ри Вој во ди не у Но
вом Са ду.

Пре ма ре чи ма се кре та ра Удру
же ња Милутина Марчете углав
ном се на оба са стан ка раз го ва
ра ло о Закону о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду и у окви ру ње га о 
Ак ту о про це ни ри зи ка. До го во ре
но је да струч ни љу ди из при вред
них ко мо ра упу те и упо зна ју бо
ље пред у зет ни ке са из ра дом Ак
та о про це ни ри зи ка. На овим са
стан ци ма го во ри ла је и начелница 
инспекције за рад и рад не од но
се ју жнобач ког окру га, Љиљана
Стојшић.     

Из бач ко па ла нач ког Удру же ња 
су у на са стан ци ма у ре ги о нал ној 
При вред ној ко мо ри и ПКВ по кре
ну ли и две ини ци ја ти ве.

На и ме, рад ни ци Дру штве ног 
пред у зе ћа ‘’Но ви Сад гас’’ ових 
да на кон тро ли шу уну тра шње га
сне ин ста ла ци је и за те по сло ве 
на пла ћу ју од 30 хи ља да до 300 
хи ља да ди на ра у за ви сно сти  од 

ве ли чи не пред у зе ћа. Иако у ДП 
‘’Но ви Сад гас’’ твр де да се ови 
по сло ви вр ше на осно ву За ко на о 
енер ге ти ци, обе ко мо ре ће кон так
ти ра ти  над ле жне, ка ко би се про

на шло ре ше ње за овај про блем 
при вред ни ка. 

Осим то га, Оп ште удру же ње 
пред у зет ни ка Бач ка Па лан ка је 
пред ло жи ло и да се ре ши про
блем ко ји се од но си на на пла ту 
СО КОЈа. Пред став ни ци  ове ор га
ни за ци је за за шти ту аутор ских му
зичких пра ва кон тро ли шу уго сти
тељ ске објек те и на пла ђу ју 1000 и 
ви ше ди на ра за ме сец да на. Ко ли
ко ће СО КОЈ на пла ћи ва ти за ви си 
од про це не мо гу ћег бро ја по се ти
ла ца. У ПКВ твр де да ће и у ве зи 
овог про бле ма кон так ти ра ти над
ле жне, ка ко би га ре ши ли.

На овим са стан ци ма пред ло же
но је да се на пред сто је ћем Сај му 
пред у зет ни штва у Но вом Са ду, од 
6. до 9. но вем бра и на Би знис ба
зи у Бе о гра ду од 28. но вем бра до 
1. де цем бра у Бе о гра ду пред у зе
тни ци, ор га ни зу ју  и за јед но на сту
па ју.

Активности и иницијативе

Не дозволити још намета на предузетнике
- из на шег Удру же ња по те кле ини ци ја ти ве о пре и спи ти ва њу на пла те СО КОЈ-а и ДП ‘’Но ви Сад гас’’-а

Што се ти че ак тив но сти Удру же
ња тре ба из дво ји ти и по ме ну ти по
се ту Срем ској Ми тро ви ци 28. сеп
тем бра. На и ме, та да су пред сед
ник Скуп шти не оп шти не Бач ка Па
лан ка, Милорад Париповић, за
ме ник пред сед ни ка Фон да за раз
вој оп шти не, МирославСићевић 
и секретар ОУПа Милтун Мар
чета об и шли су 3. Са јам при вре
де у ор га ни за ци ји ре ги о нал не При
вред не ко мо ре Срем ске Ми тро ви
це, ко ји је одр жан у овом срем ском 
гра ду. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка 
С.О. Бач ка Па лан ка, Па ри по ви ћа 
овај Са јам, са да већ тра ди ци о на
лан, је ве о ма озбиљ но ор га ни зо
ван.  Могли смода видимо ка
косеорганизујеовакваманифе
стацијаижељанам једаСајам
привредеорганизујемоиуБач
којПаланци.

Ка ко нам је ре као пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не слич не ма ни
фе ста ци је постоје у Ни ши и Кра гу
јев цу, ме ђу тим же ља је да већ пр

ви Са јам у Бач кој Па лан ци по ста не 
ме ђу на род ни. За то по сто је и ре ал
не шан се, јер су већ ра ни је оства
рени кон так ти са пред став ни ци ма 
при вре де у су сед ним зе мља ма.

 Заинтересованост за Сајам
привредекоднашихпривредни
капостојивећдужевремеисада
су“сазрели”условизаидејуко
јасепојавилајошпренекихго
динудана.– ка же Па ри по вић и до

да је:  Предстојинамдаобави
мо разговоре са организатори
ма,Фондомзаразвојпредузет
ништваопштинеБачкаПаланка
иОпштимудружењемпредузет

никаопштинеБачкаПаланка. 
Пла ни ра но је да пр ви Са јам 

при вре де у Ба чкој Паланци бу де 
одр жан у про ле ће на ред не го ди не 
и да по ста не та ко ђе тра ди ци о на
лан.

По се та Сај му при вре де у Срем ској Ми тро ви ци

Же ља Са јам при вре де у Бач кој Па ла н ци
- ка же пред сед ник СО Бач ка Паланка, Ми ло рад Па ри по вић и же ља је да се ор га ни зу је на ред ног про ле ћа
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До бро до шли ца и при хва та ње на 
раз го вор без раз ми шља ња, го во ри 
о са го вор ни ку Душану Вучичеви
ћу, ге не рал ном ди рек то ру При вред
не ко мо ре Вој во ди не, али и о угле
ду  ко је бач ко па ла нач ко Удру же ње 
има.

 Удружење у Бачкој Паланци,
међуудружењиматевеличинеје
међубољим.Дошлајеекипаљу
дикојајехтеладарадииуспоста
вљенјеодноссаопштиномобез
беђенојестабилнофинансирање
и бачкопаланачко удружење је и
имало довољан број предузет
ника.Имамо43 удружења,преко
20пристојнофункционише,аови
други животаре. Војоводина има
најбољи предузетнички дух, и
удружења.Овде је традицијаду
жаиимамоудружењакојаимају
преко100година,маданекадани
тониједовољно.

Ву чи че вић ка же да су из ПКВ на 
раз го во ри ма са општинама ис ти ца
ли тра ди ци ју удру же ња 

 Иматеудружењекојепостоји
100 година, ући ће те у историју
да језавашевладавиненестало
нештоштовреди100године,ако
мислитедајетоуредувитоура
дите.Општинеиудружењамора
јуједнинадругедасенаслањају,
јерјевеликидеозаконскерегула
тивекојисеодносинапредузет
никеунадлежностиопштине.Та
могде јебољиоднос,Удружења
бољестоје.Приметилисмодаје
многобољасарадњаумањимоп
штинама,негонпр.уНовомСаду
иСуботици.

О ве зи пред у зет ни штва и ПКВ  
Вучичевић ка же:

 ПКВ је пре осталих комо
ра кренула у јачањепредузетни
штва.Основапредузетништвасу
општа удружења. Пре пар годи
на ставили смо себи у задатак
даудружењаојачамо.То јебило
пре доношења Закона о комора
ма, јер тада још удружења нису
ималанекистатуссастановишта
регистрације. Тек са овим Зако
ном су ушла у коморски систем
и региструју се у оквиру регио
налнихкомора.Утврдилисмота

датрибитнествари:потребноје
решити проблем финансирања
Удружења, кадровски их ојачати
и техничкиопремити.У тојакци
јикренулисмоотпозадикупили
смосвимудружењимарачунаре,
софтверзаевиденцијучланица.
Обишли смо удружења и одржа
лисастанкеиполовичнообавили
посаоштосетичефинансирања
деоудружењаимауреднофинан
сирање.

Ре фор ме у При вред ној ко мо ри у 
скла ду са  тран зи ци јом су еви дент
не.

 Закон о коморама Републи
кеСрбиједонетје2001.годинеи
релативно јенов, алиимадоста
стварикојебитребалодасеура
диукоморскомсистемуСадасе
заговара варијанта необавезног
чланствакојајеунашемокржењу
биладоминантна,алисетоопет
вратило на обавезно чланство.
Заговарамоакосеиденанеоба
везночланство,ондадасвикри
теријуми необавезног чланства
будупримењиванитојевезано
за проширење овлашћења, јав
нихрегистара,јавниховлашћења
дабикрозтајвидкомораобезбе
дила изворе финансирања, пра
вона слободанрадпрема тржи
шту. Најбитније је да коморски
системопстанеидабудеуфунк
цијипривредеидадржавастоји
изатога.Имамопредставукојаје
и данас присутна  да је комора
''прирепак''државеиданеделу
је заједно са привредом него да
се ''дружи'' са државом. Комора

мора да буде уфункцији држав
неполитике,јерјетоинтереспри
вреде.ОсновнафункцијаКоморе
једаштитисвојечланице.Увећи
низемаљаЕУједржавапартнер
сакоморама.УАустрији,економ
скиодноси саиностранствомне
постоје као министарство, него
је спољно  трговинска размена
пренетанаКомору.

Ка ко оце њу је те са рад њу са ИВ 
Вој во ди не и Вла дом Ср би је?       
 ТренутноштосетичеИВВојво
дине имамо одличну сарадњу и
овојеједанодбољихпериодаод
носавластииКоморе.Представ
ници покрајинске власти прису
ствујуседницамакоморе.Штосе
тичеодносасарепубличкомВла
дом имамо мали број контаката
сањима,штојеинормално,него
то остварујемопрекоПривредне
комореСрбије,осимупојединим
случајевимакадасмоунекомсег
менту незадовољни и доведемо
Министраовдедабирешилипро
блем.Гувернернамдолази2пута
годишње,кадапричамообанкар
ском систему , монетарној поли
тици...

Значајније контакте смо има
ли пре 15так година код тада
шњегМинистарствазапредузет
ништво око законске регулативе
идиректносмокомунициралиса
Владом иималисмочакинеке
резултате.Данасјетомалотежеу
законскојрегулативипредузетни
штваинемамонекевеликерезул
тате. Велики проблем нам пред
стављапорескауправа,односно
регулативакојајенаметнутаине
можемо да решимо велики број
проблема,нпр.малипрекршајна
фискалнојкаси казна50000до
затварања радње, што није при
мерено.Теказнесуупочетуби
ле намењене за оне који немају
фискалнукасуито је билоаде
кватно.Допроблемасапореском
управомдолазиизбогпотврдао
плаћању пореза. Имали смо ди
ректних контаката са Пореском
управом,аоникажудаихЗакон
лимитира.Људиучествујунатен
дерима,пријављујусеиПореска

По се та При вред ној Ко мо ри Вој во ди не

Про блем ни су нов ци не го иде је
Удру же ње у Бач кој Па лан ци јед но од бо љих - ка же ге не рал ни се кре тар ПКВ, Ду шан Ву чи че вић

Душан Вучичевић
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На са стан ку Сек ци је пе ка ра при 
ОУПу пред се да вао је пред сед ник 
сек ци је МилошНинковић. Та да је 
из ме ђу оста лог до го во ре но да од 

1. ав гу ста хлеб ти па 500, те жи не 
500 гра ма ко шта 30 ди на ра. Хлеб 
ти па 850 од 500 гра ма ко шта 25 ди
на ра, а да век на од 250 гра ма бу де 
20 ди на ра  и це на свог пе ци ва 80 
гра ма  15 ди на ра. Но ву це ну дик
ти ра ло је тр жи ште  по ску пље ње 
стру је, го ри ва и бра шна. 

По сле ду жег вре ме на пе кари су 
се оку пи ли у ве ћем бро ју не го ра
ни је. Уз њих са стан ку су при су ство

ва ли и пред став ни ци АД ''Кла са'' и 
АД ''По ду на вља'' . 

На са стан ку су се мо гла чу ти су
прот ста вље на ми шље ња на осно
ву ра ни јих ло ших ис ку ства, ка да 
пе ка ри ни су би ли је дин стве ни, те 
је при хва ћен Нин ко ви ћев пред лог  
да до го вор са са стан ка  бу де озва
ни чен пот пи си ва њем Спо ра зу ма о 
по што ва њу до го во ра.

Сва ко ко бу де кр шио овај до го
вор не ће мо ћи да ра чу на на услу
ге Сек ци је пе ка ра и зва нич но ће се  
обра ти ти ин спек ци ја ма да се  кон
тролишу они ко ји не по шту ју до го
вор, да би се ис пи тао ква ли тет и 
гра ма жа њи хо вих про из во да.  

Ово уса гла ша ва ње ста во ва 
охра бри ло је ру ко вод ство сек ци је 
да сви пе ка ри оп шти не за јед нич
ки ку пују бра шна од мли но ва ка ко 
би до шли до по вољ ни је це не. Ме
ђу тим, за са да мли но ви не же ле да 
уго ва ра ју ова кве по сло ве, због су
шне го ди не и ло ших при но са пше
ни це.

Из Фон да за раз вој пред у зет ни штва Оп шти не Бач ка Па лан ка

Додељена прва средства
На пе тој сед ни ци Фон да за раз

вој пред у зет ни штва оп шти не Бач
ка Па лан ка, одр жа ној 24. ју ла и 
до де ље на су пр ва сред ства за ра
ни је рас пи сан кон курс за суб вен
ци онирање дела каматне стопе за 
кре ди те.

Иако је 20так ли ца пре у зе ло 
зах те ве за овај кон курс, са мо два 
су под не ла пот пу ну кон курс ну до ку
мен та ци ју. Сред ства су до де љена 
ЗЗ ''АгроПаланка'' и по сла сти чар
ни ци ''Принцеза''. у Фон ду оче ку ју 
да се и оста ли предузетници  обра
те Фон ду ко ји мо же да им по мог не 
у ра ду, као и да се при ја ве на кон
курс ко ји је отво рен све док има 
сред ства. 

Осим до де ле сред ста ва, у Фон
ду ра де и на еду ка ци ји пред у зет ни
ка  то ком ју ла је ор га ни зо ва на пре
зен та ци ја Фон да за раз вој Вој во ди
не. За јед но са ОУПом по ку шавају 
да ор га ни зују ме тал ски кла сте р у 
Бач кој Па лан ци. 

До го во ре но је да се Фонд при

пре ми за евен ту ал ну по гра нич ну 
при вред ну са рад њу са Хр ват ском 
ко ју по др жа ва ЕУ и ко ја мо же да 
до не се добит.

Пре ма ре чи ма вла сни це по сла
сти чар ни це ''Прин це за'', Данијеле
Кнежевић до са да ни су уче ство
ва ли ни на ка квим кон кур си ма и 
за овај кон курс у Фон ду за раз вој 
пред у зет ни штва са зна ли су слу чај
но. Она ка же да ни су оче ки ва ли да 
ће до би ти, ме ђу тим ка да су чу ли 
да су им сред ства опре де ље на би
ли су ве о ма за до вољ ни.  Нијеби
ло потребно много времена да
бисакупиласвупотребнудоку
ментацијузаконкурс.  ка же Кне
же ви ће ва .

Пр ва сред ства по во дом кон кур
са су упла ће на  и и биће исла ћи
вана  квар тал но за  кре дит ко ји су 
по ди гли у јед ној од ов да шњих ба
на ка, по чет ком го ди не за про ши
ре ње про из вод ње у овој по сла сти
чар ни ци ко ја ина че и стал но ши ри 
сво је по сло ва ње.

Ве ћи део пе ка ра ис по што вао до го вор

По ску пео хлеб у ав гу сту
Готовосвинаокупу•Покушајдоговоразазаједничкунабавкубрашна

управајеуглавномнеажурнаине
слажесеза10,20динара, јерсе
неслажеевиденцијаукартицама,
неиздајупотврдуинеможедасе
појавинатендеру.Морабитиви
шеразумевања,не требастално
кажњаватипредузетника,негому
треба помоћи и више деловати
превентивно,анекажњавати.

Све че шће се го во ри о кла сте ри
ма и  би знис ин ку ба то ри ма ко ји мо гу 
да  ре ше не за по сле ност, али  и да 
по мог ну раз во ју пред у зет ни штва. 

 Коднассеонинисујошнаро
чити"примили",алисуониједно
оддобрихрешења.  ка же Ву чи ће
вић ис ти чу ћи и њи хо ву ло шу стра
ну.  Коднасјемакроорганизација
лоша и индивидуалност је већа.
Имарезултата,ализакластермо
радапостојинековелик за кога
ће семањинаслонити. Једанод
условаједајекооперацијарани
јебиладобра,дајетајвеликидо
баридаможедаанимираидасе
тианимозитетисмање.

  Је дан од про из во да про ме на код 
нас је и ве ли ки број фон до ва.

 Фондови могу да помогну
онимакојиимајуидејуихоћеда
раде. Не можете неког натерати
дабудепредузетник,аконематај
дух.  Једно време суљуди када
изгубепосаоишлиутаксистеили
отваралипродавнице.Имамосве
већибројбанакаинисупроблем
новци,негоидеје.

Ак тив ност ПКВ ве зан за За кон о 
без бед но сти и здра вљу на ра ду:

 СапредставницимаУнијепо
слодаваца ићи ћемо по терену
даприближимоЗаконкакобипо
слодавцишто јефтиније и лакше
прошли.Законнемашеме,алисе
можеурадитидеоправилника,да
тиупутства.Већсмопостиглидо
говористиглојеупутствоИнспек
цијиданекажњава,дауказујена
грешкеидадаодређенерокове.

Ка кве су Ва ше за мер ке на За кон 
о без бед но сти здра вљу на ра ду?

 Закон је донет и једино шта
сада можемо је да тражимо од
лагање примене или неке друге
услове постепеностпримене, да
секренеодпроизводње,грађеви
не...Иондадасеуводиу канце
ларијеодуласкауЕУ,јерсетои
радизбогусклађивањасаЕУине
мамоништапротивтога,алитре
баобезбедитидругеуслове.

Састанак пекарске секције
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У Но вом Са ду пред ста вље ни кре ди ти за по чет ни ке

Др жа ва на се бе пре у зи ма ри зик
- ова кви кре ди ти мо гу да спре че ''од лив мо зго ва''

Пред став ни ци ОУПа и општине 
при су ство ва ли су три би ни о Кре ди
ти ма за по чет ни ке без хи по те ке ко ја 
је одр жа на 22. ав гу ста у ве ли кој са ли 
Ма стер цен тра у Но вом Са ду. Кон кур
си за ове кре ди те би ли су отво ре ни до 
15. сеп тем бра. 

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о
нал ног раз во ја је ову три би ну, ко јој је 
при су ство ва ло ви ше од 200 за ин те ре
со ва них, одр жа ло у са рад њи са Ре
пу блич ком аген ци јом за раз вој МСПП 
и Ре ги о нал ном аген ци јом за раз вој 
МСПП Ал ма Монс из Но вог Са да. 
На овој про мо ци ји су го во ри ли Ми ни

стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, 
МлађанДинкић и ди рек тор Ре пу блич
ке аген ци је за раз вој МСПП, ДејанЈо
вановић. Они су при сут не упо зна ли 
са про гра мом Вла де за под сти ца ње 
пред у зет ни штва у Ср би ји и из дво је
ном де лу  од ми ли јар ду ди на ра за по
вољ не кре ди те на ме ње не по чет ни ци
ма у би зни су и кон кур си ма ко је је рас
пи са ло Ми ни стар ство за еко но ми ју и 
ре ги о нал ни раз вој у са рад њи са Фон
дом за раз вој Ср би је. Ми ни стар Дин
кић је по себ но ис та као да ће др жа ва 
пре у зе ти ри зик на се бе. Де јан Јо ва но
вић је ука зао да ће у окви ру пред ви ђе

них кре дит них ли ни ја за по чет ни ке у 
овој го ди ни би ти фи нан си ра но по кре
та ње 600 нај бо љих би знис про је ка та. 
Та ко ђе је на ја вио и да ће та вр ста јеф
ти них др жав них кре ди та би ти об но
вље на и на ред не го ди не. При сут ни ма 
се обра ти ла и Ми ни стар омла ди не и 
спор та СнежанаМарковићСамар
џић, ко ја је ука за ла да ова кви кре ди ти 
мо гу да спре че ''од лив мо зго ва'' у ино
стран ство, као и ми гра ци је мла дих из 
ма њих у ве ће сре ди не.

По сле јед но ча сов не три би не го
вор ни ци су при сут ни ма од го ва ра ли 
на мно га пи та ња.

(по зајм љен текст из Слу жбе ног 
гла сни ка од 26. ју на из 2007. го ди не)

Чест слу чај у прак си је да прав но 
ли це или пред у зет ник пла ти ман дат
ну ка зну и бу де  дат су ди ји за пре кр
ша је, а да ни је све стан да је уоп ште  
учи нио не ки пре кр шај. Раз лог то ме је 
што по сто ји  чи тав низ про пи са ко ји 
од прав них  ли ца или пред у зет ни ка 
зах те ва ју да у по слов ним објек ти ма 
мо ра ју да има ју од ре ђе ну до ку мен та
ци ју или ис так ну те од ре ђе не на зи ве 
или тек сто ве.

У на став ку ће мо по ку ша ти да си
сте ма ти зу је мо шта се мо ра има ти   у 
или на по слов ном објек ту да би се из
бе гло не по треб но пла ћа ње ви со ких 
нов ча них ка зни.

Правна лица или предузетници
морајудаимајуследеће:

На ула зним вра ти ма или у из ло гу 
ја сно ис пи са но:

 пун на зив фир ме, на зив из дво је
ног про сто ра, адре су и ме сто са име
ном вла сни ка (ако је пред у зет ник), 
рад но вре ме (рад ним да ном, су бо
том, и не де љом, пра зни ком), та блу 
са а нат пи сом ''отво ре но  за тво ре но''/ 
''гу рај те   ву ци те''

Улокалурадњи
 знак ''за бра ње но пу ше ње'', у тр

го ви на ма  ду ва ном знак ''за бра ње на 
про да ја ци га ре та ма ло лет ним ли ци
ма'', пра вил ник о ре кла ма ци ји  и за
шти ти по тро ша ча, књи гу ути са ка (цр
ве на све ска А4 фор ма та), књи гу ре
кла ма ци ја, књи гу ре кла ма ци ја де кла

ра ци ја, на леп ни цу ''узми ра чун'', А3 
обра зац ОБ, на леп ни цу ''узми ра чун'', 
А3 обра зац ОБМ, од лу ку о ви си ни 
де по зи та у фи скал ној ка си(но вац ко
ји слу жи за вра ћа ње ку су ра куп ци ма 
на по чет ку рад. да на), сва ре ше ња  о 
осни ва њу рад ње, ПИБ из вод из ста
ти сти ке, ПДВ по твр де, де по кар тон, 
уго вор са по слов ном бан ком, до каз  
о вла сни штву по слов ног про сто ра 
или уго вор о за ку пу, пе чат, са ни тар ну 
књи жи цу вла сни ка рад ње, ако се ра
ди  о пре хра ни  и дру гим де лат но сти
ма за ко је је пред ви ђе но, фи скал ну 
ка су, ре ше ње о фи ска ли за ци ји ка се 
и да љин ски тер ми нал ГПРС, сер ви
сну књи жи цу са упи са ним тех нич ким 
пре гле дом  не ста ри јим од 12 ме се ци, 
књи гу днев них из ве шта ја (ЕДИ), на
лог за ис прав ку (НИ), фи скал ни ра чун 
(ФР), књи гу еви ден ци је фи скал них 
ра чу на (ЕФР), сви обра сци и зва нич
на до ку мен та мо ра ју би ти по пи са ни и 
ове ре ни од од го вор ног ли ца, про тив
по жар ни апа рат   ате сти ран и пре гле
дан пре ма ва же ћим про пи си ма, оти
рач за обу ћу и ста лак за ки шо бра не, у 
апо те ка ма и сто ли цу.

Зараднике
 рад не књи жи це (са упи са ним да

ту мом по чет ка ра да), са ни тар не књи
жи це, ако се ра ди о пре хра ни и дру
гим  де лат но сти ма за ко је је то пред
ви ђе но, уго во ре о ра ду и анек се уго
во ра о ра ду (сви мо ра ју би ти пот пи са
ни од стра не рад ни ка и по сло дав ца), 
ове ре не обра сце М2 из ПИО, здрав

стве ног оси гу ра ња и обра сце Е1, Е3 
из На ци о нал не слу жбе за за по шља
ва ње, пра вил ник о ра ду, од но сно си
сте ма ти за ци ји рад них ме ста за оне са 
пре ко 5 за по сле них рад ни ка, ре ше ње 
о го ди шњем од мо ру за сва ког рад ни
ка ако је на од мо ру, пра вил ник о про
це ни ри зи ка на ра ду и ме ра њи хо вог 
от кла ња ња, од лу ка о од ре ђи ва њу ли
ца за ду же ног за без бед ност и здра
вље на ра ду, по ло жен тест  о струч ној 
оспо со бље но сти  за по сле ног  за без
бе дан и здрав рад и за пру жа ње пр
ве по мо ћи (по твр де из да ју ва тро га сна 
дру штва)   оста ли ра зни пра вил ни ци 
из обла сти за шти те и без бед но сти на 
ра ду и ко ри шће њу ХТЗ опре ме, за
штит на опре ма за рад ни ке и сред ства 
ра да 

Трговачкаделатност
 вид но ис так ну те це не на сва ком 

ар ти клу, на сва ком ар ти клу де кла ра
ци ју, а на уво зним ар ти кли ма и оста ли 
по да ци о уво зни ку, га рант ни лист за 
ро бу ко ја под ле же га ран ци ји, тех нич
ко упут ство на срп ском је зи ку, атест 
за тех нич ку ро бу ко ја под ле же ате сту,  
ове ре ну и пот пи са ну кал ку ла ци ју про
дај не це не за сва ку ро бу ко ја пу ште
на у про да ју, ове ре ну и пот пи са ну Тр
го вач ку књи гу ко ја мо ра би ти днев но 
ажур на

Угоститељскаделатност
 де кла ра ци је на ре про ма те ри ја

лу и ро би са ро ком тра ја ња, нор ма ти
ве за све кон зу ма ци је ко је се про да ју 
го сти ма, ва же ће са ни тар не књи жи це 
за све рад ни ке( и за вла сни ке, по сло
во ђе и ше фо ве), лист днев ног про ме
та уго сти те ља, тзв. ''Књи га шан ка''.

Нат пи си и до ку мен та ци ја нео п ход ни

Под сет ник за из бе га ва ње пре кр ша ја
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Гла ва тре ћа ко ја се од но си на 
по рез на при хо де од са мо стал не 
де лат но сти.

Пре ма од ред ба ма За ко на о по
ре зу на до хо дак гра ђа на По рез на 
при хо де од са мо стал не де лат но
сти, члан 40 ка же: Пред у зет ник ко ји 
с об зи ром на окол но сти ни је у ста
њу да во ди по слов не књи ге, осим 
по слов не књи ге о оства ре ном про
ме ту, или ко ме њи хо во во ђе ње оте
жа ва оба вља ње де лат но сти, има 
пра во да под не се зах тев да по рез 
на при хо де од са мо стал не де лат
но сти пла ћа на па у шал но утвр ђен 
при ход (у да љем тек сту: па у шал но 
опо ре зи ва ње.

Пра во на па у шал но опо ре зи ва
ње не мо же се при зна ти пред у зет
ни ку: 1. Осни ва чу ор тач ке рад ње, 
2. ко ји оба вља де лат ност из обла
сти: тр го ви не на ве ли ки, тр го ви на 
на ма ло, осим одр жа ва ња и оправ
ке  мо тор них во зи ла, хо те ла и ре
сто ра на, фи нан сиј ског по сре до ва
ња  и ак тив но сти у ве зи с не крет
ни на ма, 3. у чи ју де лат ност ула жу 
и дру га ли ца 4. чи ји је укуп ни про
мет у го ди ни ко ја прет хо ди го ди ни 
за ко ју се утвр ђу је по рез, од но сно 
чи ји је пла ни ран про мет ка да по
чи ње оба вља ње де лат но сти  ве ћи 
од 3.000.000 ди на ра, 5. ко ји је об
ве зник по ре за на до да ту вред ност, 
од но сно ко ји се опре де ли за пла
ћа ње по ре за на до да ту вред ност у 
скла ду са За ко ном ко јим се уре ђу је 
по рез на до да ту вред ност.

Из у зет но од од ред бе ста ва 2 
тач ка 2. овог чла на, пред у зет ни ку 
ко ји тр го вин ску или уго сти тељ ску 
де лат ност оба вља у ки о ску , при ко
ли ци или слич ном мон та жном или 
по крет ном објек ту мо же се на ње
гов зах тев, одо бри ти да по раз пла
ћа на па у шал но утвр ђен при ход.   

Из Слу жбе ног гла сни ка Ре пу
бли ке Ср би је од 30. ју на 2007. го
ди не, број 61.

Из ме не и до пу не За ко на о по ре
зу на до да ту вред ност 

Члан 25.
Об ве зник  ко ји је у 2007. го ди

ни оства рио уку пан про мет до ба ра 
и услу га, осим про ме та опре ме и 
обје ка та за вр ше ње де лат но сти (у 

да љем тек сту: уку пан про мет), ма
њи од 2.000.000 ди на ра, за про мет  
до ба ра и услу га ко ји вр ше од 1. ја
ну а ра 2008. го ди не не об ра чу на ва 
и не пла ћа ПДВ.

Члан 26.
Об ве зник ко ји је у 2007. го ди ни 

оства рио про мет ве ћи од 2.000.000 
ди на ра, а ма њи од 4.000.000 ди на
ра мо же да се опре де ли за оба ве
зу об ра чу на ва ња и пла ћа ња ПДВ 
ако се над ле жном  по ре ском ор га
ну до ста ви пи сме но оба ве ште ње у 
ро ку за под но ше ње по ре ске при
ја ве за по след њи по ре ски пе ри од 
2007. го ди не.

Пи сме но оба ве ште ње тре ба да 
са др жи по дат ке  о на зи ву, адре си 
и ПИБу об ве зни ка, ме сту и да ту му 
оба ве ште ња и из но су  оства ре ног 
про ме та у 2007. го ди ни.

Об ве зник из ста ва 1. овoг чла на 
ко ји ни је до ста вио  пи сме но оба ве
ште ње над ле жном по ре ском ор га
ну  у ро ку из ста ва 1. овог чла на за 
про мет до ба ра и услу га ко ји вр ше 
од 1. ја ну а ра 2008. го ди не не об ра
чу на ва и не пла ћа ПДВ.

Члан 27.
Об ве зник из чла на 25 и чла на 

26. став 3. овог за ко на ду жан је 
са са ста њем на дан 31. де цем бар 
2007. го ди не из вр ши по пис до ба ра 
при чи јој је на бав ци оства рио пра
во на  од би так прет ход ног по ре за 
и то: 

1. за ли ха до ба ра на ба вље них 
до 1. ја ну а ра 2005. го ди не, 

2. опре ме и обје ка та за вр ше ње 
де лат но сти за ко је на дан 1. ја ну
ар 2008. го ди не по сто ји оба ве за ис
прав ке од бит ка  прет ход ног по ре за   

3. до ба ра, осим до ба ра из тач. 1. 
и 2. овог ста ва, на ба вље них од да
на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Об ве зник из ста ва 1. овог чла на 
ду жан је да утвр ди  из нос  оства ре
ног од бит ка прет ход ног по ре за за 
до бра из ста ва 1. тач. 1. и 3. овог 
чла на, да из вр ши ис прав ку од бит
ка прет ход ног по ре за за до бра  из 
ста ва 1. тач ка 2. овог чла на и да за 
та до бра утвр ди  из нос   ис пра вље
ног од бит ка прет ход ног по ре за у 
скла ду са за ко ном.

По пи сне ли сте из ста ва 1. овог 
чла на  об ве зник је ду жан да до
ста ви над ле жном по ре ском ор га ну 
нај ка сни је до 20. ја ну а ра 2008. го
ди не.

Утвр ђе ни из нос  оства ре ног од
бит ка прет ход ног по ре за и из нос 
ис пра вље ног  од бит ка прет ход ног 
по ре за из ста ва 2. овог чла на, об
ве зник је ду жан да пла ти до 20. фе
бру а ра 2008. го ди не.

Ми ни стар над ле жан за по сло
ве фи нан си ја ће уре ди ти са др жи ну 
по пи са них ли ста из ста ва 1. овог 
чла на, као  и на чин утвр ђи ва ња из
но са оства ре ног од бит ка прет ход
ног по ре за из ста ва 2. овог чла на.

Под сет ник за пред у зет ни ке

Из два ја мо из за ко на
За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на

Се кре тар Оп штег удру же ња 
пред у зет ни ка оп шти не Бач ка Па
лан ка, МилутинМарчета је 18. ју
ла у Ре ги о нал ној При вред ној  ко
мо ри у Но вом Са ду при су ство вао 
пре зен та ци ји три кре дит не ли ни
је ко је је рас пи сао Фонд за раз вој 
Вој во ди не. Реч је о кре ди ти ма за 
ду го роч но кре ди ти ра ње про гра
ма ре ви та ли за ци је тек стил не ин
ду стри је, за кре ди ти ра ње про гра
ма ор га ни за ци је при ку пља ња и 
пре ра де се кун дар них си ро ви на и 
за ду го роч но кре ди ти ра ње раз вој
них  про гра ма у обла сти при вре
да на те ри то ри ји АП Вој во ди не у 
2007. го ди ни. Кре ди ти су на ме ње
ни пред у зет ни ци ма, као и ма њим и 
сред њим пред у зе ћи ма.

Овом при ли ком оства ре ни су 
и зна чај ни кон так ти и до го во ре
но је да у на ред ном пе ри о ду бу ду 
одр жа не пре зен та ци је из обла сти 
пред у зет ни штва ко је мо гу би ти од 
по мо ћи ов да шњим пред у зет ни ци
ма у да љем по сло ва њу.

ОУП на пре зен та ци ји 
кре ди та

Оства ре ни зна-
чај ни кон так ти
- до го во ре не пре зен та ци је
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Ре пу бли ка Ср би је је ове го ди не 
по дру ги пут рас пи са ла Јав ни по
зив за ор га ни зо ва ње јав них ра до ва. 
Тим по во дом су на на Са ве ту за по
шља ва ња оп шти не же ле ли да упо
зна ју што ви ше љу ди са овим кон
кур сом и на сед ни ци, одр жа ној 23. 
ју ла по зва ли су по моћ ни ка по кра

јин ског се кре та ри ја та за рад, за по
шља ва ње и рав н о прав ност по ло ва, 
Мирослава Васина. Са стан ку је 
при су ство вао и пред сед ник оп шти
не, Дра ган Бо за ло са са рад ни ци ма.  

 Ва син је при сут ни ма при бли жио 
Јав ни по зив за ор га ни зо ва ње јав
них ра до ва од ин те ре са за Ре пу
бли ку Ср би ју у 2007. го ди ни и том 
при ли ком је дао и прак тич не са ве те 

ве зане за кон ку ри са ње.
Пре ма ње го вим ре чи ма овим пу

тем се мо же упо сли ти већи број не
за по сле них, а општина мо же ре ши
ти неке од про бле ма. 

Сви су мо гли да кон ку ри шу. Пр
ви рок за пре да ју про јек та био је 10. 
сеп тем бар, а дру ги 10. ок то бар.

Про шле го ди не, од 111 одо бре
них про је ка та, из Вој во ди не је би ло 
26 про је ка та. За по сле но је 487 ли
ца.  

Ва син је по звао пред став ни ке 
бач ко па ла нач ке општине и  о ста ле 
да се при ја ве на Јав ни по зив.

 Циљ је дашто више пројек
та иде из Војводине, јер је ши
рокалепезарадова којисемогу
обављати.Постојимогућностда
велики број организација из не
владиногсектора,предузетници,
општински органи конкуришу са
пројектима.

Ка ко мо гу да се по ве жу пред у зет
ни штво и јав ни ра до ви?

 Предузетницимогудаконку
ришузајавнерадове,послодав
цимогу да буду организатори и
могу да ангажују одређен број
лицаурадниодноснаодређено

време. ре као је Ва син.  Ангажо
ваналицамогууобуциурадови
макасниједанаставедасебаве
тимпословима,даотварајупред
узећа из тих области. Предузет
ници као извођачи радова могу
сеповезатисаневладиниморга
низацијама,удружењимаграђана
којанисуквалификованазазапо
шљавање, а с обзиромдапред
узетници познају ту процедуру
могу да буду извођачи радова
попројектимакојимогудаимна
правељудиизтихудружењаите
пројектеспроведу.

Два пу та ове го ди не упу ћен јав ни по зив

Јав ни ра до ви и за пред у зет ни ке
- по ве зи ва ње не вла ди ног сек то ра, јав них пред у зе ћа и пред у зет ни-
ка -  у 26 про је ка та у Вој во ди ни про шле го ди не за по сле но 487 ли ца 

У ор га ни за ци ји оп штин ске кан
це ла ри је Фон да за раз вој Вој во ди
не, Фонда за развој предузетништ
ва, ОУПа и По слов ног клу ба Бач
ка План ка у ве ли кој са ли општине 
Бач ка Па лан ка, 31. ју ла је одр жа на 
пре зен та ци ја Фон да за раз вој Ауто
ном не по кра ји не Вој во ди не. На 
пре зен та ци ји су по зва ни пред у зет
ни ци, вла сни ци ма њих и сред њих 
пред у зе ћа, но си о ци ре ги стро ва них 
га здин ста ва, али и они ко ји тек же
ле да за поч ну при ват ни би знис. 

Ову кре дит ну ин сти ту ци ју, пред 
40так ов да шњих при вред ни ка, пр
ви пу ту Бач кој Па лан ци пред ста
ви ли су ди рек тор Фон да, Михајло
Бркић, за ме ни ца ди рек то ра Би
љана Јовановић и по моћ ник ди
рек то ра, СнежанаРепац.

Фонд је осно ван пре 5 го ди на и 
рас пи сују кон кур се за до де лу  кре
ди та, али се не ба ви и суб вен ци
ја ма. Осно ван је са ци љем раз во ја 
по љо при вре де и пре храм бе но пре
ра ђи вач ке ин ду стри је, осни ва ња 
и  раз во ја пред у зет ни штва ма лих 
и сред њих пред у зе ћа, по ве ћа ња 
за по сле но сти, на ро чи то ре ша ва
ње про бле ма рад но ан га жо ва них 
ли ца ко ји су оста ли без по сла, по
ве ћа ње из во за, по ве ћа ње сте пе на 
ино ва тив но сти, штед ња енер ги је 
кроз про на ла же ње ал тер на тив них 
ре ше ња, уво ђе ње ме наџ мен та си
сте ма ква ли те та, за шти те жи вот не 
сре ди не, рав но мер ног ре ги о нал
ног раз во ја. У Фон ду се се у по чет
ку фи нан си ра ли од про це са при ва
ти за ци је, а да нас има ју соп стве ни 

из вор при хо да. Оп шти на Бач ка Па
лан ка је од 12 оп шти на ју жнобач
ког окру га че твр та по вред но сти 
кре ди та у из но су од 567. 210, 29 
ди на ра  ре а ли зо ва них из овог Фон

да до кра ја  2006. го ди не, и то иза 
Но вог Са да, Те ме ри на и Вр ба са. 

Фонд има оп штин ску кан це ла ри
ју ко ја се на ла зи у згра ди оп шти не 
Бач ка Па лан ка.

Фонд за раз вој Вој во ди не

Пре зен та ци ја у Бач кој Па лан ци
- још јед ном ма ли од зив по зва них 

У пр вом ро ку, до 1. ок то бра оп
шти на Бач ка Па лан ка кон ку ри са ла 
са три про јек та  Про је кат ме сне 
за јед ни це Гај до бра за уре ђе ње ка
на ли за ци је, укла ња ње ди вљих де
по ни ја и озе ле ња ва ње по вр ши на. 
Про је кат за јав не ра до ве под не ло 
је и Ј.П. Спорт ско ре кре а ци о ни цен
тар ''Ти ква ра'' из Бач ке Па лан ке за 
уре ђе ње оба ле Ду на ва. Про је кат је 
под не ла и не вла ди на ром ска ор га
ни за ци ја Ча раи из То ва ри ше ва  и 
то за из во ђе ње ко му нал них ра до
ва, ко па ње ка на ла за од во ђе ње ат
мос фер ских во да, уре ђе ње јав них 
по вр ши на, пар ка, ме сног гро бља, 
че ти ри ром ска на се ља, озе ле ња
ва њу јав них по вр ши на, али и чи
шће ње ли шћа и сне га ис пред ста
рач ких до ма ћин ста ва.

Васин и Перић

Михајло Бркић
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 Има послодаваца који су већ
тајактдонели  ре кла је на чел ни ца 
ин спек ци је за рад и рад не од но се ју
жно бач ког окру га ЉиљанаСтојшић 
и до да ла да они ко ји ни су сти гли да га 
до не су до 6. сеп тем бра, ка да је био 
рок, има ју оба ве зу да то ура де што 
пре. 

Рок ни је про лон ги ран, За кон је сту
пио на сна гу. 

 Инспекторирадаизмеђуоста
лог контролишу и доношење Акт
о процени ризика, тако да ћемо у
свакојконтролиодпослодавцаза
тражитидокументавезанаизаАкт.
Свакомпослодавцукојитониједо
нео, инспектори ће решењем на
ложитидаупримереномрокуто
учине.''Примеренирок''зависиод
делатности, послодавца, броја за
посленихибројараднихместагде
јепотребноурадитипроценуризи
ка.

По сло дав ци  су има ли рок од го ди
ну да на да до не су Акт, што је ве о ма 
крат ко вре ме. С об зи ром на ис ку ства 
у дру гим зе мља ма. 

 Миколикосарађујемоисадру
гим инспекцијским службама и
са другим службама које се баве
безбедношћуиздрављемнараду

практичнојетајпроцестрајао2до
3године,такодасмомииочекива
ли дапостојепослодавцикојито
нећемоћидонетиурокуодгодину
дана.Тојесадијасно,јерјесвега
10до15постопослодавацадоне
лотајАктнекиизобјективнихраз
лога,штонисумоглидадонесутај
актурокуодгодинудана,анекииз
субјективних разлога, јер нису на
време кренули  у процедуру.Оче
кујемо да се сада сви потруде да
штопредонесуАктидабудеква
литетнодонет,недасепреписује,
него да се прилагоди делатности
послодавцаиризицимарадногме
стаидругимелементимакојиути
чунаевентуалноповређивање.

По сле до но ше ња Ак та о про це ни 
ри зи ка мо же мо оче ки ва ти и и без бед
ни ја рад на ме ста.

 СуштинаАктајестедасепред
виде опасности и штетности и да
сеонепроценеида се тиризици
сведунанајмањумогућумеруион
је заправо од велике помоћи по
слодавцима,јернабазитогактаон
можедаусмеравасвојепословање
даље,сакрајњимциљемдасепо
вреденарадунедешавају.

За кон о без бед но сти и здра вља на 

ра ду ни је са мо Акт о про це ни ри зи ка.
 Закон дефинише многе еле

менте.Једаноделемента једоно
шењеАктаопроцениризика.Тоје
једна од највећих, ако не и најве
ћановинауцеломсистемуизао
кружићесекададођесистемоси
гурања који ће пратити ове Акте
 пратити неке премије осигурања
којећеплаћатиузависностиколи
косуопаснараднаместа.Постоји
низмеракојепослодавацморада
предузме без обзира на Акт. Иако
тунематоликоновина.Законоза
штитинарадукојијеважиододо
ношења  Закона о безбедности и
здрављунарадутражиојеготово
исте ствари, да се сви запослени
оспособезабезбеданрад,даопре
мазарадбудеуисправномстању
некеоделементарнихстварикоје
суувекмораледабудуиспуњене,
дасеповреденарадупријављују
Инспекцији,дасепратисвакоднев
ностањебезбедности,дасеодре
делицакојаћесебавитибезбед
ношћуи здрављемнараду, да се
усвојепрописане евиденције.Зна
чииматумногообавезапослода
ваца.Актопроцениризикајеједна
крунауцелојпричи.

Из Ин спек ци је за рад и рад не од но се

Ма ли број по сло да ваца до нео акт о про це ни ри зи ка
На те ре ну ин спек то ри у кон тро ли тра же и Акт о про це ни ри зи ка 

Пре ма ре чи ма ше фа слу жбе 
НСЗ  у Бач кој Па лан ци, Дра га на Пе
ри ћа, не за по сле ни по ка зу ју ин те рес 
за оно што им ова слу жба ну ди по 
пи та њу ре ша ва ња рад ног ста ту са. 

 НСЗ под не то је чак 21 про је кат 
за ми крокре ди те за кон курс ко ји је  
рас пи са ло Ми ни стар ство еко но ми
је и ре ги о нал ног раз во ја, Фонд за 
раз вој Србиjе и НСЗ. Углав ном су 
про јек ти из Бач ке Па лан ке и то из 
обла сти услу жне де лат но сти  ауто
сер ви си, из ра да то а летпа пир, др
вопре ра ђи вач ка де лат ност, ста кло
ре зач ки за нат, про из вод ња чач ка
ли ца.

Зах те ви за ми крокре ди те ко ји
ма др жа ва же ли да под стак не за
по шља ва ње под но си ли су се до15. 
сеп тем бра. У скла ду са зах те вом за 
ми крокре ди те, ко ри сник је ду жан 

да за по сли и од ре ђен број не за по
сле них ли ца у скла ду са зах те вом  
за ми крокре дит и да сред ства по 
до би ја њу на мен ски уло жи.

Пре ма Пе ри ће вим ре чи ма они
ма ко ји су пре да ли про је кат нај ве
ћи про блем пред ста вља ју жи ран ти, 
ма да за кре ди те до 15 хи ља да евра 
ни је по тре бан хи по те ка..

Бач ко па лан ча ни су до 10. сеп
тем бра под нели три при ја ве, док 
дру ги рок ис ти че 10. ок то бра.

Про јек те је под не ла МЗ Гај до бра 
за уре ђе ње ка на ли за ци је, укла ња
ње ди вљих де по ни ја и озе ле ња ва
ње по вр ши на. Би ло би ан га жо ва но 
7 рад ни ка, 5 не ква ли фи ко ва них и 2 
са ССС. Ови по сло ви би тра ја ли 6 
ме се ци. Вред ност про је ка та из но си 
921 хи ља ду ди на ра.

Про је кат за јав не ра до ве под не

ло је Ј.П. СРЦ Ти ква ра за уре ђе
ње оба ле Ду на ва. У овим по сло ви
ма  би било ан га жо ва но 10 рад ни
ка, 7 не ква ли фи ко ва них и 3 са ССС. 
Вред ност ра до ва је 1 409 649 ди на
ра.

Про је кат је под не ла и не вла ди
на ром ска ор га ни за ци ја Ча раи из 
То ва ри ше ва за из во ђе ње ко му нал
них ра до ва, ко па ње ка на ла за од во
ђе ње ат мос фер ских во да, уре ђе ње 
јав них по вр ши на, пар ка, ме сног гро
бља, че ти ри ром ска на се ља, озе ле
ња ва њу јав них по вр ши на и чи шће
ње ли шћа и сне га ис пред ста рач ких 
до ма ћин ста ва. За по тре бе овог про
јек та би ло би анаг жо ва но 6 рад ни
ка  3 не ква ли фи ко ва на и 3 са ССС 
у тра ја њу од 6 ме се ци. Овај про је
кат вре ди 864 хи ља де 549 ди на ра 
и 34 па ра.

Про сеч на бру то пла та за све ко
ји ће ра ди ти на јав ним ра до ви ма 
је 17.777,50 ди н. за НКВ раднике и 
29.444,13 ди н. за ССС.

Не за по сле ни Па лан ча ни за ин те ре со ва ни за кре ди те

Уско ро од лу ке о про јек ти ма  
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Ме тал ци има ју шан су

Про из вод ња ма лих по љо при вред них 
ма ши на

Ре ги о нал на Аген ци ја за раз вој ма
лих и сред њих пред у зе ћа Ал ма Монс 
из Но вог Са да оства ри ла је почетком 
ок то бра кон такт са де лом ОУПа ка
да су се про из во ђа чи ме тал них де ло
ва упознали са евен ту ал ним ор га ни
зо ва њем и укљу чи ва њем у про јек ат 
ме тал ског кла сте ра у Бач кој Па лан
ци.

Ди рек то ри ца ове Аген ци је, Ми
лицаВрачарић под се ћа  на то шта 
су у по след ње вре ме ра ди ли у Ал ма 
Мон су.

 АлмаМонсјебилаовлашћена
одстранеМинистарстваекономи
јеирегионалногразвојадасекод
нас преузима пројектна докумен
тацијауконкурсузакредитезапо
четникекојијерасписалоовоМи
нистарство.Мислимдасмоуспе
шнозавршилиовуакцијукојусмо
промовисали заједно са Мини
старством у јужнобачком округу.
Парпројекатајепристиглонаовај
конкурсиизБачкеПаланке.

Ал ма Монс у до са да шњем ра ду 
има кон так те са Бач ком Па лан ком, 
из ме ђу оста лог, за хва љу ју ћи упор
но сти пред сед ни ка оп штин ског ве ћа 
Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср
би је, Го ра на Ми ли ћа, ис ти че Вра ча
ри ће ва и до да је да је он у ви ше на
вра та уче ство вао у ра ду ра ди о ни ца 
Ал ма Мон са и омо гу ћио им да пред
ста ве Аген ци ју на са стан ку Са ве та 
за по шља ва ња Бач ка Па лан ка, ко ји 
је пре пар ме се ци одр жан у Бач кој 
Па лан ци.

 Морамрећиданосимлепаис
кустваижељесвихдасесарадња
саАгенцијомАлмаМонс настави
ипрошири.              

Пре ма ре чи ма Ми ли це Вра ча рић 
на ред ни кон так ти у Бач кој Па лан ци  
би ће оства ре ни у пред у зет нич ком 
сек то ру, од но сно кроз са рад њу са 
Оп штим удру же њем пред у зет ни ка. 
Са се кре та ром Ми лу ти ном Мар че
том ра ни је су до го во ре не од ре ђе не 
ак тив но сти ве за не за ме тал ску ин
ду стри ју. На и ме, Ал ма Монс је у по
след ње вре ме зна чај но ан га жо ва на 
у удру жи ва њу у свим сек то ри ма при
вре де. Ин тен ци ја др жа ве  ства ра ње 

кла сте ра, одр жа ва се и на по сло ва
ње ове Аген ци је.       

 Кадазнамокаквејепроблеме
металски комплекс преживљавао
протеклих 15так година сматара

модаможедабуде једанодзна
чајнихсектораубудућемразвоју
Војводине.  ре кла је ди рек то ри ца 
Ал ма Мон са и на ста ви ла. – Усарад
њи са Секретаријатом за прива
тизацију, предузетништво , мала
и средња предузећа реализујемо
пројекта подршке развоју класте
ра. Наша улога у свему овоме је
дапромовишеморадипостојање
Балканскогкластерапроизвођача
пољопривреднемеханизације ко
јијерегистровануБеоградуипо
стојиод2005.године.

У Аген ци ји за раз вој ма лих и сред
њих пред у зе ћа Ал ма Монс пра те шта 
се де ша ва у на шој оп штини, по себ но 
по пи та њу ме тал ске де лат но сти.

 У Бачкој Паланци је постојао
снажанметалскисекториимаод
ређенбројпредузетникакојираде
уовојделатности.Жељанамједа
крозстварањебазеподатакаових
предузећаукаснијојфазиствори
мо једно јакокриловојвођанских
произвођача малих пољопри
вредних машина који ће моћи у
будућностидапроизводезаруско
тржиште,алиитржиштелатинске
Америке

У Ал ма Мон су су си гур ни да на ши 
ка па ци те ти, кад је у пи та њу струч
на рад на сна га, од но сно ин жи њер
ски ка дар мо гу да из не су овај по сао, 
а уло га ове Аген ци је је да са сво јим 
кон так ти ма са ита ли јан ским пред у

зет ни ци ма омо гу ћи раз вој тех но ло ги
је  и њен пре нос у Ср би ју ка ко би се 
ма ле по љо при вред не ма ши не до ве
ле на но ву ко ји би  од го ва рао ру ском 
тр жи шту.  

 Кластер представља динами
чан, комплексан системи сви за
једноби требалодауложемного
труда и рада да би овај пројекта
успеоусекторукојијетренутноу
проблемима.  ка же Вра ча ри ће ва.  
ЗнамодаимамоподршкуОпштег
удружења предузетника општине
БачкаПаланкаи секретараМилу
тина Марчете који нас је звао да
дођемоинегдепочеткомоктобра
реализоваћемотајпрвиконтактса
делом ОУПа, тачније произвођа
чимаметалскихделоваидогово
ритисањимакакодабудуукљу
чениуовајпројекат.

Да ли овај про јек ат мо же би ти ин
те ре сан тан и за оне ко ји тек тре ба да 
поч ну са по слом?     

 Наравно. Улога регионалне
агенцијезаразвојјестедасеела
борирајуидејеииницирајупројек
ти.Имаможељедаснимањемста
њауовомсекторууправоомогу
ћимооноштојемеханизамзапо
дршкуразвојауВојводини,атосу
фондовизаразвој.Крозснимање
стањаомогућићемоињимададо
ђудовалиднихподатакакудада
љеикакодаљесарађивати.Ова
кавједанпројекатмогудаповуку
само велика предузећа. У Бачкој
Паланцииматеједноодтихвели
кихпредузећаимисталнопрати
мо шта се дешава у ''Мајевици'',
јерсматрамода ''Мајевица''може
постати предузеће које може по
вући мале предузетнике. Вели
капредузећанемогударадебез
онихкојиихподржавају,безарми
је коопераната и сасвим сигурно
давидимомогућностилиу запо
чињању сопственог посла или у
обједињавању више њих у запо
чињањупослаусекторуметалске
индустрије.Међутим,дабидошло
доовогморамоимомогућитида
видеперспективу, пре свега кроз
развојтржишта.

- Ал ма Монс же ли са ста нак у Бач кој Па лан ци о кла сте ру ме та ла ца
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Фонд за развој Србије

Ве ли ка за ин те ре со ва ност за кре ди те
- за 2 ми ли јар де ди на ра кон ку ри са ло 6100 про јек та ко ји вре де 5 ми ли јар ди и 200 ми ли о на ди на ра 
-изнаћирешењазасве•изБачкеПаланкетризахтевазакредите

Вла да ре пу бли ке Ср би је, од но
сно Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги
о нал ног раз во ја  у овој го ди ни пре ко 
Фон да за раз вој опре де ли ло је су му 
од 2 ми ли јар де ди на ра  за под сти
ца ње за по шља ва ња пу тем одо бра
ва ња ми кро кре ди та ко ји иду пре ко 
На ци о нал не слу жбе за по шља ва ња 
и одо бра ва њем стартап кре ди та за 
по чет ни ка, за сва ли ца ко ја ни су би
ла на еви ден ци ји НСЗ и то су ра ди
ли у са рад њи са Аген ци јом за раз
вој ма лих и сред њих пред у зе ћа каже 
директорица Фонда за развој Србије 
ОливераБожић.  Изненађенисмо
бројемзахтевакојијестигаодо15.
септембракада јебиорокдоспе
ћа.Добилисмоиоко6100захтева
укојимасетражи5милијарди700
милиона. Ми смо позитивно оце
нилипројектекојивредевишеод
4 милијарде, код којих је уредна
документација  и уредни инстру
ментиобезбеђења.Затоштојеве
лики број захтева са комплетном
документацијомзакојујештетада
сененађерешењеинадамосеће
мо уз помоћ председника Управ
ног одбора Фонда, односно Ми
нистра Млађана Динкића  успети
данађеморешењезареализацију
свихзахтева.

У Фонду још немају по дат ке за 
Бач ку Па лан ку, јер ни су ус пе ли да 
сор ти ра ју по оп шти на ма. 

 Највећи број захтева је из
области прераде пољопривред
них производа. Мислим да је то
добра оријентација, производњу
сокова, џемова, зимница, пакова
њахране.Билојеинеколикозах
теваизпримарнепољопривредне
производње које смо морали да
одбијемо, јер Фонд не финанси
рапримарнупољопривреднупро
изводњу. Друга грана која је јако
присутна је сектор услуга, који је
код нас раније био запостављен
идрагоми једасемладиокрећу
услугама,јертувидесвојубудућ
ност. То су разне врсте сервиса,
дечијеиграонице,старачкидомо
виислично.Наконтогаидеметал
скагранаитекстилна.Имадостаи
кројачкихсалонаитд.

Реч је о предузетницима који

тексадакрећу,којисунезапосле
ни или који су завршили школе,
немајупосаоиокренулисусепри
ватномбизнису.Каже Божићева.
Менерадујечињеницадасуљуди
свесни да имамо ограничено тр
жиштеинеможемоочекиватиод
почетника да остваре извоз. Они
ћеизвозитимождазанекихпети
вишегодина.Помени јеоваори
јентација према преради пољо
привреднихпроизводаиуслугама
добраоријентацијаисигурнасам
да ће једна трећина или можда
половина људи који су започели
приватне бизнисе наставити да
живе.То јенашциљдазагоди
нуданакажемотималипочетници
су направили одређене промете
прекорачунаитималипредузет
нициимајупредносткодвеликих
кредита.

ОФОНДУЗАРАЗВОЈ
 Фондјестарафинансијскаин

ституција и имамо сопствени ка
питалкојиизносиоко80такмили
онаеврагодишњеионсепласи
рамалимисредњимпредузећима
који су у приватном власништву
итозасвакуврступроизводњеи
услуга, осим за примарну пољо
привреднупроизводњу,јерМини
старствопољопривредеимасвоја
значајна средства. Наша каматна
стопаинашиусловисувеомапод
стицајнии тосу кредитинашест
година, са грејс периодом од 12
месециикаматномстопомод3%.
Инструменти обезбеђења су раз
личитиодгаранцијебанака,може
даседаихипотекаувредности1

према1,5вредностикредита.Ако
су мањи  кредити прихватамо и
ручнузалогунаопремиијемство
правноглицадо2милионадина
раимамоитеинструменте.

Вој во ди на има и свој Фонд за раз
вој, али је чи ње ни ца да је тре ћи на 
ка пи та ла Фон да за раз вој Ср би је иде 
пре ма Вој во ди ни и сва ве ћа при ват
на пред у зе ћа са под руч ја Вој во ди не 
су кре ди ти ра на од стра не Фон да и 
мо гу ре ћи да има мо од лич не ре зул
та те и у на пла ти са ва шег под руч ја.

НОВЕКРЕДИТНЕЛИНИЈЕ
 Ми немамо конкурсе као код

некихдругихинституција,радимо
у континуитету.Могу позвати све
дааплицирајуакојепотребнапо
моћ,тусмоиакојепотребнапре
зентација, наше стручне службе
идуналицеместаипомажупри
вредницимаипредузетницимада
аплицирају.

 Имамо повољне кредите за
предузетнике, односно физичка
лицаизанатскерадње,заонеко
јисувећупослу.Изгодинеугоди
нурастузахтевикренулисмопре
три године са свега 50 милиона
динаразазанатскерадњеитего
динесмоједварасподелилисред
ства,јернијебилотражње.Међу
тим,свакегодинерастетражњаи
мисмосхватилипотенцијалутим
малимрадњама,  тосупресвега
малепородичнепроизводњеиту
одобравамоподстицајнасредства
до2милионаи400хиљададина
рауовој години, ре кла је на кра ју 
Оли ве ра Бо жић, ди рек тор ка Фон да 
за раз вој Ср би је.

Сек ци ја так си ста ве о ма ак тив но 
ре шава про бле ме, та ко да су то ком 
ле та одр жа ли још је дан са ста нак 
са пред став ни ци ма општине и са
о бра ћај не ин спек ци је, уз при су ство 
се кре та ра ОУПа, Ми лу ти на Мар
че те. Већ ви ше пу та је ис ти ца на 
из ме на и до пу на Од лу ке о јав ном 
пре во зу пут ни ка у друм ском са о

бра ћа ју на те ри то ри ји Оп шти не, јер 
се број такси ста повећава. 

Овај са ста нак је био на те му  оп
ти мал ног бро ја так си ста, као и обе
ле жа ва њу так си ста ја ли шта. Про
грам оп ти мал ног бро ја из ра ди ће 
до кра ја го ди не Ј.П.''Стан дард'', чи
ме би тре бао да се до вео у ред так
си пре воз.

Из сек ци је так си ста

До кра ја го ди не про грам оп ти мал ног 
бро ја так си ста
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Агенција СИЕПА у Бачкој Паланци

Повезивање општина 
са страним улагачима
- У СИ Е ПИ у по след ње две го ди не ак тив но са ра ђу ју са 
ло кал ним са мо у пра ва ма 

У ор га ни за ци ји По слов ног клу ба 
Бач ка Па лан ка 28. ју на у ма лој са
ли хо те ла Фон та на пред ста вљен је 
рад Аген ци је за стра на ула га ња и 
про мо ци ју из во за  СИ Е ПА.

Ис пред ове Аген ци је, оку пље ним 
при вред ни ци ма и пред став ни ци ма 
ло кал не са мо у пра ве Бач ке Па лан
ке и Ба ча обра тио се са вет ник за 
мар ке тинг ис тра жи ва ња, Драган
Пејчић. Аген ци ју је осно ва ла 2001. 
го ди не Скуп шти на Ре пу бли ке Ср
би је. СИ Е ПА по ма же пред у зе ћи ма 
из ино стран ства  при ин ве сти ра њу 
у Ср би ји. Та ко ђе, СИ Е ПА вр ши ис
тра жи ва ња и обез бе ђу је ре сур се 
ка ко би стра ни ин ве сти то ри до не ли 

пра ве од лу ке и успе шно ула га ли. 
Ова Аген ци ја пру жа све о бу хват не 
услу ге  без об зи ра да ли се ра ди 
о по ре зи ма, ли цен ци ра њу, мо гућ
но сти ма ин ве сти ра ња, до зво ла ма, 
та ри фа ма или по ве зи ва њу уво зни
ка са про из во ђа чи ма.

У по след ње две го ди не СИ Е ПА 
ак тив но са ра ђу је и са ло кал ним 
са мо у пра ва ма  у ци љу при вла че
ња стра них ин ве сти ци ја. Циљ ње
ног ра да  и са рад ње са оп шти на ма 
је, ка ко је ре као Пеј чић, у скра ћи ва
њу вре ме на и сма ње њу тро шко ва 
стра ним ула га чи ма за про на ла же
ње ин те ре сант ног ин ве сти ци о ног 
под руч ја.

Пеј чић је на вео и кон крет не при
ме ре успе шних ин ве сти ци ја  по
кре та ње ра да фа бри ке ли мен ки у 
Зе му ну, као и фа бри ка у Сом бо ру 
и Ла по ву. Пеј чић је под се тио при
сут не на Уред бу Вла де Ре пу бли ке 

Ср би је ко јом се сти му ли шу стра
ни ула га чи да ва њем бес по врат них 
сред ста ва.

СИ Е ПА да је и фи нан сиј ску по
моћ до ма ћим из во зни ци ма, а пру
жа и тех нич ку по моћ на ино стра
ним са јам ским ма ни фе ста ци ја ма. 
Пред став ник ове Аген ци је је ука
зао на нео п ход ност по ве зи ва ња 
ло кал не са мо у пра ве са Аген ци јом 
СИ Е ПА, као би оне на пра ви на чин 
би ле пре зен то ва не стра ним по тен
ци јал ним ин ве сти то ри ма.

На кра ју из ла га ња Дра гана Пеј
чи ћа при сут ни при вред ни ци су по
ста вља ли и пи та ња. Нај ви ше их је 
за ни ма ло уче шће на сај мо ви ма, 
али су по став ља на и кон крет на пи
та ња ве за на за од ре ђе не ин ве сти
ци о не про јек те.

На Сај му хра не у Мо скви ''World 
food Mo scow 2007''  ко ји је био 
одр жан од 18. до 21. сеп тем бра,  
у ор га ни за ци ји Аген ци је за стра на 
ула га ња и про мо ци ју из во за  СИ
Е ПА уз фи нан сиј ску по др шку Ми
ни стар ства по љо при вре де, во до
при вре де и шу мар ства, пред ста
вље но је 12 пре храм бе них пред
у зе ћа из Ср би је. Сво је про из во де 
на на ци о нал ном штан ду ал ко хол
них и без ал ко хол них пи ћа, из ме
ђу оста лих пред ста вио је и ''Нек
тар'' из Бач ке Па лан ке, док је сво је 
про из во де од во ћа и по вр ћа из ло
жи ло пред у зе ће ''Сло ванпро грес'' 
из Се лен че.

Про шле го ди не СИ Е ПА је та ко
ђе ор га ни зо ва ла уче шће до ма ћих 
ком па ни ја на Сај му хра не у Мо
скви, на ко ме је као ре зул тат на
сту па оства рен из воз од пре ко 5 
ми ли о на евра. Нај бо ље ре зул та те 
оства ри ле су ком па ни је из сек то
ра во ћа и по вр ћа, а по себ но ин
те ре со ва ње ру ски при вред ни ци 
су по ка за ли за ја бу ке из Ср би је. 
Осим то га и до ма ћи џе мо ви и ма
ли не су, та ко ђе, иза зва ле ве ли ко 
ин те ре со ва ње ру ских ди стри бу те
ра и уво зни ка.

Еки па љу ди из пред у зе ћа ИН ФО 
БАП о ко ји ма смо пи са ли у јед ном од 
ра ни јих бро је ва ‘’Па ла нач ког пред у
зет ни ка’’, ка да су по ста ви ли на Ин
тер не ту При вред ни пор тал оп шти не 
Бач ка Па лан ка, чи ме су ов да шња 
при вре да, рас по ло жи ви ка па ци те ти 
и ре сур си по ста ли до ступ ни на гло
бал ној мре жи свим по тен ци јал ним 
ин ве сти то ри ма . Не дав но су они на
пра ви ли још јед ну ствар у при бли
жа ва њу бач ко па ла нач ке при вре де 
и пред у зет ни штва свим за ин те ре со
ва ним ши ром све та. На и ме, за хва
љу ју ћи за по сле ни ма у ИН ФО БАП 
у и Оп ште удру же ње пред у зет ни ка 
оп шти не Бач ка Па лан ка још ви ше 
је ура ди ло на ин фор ми са њу сво јих 
чла но ва, али и мно гих дру гих. Од 
не дав но је и Оп ште удру же ње пред
у зет ни ка до би ло свој веб сајт. Та ко 
од са да све ак ту ел не ин фор ма ци је 
мо же те про чи та ти и на овој адре си: 
www.udruzenjepreduzetnika.com

Још јед ном ће мо под се ти ти да 
су у ИН ФО БАПу идеј но осми сли ли 
сајт и да ли га на ко ри шће њу Удру
же њу. Они та ко ђе ра де и на одр жа
ва њу сај та. Сајт ова кве вр сте, на тој 
адре си је пр ви на на шим про сто ри
ма. На и ме, ОУП Бач ка Па лан ка је  
пр во удру же ње са тим до ме ном. На 
сај ту ће се на ћи све бит не ин фор
ма ци је ко је мо гу би ти од ко ри сти 
пред у зет ни ци ма.

Сви чла но ви ОУПа мо гу да има
ју сво ју стра ни цу у окви ру сај та 
Удру же ња. Уко ли ко же ли те да се 
огла си те овим пу тем обра ти те се 
у про сто ри ја ма ОУПа или на те ле
фон 752772.

ОУП Бачка Паланка на 
глобалној мрежи

Даљи развој  
информисаности 
предузетника
www.udru ze nje pre du zet ni ka.com

Дејан Пејчић



Д.О.О.

ПРОДАВНИЦА БР. 2
БАЧКА ПАЛАНКА, УЛ. Ј.А. 102

Тел. 021/ 744-700

НОВООТВОРЕНА
ПРОДАВНИЦА НУДИ:

- РЕМЕЊЕ

- АКУМУЛАТОРЕ

- АЛУМИНИЈУМСКЕ ФЕЛНЕ

- УЉА И МАЗИВА

- ФИЛТЕРЕ

- АУТОКОЗМЕТИКА

- БИЦИКЛОВЕ

- ГУМЕ

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

MARKET
Trg Osloboðenja br. 7 • Baèka Palanka

• Popravka putnièkih vozila
• Kompjuterska dijagnostika
• Ultrazvuèno i vins èišæenje 

svih sistema ubrizgavanja
• Popravka i servisiranje 

klima ureðaja u automo-
bilima

• Optika trapa sa najsavre-
menijim ureðajima

• Kompletne mehanièarske 
usluge

Tel.: 021/744-880

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

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

ПОВОЉНИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

INFORMACIONI SISTEMI Jedino uplatno mesto u gradu za 

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a

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

24 časa on-line
Neuporediva brzina

VEĆ OD 5.200.-

752-494
Wireless Internet

BEŽIČNI INTERNET
(WIRELESS)

NAJBRŽA VEZA SA SVETOM!

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

LAPTOP RAČUNARI
PO EXTRA CENAMA!

već od
38.000.-

HP1018
7.000.-

17” Asus crni - 12.000.-

19” LG - 15.500.-

19” Acer - 16.000.-

17” Acer - 12.500.-

ОКТОБАР
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

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

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР



Жеља сајам привреде у Бачкој Паанци

Пакета за развој предузетништва

Пробем нису новци него идеје

Додељена прва средства

Жеља сајам привреде у Бачкој Паанци

Пакета за развој предузетништва

Пробем нису новци него идејеПробем нису новци него идеје

Додељена прва средства

ПредузетникПредузетник
Пааначки OKTOBAR 2007.

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

БРОЈ 4

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

Продаја шљунка и песка

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


