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З атна година
за нама
Нешто више од годину дана дружимо се са Вама, нашим предузетницима и посредством „Паланачког предузетника“. Надамо се да сте задовољни
оним штo објављујемо у њему. Очекујемо да прокоментаришете и кажете
шта би желели да читате. Овим бројем обележавамо и мали јубилеј - пети
број „Паланачког предузетника“.
Ова, 2007. година у Општем удружењу предузетника општине Бачка
Паланка остаће уписана сигурно као
једна од успешнијих. Ове године смо
добили Златну плакету као једно од
најбољих удружења у држави, почео
је да излази наш часопис, добили смо
и web страницу. Нова година је такође
добро почела, ових дана добили смо
нове похвале за свој рад. Удруж ење
занатлија Новог Сада доделило нам је
захвалниицу за наш рад и промоцију
предузетништва.
Порески инспектори су почели да
проверавају легалност софтвера.
Надлежни републички органи најаваљују тзв. систем гиљотине за непотребне прописе у сфери предузетништва и бољу бригу за предузетнике.
Надамо се да овај пут то неће остати
само "мртво слово на папиру". Акт о
процени ризика је нешто што нас хтели, не хтели чека, а у његовој изради
ћемо Вам помоћи и ми.
Ваш "Паланачки предузетник"

Оснивач и издавач: Опште Удружење Предузетника Бачка Паланка, Ул. Жарка Зрењанина 39
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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Порески инспектори проверавају и ега ност софтвера

Пиратски софтвер - вид утаје пореза
- Министарство финансија од децембра 2007. укључи а се у акцију против не ега них софтвера
- Порески инспектори се обучавају
Србија улази у отворенију борбу
у заштити интелектуалне својине.
У Microsoft Србија желе да њихови дистрибутери продају искључиво легалне софтвере, да се не
баве пиратеријом. - каже менаџер

“тајног купца” преко које имамо
увид ко у Србији продаје “пирате”. Радимо са Бизнис-софтвер алијансом која едукује пореске инспекторе због спречавања
продаје пиратских софтвера. У

- Инсталирање пиратског софтвера је вид утаје пореза и држава
Србија жели да промовише легалан бизнис. Наша искуства са пореским инспекторима су веома
добра. Послата је јасна порука. каже Огњановић
Порески инспектори ће приликом контроле тражити уговоре, лиценце и рачуне да су софтвери који
су инсталирани у фирмама, легални. Они су обучени да виде шта је
инсталирано.
- Казне су велике. Фирме које
користе пиратски софтвер неће
имати миран сан, каже Огњановић.

ЕГАИЗАЦИЈА
СОФТВЕРА
У ИНФОБАП-у
за заштиту интелектуалне својине
у овој компанији, Миломир Огњановић.
- Фокусирани смо на дистрибутивни канал, јер хоћемо да
наши партнери продају легалан
софтвер. Организујемо акције

Србији постоји око 850 хиљада
компујутера који имају пиратске
софтвере.
На терену порески инспектори
раде увиђаје и то је довело до легализације софтвера у фирмама
које су посетили.

Саопштење Министарства финансија
Обавештавамо пореске обвезнике да ће инспектори теренске контроле и инспектори Пореске полиције Пореске управе од
05.12.2007. отпочети контролу провере повреде права интелектуалне својине на рачунарске програме (софтвере), ради утврђивања
да ли су инсталирани софтвери код
пореских обвезника набављени
од легалних произвођача или дистрибутера рачунарских софтвера или не. Поменута контрола се
врши на основу овлашћења из Закона о посебним овлашћењима
ради ефикасне заштите права интелектуалне својине који је ступио на снагу 10. јуна 2006. године. Циљ ове контроле је заштита
интелектуалне својине легалних
(регистрованих) произвођача софтвера и спречавање пореске
4
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утаје у овој области, с обзиром да
се куповином софтвера од нелегалних произвођача или дистрибутера избегава плаћање пореза.
Уједно подсећамо пореске обвезнике да неовлашћено коришћење
рачунарских програма (софтвера),
представља привредни преступ за
који је прописана новчана казна од
100.000 до 3.000.000 динара - за
правно лице, односно од 10.000 до
200.000 динара - за одговорно лице у правном лицу. Пореска управа
ће у свим случајевима када утврди
неовлашћено коришћење рачунарских програма (софтвера) подносити пријаву за привредни преступ
надлежном јавном тужилаштву. У
судском поступку, уколико се утврди
да су предмети били употребљени
за извршење привредног преступа,
исти ће се одузети и уништити.

Софтвер се може легализовати на два начина - или да предузетници купе легални софтвер
за стари компјутер, који на пример, може да се купи по цени од
око 90 евра, док за нов рачунар
са легалним софтвером треба
издвојити око 140 евра. По правилу, легалан софтвер би требао да се купује са новим компјутером. Фирме углавном купују комјутере са нелегалним
софтвером. То не значи да је
продавац одговоран, већ купац
који је купио такав компјутер.
На рачуну који се изда за продају комјутера пише да се испоручује без софтвера. Људи плате
рачун и тако прихватају та "правила игре". Компанија Microsoft
омогућила је легализацију постојећих комјутера, али је мана
накнадне легалзације висока цена која се плаћа, јер није купљен
компјутер са легалним софтвером. Уз легални софтвер продавац мора да да и пратећу документацију којом гарантује да је
продао легалан софтвер. Фирма
ИНФОБАП је Microsoft партнер и
више информација о легализацији могу се добити путем адресе
legalizacija@infobap.com

Могућност ог ашавања предузетника

Преко сајта Удружења у свет
- позив ч ановима Удружења да се ог ашавају на адреси
www.udruzenjepreduzetnika.com
Наш сајт свакодневно посети велики број људи. Забележено је да је
у року од месец и по дана било више од 8000 посета. Према речима
људи из Инфо БАП-а, који одржавају сајт ефекти оглашавања су више
него видљиви. Наиме, неки од предузетника који се рекламирају на сајту Удружења већ су остварили и прве пословне контакте. Данас у ери
компјутера, када се путем Интерента може добити свака информација,

рекламирање и оглашавање овим
путем може бити од користи.
Још једном ћемо поменути да су
на Сајту сви подаци битни за Опште
удружење предузетника општине
Бачка Паланка.
Сви чланови Општег удружења
предузетника општине Бачка Планка могу се рекламирати на сајту. Више информација можете добити на
телефон 752-772 или у просторијама ОУП-а.

Сајам инвестиција - INVESTEXPO

Два инвеститора на једну ха у
- ве ика заинтересованост Руса и Ита ијана за општину Бачка Па анка
Локална самоуправа Бачка Паланка је од 6. до 9. новембра 2007.
године учествовала на Другом Сајму инвестиција - INVESTEXPO који је одржан на Новосадском сајму
у Новом Саду. Предстваници општинске власти су више него за-

довољни учешћем на овом Сајму.
Према речима заменика председника општине Бачка Паланка, Зорана Јовичина за бачкопаланачки
штанд су посебно били заинтересовани руски инвеститори. Осим
њих, општина Бачка Паланка је занимљива и потенцијалним италијанским инвеститорима. Посебно
се интересују за нашу пољопривреду односно повртарство.
- Руски инвеститори су већ заинтересовани да дођу у Бачку

Паланку, рекао је Јовичин. Због
тога у општини раде на изради ЦД
који ће представити пољопривредне капацитете општине Бачка Паланка.
Ова заинтересованост ће, верује Јовичин, убрзати и израду пројектне документације за индустријске зоне
по селима, јер
су италијански
улагачи заинтересовани за
изградњу мини-хладњача.
Општина
Бачка Паланка
је последњег
дана
Сајма
имала на свом
штанду заједно
са Компанијом
Карлсберг презентацију. Карлсберг је на Сајму
представио најновије пиво ЛАВ 7.
Локална самоуправа Бачке Паланке очекује од организатора да
наредне године позове и привреднике из околних земаља и доводи их организовано на штандове.
План локалне самоуправе је да
посете и неке од сајмове инвестиција који ће бити организовани у
Словенији и Италији, како би директно ступили у контакт са инвеститорима.

Активности ОУП-а
Бачка Па анка

Донето Решење о
утврђивању саобраћаја у центру
- снабдевање од 5 до 9 и од
16 до 19 сати
Неколико пута су представници ОУП-а и Општине разговарали
о снабдевању у центру града и од
1. јануара примењује се Решење
о утврђивању режима саобраћаја
у ужем центру Бачке Паланке. Решење се односи на улицу Краља
Петра I, од улице Трг братства јединства до улице Жарка Зрењанина и у улици Милана Курепе. Између осталих из Решења су изузета
моторна возила која врше снабдевање пословних објеката и радњи

у овим улицама. Снабдевање се
обавља од 5 до 9 и од 16 до 18 сати. Може се пролазити само уз одобрење које издаје Општинска управа Општине Бачка Паланка - Одељење за привреду. Општинаска
управа отпочела је са издавањем
одобрења за пролаз кроз забрањену зону у складу са овим Решењем
са роком важења за текућу годину.
Уз одобрење за пролаз издаје се
и налепница. Одобрење се мора
налазити у возили, а налепница
залепљена у доњем левом углу ветробранског стакла.
¯à

¯  

5

Спајање фондова ПИО од јануара 2008. године

Предузетници два пута одвајају за пензије
- кажу из Фонда СД, док у Министарству тврде да осигураници и корисници неће бити угрожени спајањем
Обједињавање, фондова ПИО
запослених, самосталних делатности и пољопривредника је предвиђено изменама Закона о пензионоинвалидском осигурању из 2005.
године. Административно спајање је извршено 1. 01. 2008., док је
финансијско, предвиђено за 1. 01.
2011. године. Фонд сада има више
од милион и по корисника и два и
по милиона осигураника. Председник Скупштине Заједнице удружења предузетника Србије, Славко
Новаковић истиче за "Паланачки предузетник" како им није објашњено због чега обједињавају
фондове.
- Немамо ништа против административног обједињавања.
Међутим, Фонд ПИО СД је отишао напред. Фонд СД има огроман капитал. Потребно да се
Фонд запослених среди и тек онда да правимо један Фонд.
Предузетницима, који су сами

створили Фонд, каже Новаковић,
још 1965. године, држава није дала ниједан динар.

Резу тати анкете на
сајту Удружења

Прве реакције пос е спајања фондова

Већина против
спајања фондова
У жељи да чујемо мишљење
већег броја људи на сајту Општег
удружења општине Бачка Паланка www.udruzenjepreduzetnika.com
поставили смо питање да ли сте
за спајање фондова. Према подацима зпаослених у Инфо БАП-

који одржавају наш сајт. Одељак о
спајању фондова посетило је преко
3000 људи. Од тог броја 2174 особе
су одговориле на анкету. За спајање
фондова гласало је 1,4% испитаника, док је против било 98,6% анкетираних. Према сазнањима Инфо
БАП-а сајт је посетило и 10% са
територије бивше СФРЈ.
6
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С авко Новаковић
- Мислим да би Фонд СД који је постојао до 2008. могао да
да добру ињекцију расту предузетништва. Поново се наше паре

које дајемо у буџет дају у Фонд
запослених, значи предузетници
два пута одвајају за пензије.
Руководилац групе у сектору за
ПИО у Министарству рада и социјалне политике, Радоје Савићевић
указује да обједињавање није никакав `изум` наше државе, готово
све државе имају по један фонд.
- На једном месту ће бити подаци запослених, а што ће довести до бржег доношења решења
о пензији.
Савићевић за Фонд СД каже
да је био успешан онолико колико му је закон дозвољавао и колико је Фонд имао осигураника у односу на корисника. Он тврди да за
осигуранике и кориснике било ког
фонда, погоршања неће бити. Савићевић додаје да број осигураника зависи од стопе запошљавања.
Иначе, област социјалног осигурања у Европској унији је препуштена
државама чланицама.

Борба за фонд тек предстоји
- могућности за Фонд самоста них де атности до 2011. су неисцрпне, каже С авко Новаковић
Стигле су већ и прве реакције
са терена после административног
спајања фондова. Представници
Фонда самосталних делатности нису задовољни спајањем фондова,
рекао је за „Паланачки предузетник“ председник Скупштине Заједнице удружења предузетника Србије Славко Новаковић. Пре Нове
године је одржан још један у низу
округлих столова на коме је говорио и Министар за рад и социјалну
политику, Расим Љајић. Новаковић
је истакао да се ни тада, није могао чути ниједан ваљан аргумент
зашто је дошло до спајања фондова. Једино шта из Министарства
наводе као предност спајања је то
што ће предузетници моћи у свакој
општини да предају своју документацију и неће морати да путују до
најближег центра Фонда самосталних делатности.
- У Фонду СД смо омогућили

предузетницима да путем интернета предају захтеве и потребне податке за пензију. Могуће је да ако
се Закон о ПИО фонду не покаже
као добар дође до његових измена и промена. Инсистираћемо да
имовина Фонда ПИО самосталних
делатности наш подрачун не буду
дирани, како Закон и налаже.
До краја јануара представници Фонда СД планирају да направе скуп у који ће бити укључени и
стручњаци који, иначе, наводе да
нема позитивних ефеката спајања
фондова, осим што су поражавајући за предузетнике и за Фонд који је најуспешнији код нас, али и у
окружењу.
- Однос оних који плаћају и оних
који примају пензије је 1 према 7,
чиме ретко и која земља Европске
уније може да се похвали. Инсистираћемо да добијамо редовно податке о трошењу тих средстава.

Међународна конференција “Занати у ус овима г оба изације света“ у Београду

Увођење реда у занатску де атност
- Један од ставова учесника конференције
На Међународну конференцију Занати у условима глобализације света, нови изазови и шансе,
која је одржана 13. и 14. децембра
2007. године у Београду у Дому
Војске Србије, позван је и секретар

представници предузетника из региона су се усагласили да недостаје боље вођење политике образовања, јер се без плана школују, често и непотребни кадрови. Школство ће морати да буде у функци-

Са конференције у Београду
Општег удружења предузетника
општине Бачка Паланка, Милутин
Марчета.
Овој Конференцији, у организацији Занатске коморе Београда и
Занатска комора Кобленца
(из Рајнске области) сарађује
са многим партнерским организацијама у југоисточној Европи
на стварању националних и међународних услова за развој занатства. Биро за подршку средњем сталежу је у Софији, иако је
Србија 2000. године била главни
кандидат за седиште тог бироа.
Занатске коморе Кобленц из Рајнске области присуствовали су и занатлије и предузетници Бугарске,
Македоније, Босне и Херцеговине,
Румуније и Албаније. На овој конференцији разговарано је о положају занатства у Европи. Такође,
размењена су и искуства везана из
области занатства. Присутни су се
углавном сложили да је неопоходан Закон о занатству, ради сређивања ситуације у овој области, која је прилично хаотична. Осим тога,

ји занатства. Идеја је да пракса
покрива са две трећине наставе
и да то буде при Занатској комори, а не при Министарству просвете. Занатска комора би требала да
има законска овлашћења да издаје
мајсторска и калфска писма, овлашћења која имају адвокатске коморе и лекари. Неопходно је увођење класичних занатских школа и

- Наша влада је за англосаксонски модел агенција, а ми
смо за занатске коморе и еснафе као што смо радили од 19.
века. Окупљени смо око Централне занатске коморе Србије
и три регионалне коморе у Нишу, Новом Саду и Београду. То
су репрезентативне занатске
коморе јер имају чланство две
трећине занатлија Србије. Све
земље у окружењу су донеле
законе о занатству који се базирају на немачком законодавству. Србија је доста урадила
на припреми закона. Министарство регионалног развоја је
ставило у план за 2008. годину
и одвојило средства да се тај
закон припреми за скупштинску процедуру - објаснио је Ракић председник ОУП Београд.
полагање мајсторског испита.
На Конференцији је постигнута
и сагласност да се обавесте владе због дефинисања националних
критеријума за стицање степена
стручности мајстора, начина издавања сертификата, њихов графички дизајн, као и да се утврди која
ће их институција издавати и регистровати.
Такође, као проблем предузетници истичу и велики број прописа
који одређују обавезе и казнену политику, али не и статус занатлија.

Најава међународних сајмова

Позив предузетницима
за учешће у Mинхену
Традиционални, већ 60-ти Међународни сајам занатства и мале
привреде у Минхену ове године биће организован од 28. фебруара до
5. марта ове године. Подсетићемо
само да је реч о једном од најбољих Сајмова предузетника на свету који окупљају учеснике из целог
света. Како најављују надлежни и
ове године наши излагачи ће имати могућност излагања на заједничким штандовима. Осим тога, од

23. до 25. априла биће одржан RESALE, 14. Међународни сајам половних машина и опреме у немачком граду Карлсруеу. Ово је највећи сајам из овог домена и на њему
се могу наћи машине и алати, као и
комплетне линије производње свих
бранши по врло приступачним ценама. У ОУП-у општине Бачка Паланка имају различите понуде тако да сви заинтересовани могу да
се јаве у просторије Удружења.
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Из Инспекције рада и радних односа

Казне за неажурне
- доношење Акта о процени ризика иде веома споро, кажу у Инспекцији - рад на црно креће
се у стандардним оквирима, до 10 посто
Инспекција рада и радних односа је oд 2006. године променила
начин свог рада - увели су нове врсте надзора и нови начин организације, јер је област здравља и безбедности на раду морала другачије
да се организује због великог броја
повреда на раду.
- Баш у овом сегменту се види напредак нашег региона, јер
се број повреда смањио за око
100 посто. - рекла је за "Паланачки предузетник" начелница Инспекције рада и радних односа за јужно
бачки округ, Љиљана Стојшић.
У 2007. години у овој Инспекцији
забележено је 28 тешких повреда
на раду.
- Реч је о таквим повредама
где је због непредузимања мера

распон који ми и очекујемо. Уколико будемо одржали до 10 процената можемо рећи да је стање
солидно. Не очекује се да нелегалан рад буде смањен испод 5
посто, јер јр неминован и постоји у свим државама света.
У Инспекцији рада и радних односа нису задовољни темпом доношења Акта о процени ризика.
- Посао иде доста споро. Могуће да је и законодавац направио пропуст стављањем рока од
годину дана. Рок није реалан, јер
многи послодавци нису донели
Акт. Тренутно је између 10 и 15
посто послодаваца урадило тај
посао, а велики број послодаваца, преко 50 посто је у процесу доношења, што значи да су га

послодаваца, удружењима послодаваца, књиговодственим бироима
који су се удружили, синдикалним
организацијма и покушавају и кроз
тај вид контаката да пруже што више информација запосленима и
послодавцима како не би морали
да предузимају репресивне мере.
- Покушавамо на све начине
да се стање безбедности поправи, да се акти који су потребни
донесу.
За "Паланачки предузетник"
Љиљана Стојшић подсећа да Закон о безбедности и здрављу на
раду дозвољава да сви послодавци који имају до 10 запослених могу сами донети Акт о процени ризика и обављати послове безбедности и здравља на раду, уколико су
оспособљени. Није неопходно ангажовати институте.

Са семинара у Региона ној Привредној комори

Оуп помаже у
изради Акта о
процени ризика
- предузетници који самоста но
раде и немају радника не морају да доносе Акт

безбедности и здравља на раду
дошло до повреда. Три су се десиле у општини Бачка Паланка две су биле у индустрији, једна
у занатству.- каже Стојшићева и
додаје. - Претпрошле, 2006. године имали смо на подручју јужно
бачког округа око 60 тешких повреда на раду.
Рад на "црно" је појава која се
креће у јужно бачком региону већ
дуже време у стандардним оквирима.
- То је негде око 10 процената. У 2007. години је било нешто
мало мање рада на "црно", кретао се око 8 процената, али то је
8
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започели, а један део није ни почео.
Из Инспекције желе да изађу у
сусрет послодавцима.
- Ми ћемо показати добру вољу, иако су послодавци тај посао већ морали да заврше. Послодавце који су започели доношење Акта, нећемо санкционисати, помоћи ћемо им да што пре
донесу Акт и утврдити рок када
то мора бити. Само ћемо послодавце који нису започели посао
санкционисати и то онако како
Закон предвиђа.
У овој Инспекцији су задовољни сарадњом коју имају са Унијом

Представници Општег удружења предузетника 22. новембра
присуствовали су Семинару у Регионалној ПК Нови Сад о Акту о
процени ризика који су сви послодавци дужни да донесу у наредном
периоду. У ОУП општине Бачка Паланка кажу да су на Семинару добили инструкције и смернице како
што једноставније и успешније донети овај Акт.
На овај начин ће у ОУП-у помоћи бачкопаланачким послодавцима да донесу Акт о процени ризика. Сви заинтересовани могу да се
јаве у канцеларије Општег удружења општине Бачка Паланка.
Предузетници који самостално
врше делатност и немају запослених радника нису у обавези да доносе овај акт.

Из Национа не с ужбе запошљавaња

Редовни састанци са пос одавцима
- ични контакти и оби aсци, постаће пракса и у С ужби у Бачкој Па анци
На састанку Националне службе за запошљавање, Службе Бачка Паланка, одржаном 9. новембра
прошле године присутни послодавци су упознати са услугама НСЗ.
У оквиру НСЗ ради и сектор за
рад са послодавцима који је показао смисао свог постојања, с обзиром на заинтересованост послодаваца за сарадњу са овом Службом,
рекао је саветник за односе са послодавцима у филијали Нови Сад,
Душан Маријановић и додао да је
одржан веома успешан састанак са

послодавцима у Новом Саду.
По први пут је одржан састанак
таквог типа и у Бачкој Паланци, истакао је шеф Службе у Бачкој Паланци, Драган Перић и додао да ће
и убудуће организовати овакве састанке са одређеним бројем послодавац, на којима ће их упознати са
актуелностима из НСЗ. У овој Служби наставиће и са ранијом праксом - појединачним састанцима,
као и са редовним обиласцима послодаваца приликом којих их такође информишу о новинама из Наци-

оналне Службе за запошљавање.
Присутни су на састанку имали
прилику да чују и за пројекат Министарства економије и регионалног
развоја, НСЗ и Централног пројектног тима Програма Уједињених нација за развој.
Представљен је пројекат „Отпремнином до посла“. Перић је мишљења да то посебно може бити
занимљиво за нашу општину, јер
има још предузећа које чека преструктуирање у кома ће се створити технолошки вишак.

Савет за запошљавање Општине

Држава спречава запошљавање
- доприноси и казне ве ики за предузетнике, тако да то утиче на смањење запошљавања, истакао Марчета
На Савету за запошљавање Општине Бачка Паланка, одражаном

вање сајмова, организација јавних
радова од интереса за Општину,

Седница Савета за запошљавање Општине
25. јануара разматран је Програм
рада Савета за 2008. годину. Програмом су утврђени приоритети у
политици запошљавања за ову годину, као и мере, средства и надлежности у остваривању приоритета.
Како је на састанку речено пре
свега ће се радити на мерама за
подстицање запошљавања младих, маргиналних група, жена и повећање стручности и компетентности радне снаге у складу са потребама привреде.
Планирано је и даље организо-

запошљавање Рома. Такође, радиће се и на превазилажењу проблема приликом запошљавања жена и
на унапређењу рада Савета.
За реализацију овог Програма
из буџета општине Бачка Паланка тражено је 2 милиона и 300 хиљада динара. За прва три месеца
2008., у току привременог финансирања Општине, одобрено је 550
хиљада динара. Ова средства ће
бити утрошена за запошљавање 5
приправника. Програм за ово запошљавање треба да буде завршен
до 15. фебруара, када би требао

да буде одржан следећи састанак
Савета за запошљавање Општине
Бачка Паланка.
Шеф НСЗ у Бачкој Паланци,
Драган Перић подсетио је да су у
току регионални програми запошљавања НСЗ. Он је додао да се
ради о информатичкој обуци незапослених, обуци за заваривача
и обуци двадесетак старих заната. Такође, Перић је рекао да ће
од марта почети Јавни радови који
би требали да трају 10 месеци. Реч
је о реализацији програма уређења приобаља Дунава, где ће бити
запослено 10 лица са евиденције
НСЗ. Шеф НСЗ у Бачкој Паланци
је изнео мишљење да су се сајмови запошљавања показали као добар вид директног контакта послодавца и незапослених, рекао је Перић, па ће се радити на њиховом
организационом унапређењу и они
ће обележити ову годину. Секретар ОУП-а општине Бачка Паланка
Милутин Марчета је истакао да су
веома лоша времена за послодавце и запошљавање:
- Доприноси су превелики, као
и казне за прекршаје и то је један
од разлога што је запошљавање
веома слабо. Држава и гомила нових закона, који буквално "тероришу" предузетнике сада спроводе политику анти-запошљавања.
¯à
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Иницијативе ОУП-а стиг е до ПКС

За сада без решења
- преиспитавање нап ате СОКОЈ-а и за напа те гасне инста ације
Због већег броја притужби угоститеља и предузетника у бачкопаланачком Удружењу су решили да
покрену две иницијативе. У септембру 2007. представници ОУП-а су на
састанцима у регионалној ПК и ПКВ
поставили питања наплате Д.П. "Нови Сад-гас" и СОКОЈ. Ови проблеми привредника стигли су и до Привредне коморе Србије.
Радници ДП ''Нови Сад-гас'' извесно време контролишу унутрашње
гасне инсталације и за те послове
наплаћују од 30.000 до 300.000 динара у зависности од величине предузећа. У ДП ''Нови Сад-гас'' тврде да
се ови послови врше на основу За-

кона о енергетици, али с обзиром на
велики број "намета" које предузетници плаћају, додатни им није потребан.
Осим тога, ОУП Бачка Паланка
је изнео да представници СОКОЈ-а
контролишу угоститељске објекте
и наплаћују 1000 и више динара за
месец дана. СОКОЈ наплаћује у зависности од процене могућег броја
посетилаца.
У ПКС су иницирали састанак са
представницима ДП "Нови Сад-гас"а
и СОКОЈ-а. На састанку, одржаном
половином јануара још увек није
пронађено решење, али, како тврде
у Комори разговоре ће наставити.

Цена грејања са кот арнице Партизан поскупе а

Нејасни и превисоки рачуни
- тврде у Удружењу "Со идарност"
Корисници грејања са топлана
Блока Партизан у Бачкој Паланци
и Мали ритић у Челареву због нејасних и превисоких рачуна незадовољни су услугом топлана, односно ДП «Нови Сад гас»-ом. Зато не
желе да потписују Уговоре о испоруци топлотне енергије.
Представници ових грађана,
Удружење "Солидарност" половином јануара разговарали су са ДП
ДП „Нови Сад-гас“ је понудио
корисницима даљинског грејања да садашња цена буде умањена за 22%. Смањење важи
за плаћање неплаћених рачуна
од1.04 2007.од када важи нови
тарифни систем за грејање преко Топлане на Партизану. Бачка
Пaланка је прва која је прешла
на нови тарифни систем и када
и друге средине пређу на њега,
наш град ћебити мећу најјефтинијима. Надлежни у општини
тврде да се труде смање разлику у цени између пословног простора и грађана са Котларнице,
јер је некада била 3 пута већа, а
сад 1,8. С тим што ће радити на
још већем смањењу.
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"Нови Сад гас"-ом. У предузећу
наводе да је мрежа стара, издаци
за реконструкцију велики, губитак
енергије кроз мрежу такође, а дуговања потрошача на Партизану
износе 25 милиона динара. Из "Солидарности" су предложили ново
анализирање цене грејања и трошковника. Корисници грејања на

Партизану траже да се из рачуна
избаце инвестициони трошкови.
Удружење грађана "Солидарност" је на састанку 21. јануара
дало одговор на понуду корекције
фиксних и променљивих параметара цене грејања ДП "Нови Сад
гас". На том састанку је одлучено
да се одбије предложена нижа цена од 12 посто, јер није прихватљива. Такође је захтевано да ДП "Нови Сад-гас" достави финансијски

Из Фонда за развој
предузетништва општине Бачка Па анака

Преоста о средстава од прош е
године
- захтеви за субвенције кредита ће се примати док има средстава
У Фонду за развој предузетништва општине Бачка Паланка
су у протеклих годину дана, колико Фонд постоји решили 10 захтева
који су предати за субвенције кредита и који су имали потпуну документацију. Подносиоци захтева су
инвестирали у послове за које су
тражили субвенције око 240 хиљада евра. Оторено је 22 радна места. Општина је по овом конкурсу
субвенционирала око 20 хиљада
евра. Преостало је још средстава које је Општина прошле године
определила за овај Фонд, сазнајемо у канцеларији Фонда из које
позивају предузетнике да поднесу
захтеве. У наредном периоду биће
разматрани захтеви који су пристигли у последње време.
извештај за котларницу Блок "Партизан" за 2006. и 2007 годину, као и
да буду стављена на увид планирана средства пословања за текућу годину.

Председништво Асоцијације је
усвојило и закључак који се односи на захтев да им се достави примењена методологија обрачуна рачуна за утрошак природног гаса и
остале услуге са законским основама - ради могућности укључивања Асоцијације у анализу.
Преговори о висини цене су и
даље у току. Препорука удружења
је да се и даље не плаћају рачуни
и не потписују уговори.

Женско предузетништво и код нас

Потребна боља организација жена
- Ксенија Ћосић представник ОУП-а Бачке Па анка у групацији за Женско предузетништво при РПР Нови Сад
Оснивачком састанку Групације за
женско предузетништво при Заједници општих удружења предузетника у
Регионалној Привредној комори Нови Сад, одржаној 30. октобра прошле
године, испред Општег удружења општине Бачка Паланка учествовала је
Ксенија Ћосић. Групацију Женског
предузетништва чини девет жена, из
неколико градова Јужно бачког округа. Према њеним речима оваквим организовањем жели се унапредити положај предузетница. Идеја је била да
буду жене које су што ближе Новом
Саду, односно Привредној комори да
би биле ефикасније.
Након оснивања предузети су и
први кораци ка реализацији програма. Наиме, у понедељак 5. и уторак,
6. новембра оне су заједно са предузетницама из Ниша, Лознице, Сомбора и Шапца биле гошће Привредне
коморе Хрватске у Загребу. Хрватско
Удружење "Круг" је организовало овај
сусрет предузетница једне и друге земље. Жене из Ниша су, како је рекла
Ћосићева изузетно добро организоване и представиле су на највишем
нивоу свој пројекат за који су и добиле средства.
- Циљ посете је био да разменимо искуства, да успоставимо
контакте, добросуседске односе
и преко жена предузетница.- каже Ксенија Ћосић. - Овим сусретима присуствовао је и наш амбасадор у Хрватској. Разговарали смо
и о проблемима са којим се жене
предузетнице сусрећу и тамо и овде.
Ћосићева истиче да је женско
предузетништво снажан аргумент
организовања привредника и тамо и
овде. Постоји велика шанса да се успоставе привредни конатакти између
жена предузетница Србије и Хрватске. Из Србије су биле жене које се
баве озбиљном производњом и које
су преговарале о могућем извозу на
хрватско тржиште.
- Мене су такође контактирале
три агенције, из Ријеке, Опатије и
Загреба, интересовало их је како
ми радимо пројекте и како се прилази развоју женског предузетништва. Могу рећи да ми не заоста-

јемо за њима, с обзиром да смо
били толико година у изолацији и
да су привредници имали проблема у свом развоју. Код нас чини ми
се постоји боља иницијатива, а то
бих објаснила чињеницом да су
хрватски привредници, док смо ми
били у изолацији добијали средства из ЕУ и нису били принуђени
да се самоорганизују као ми.
На овим сусретима констатовано је да је потребна едукација жена
за вођење сопственог бизниса - како
користити средства европских фон-

ском предузетништву.
- Треба искористити тај моменат.- рекла је Ксенија Ћосић. - Треба
помоћи жени у организацији њеног посла, тражити начина како да
добије подршку породице, школа,
вртића... Желимо да се што боље
организујемо. Како ћемо финансирати све те активности још не знамо. Све жене других регионалних
комора спремне су на сарадњу са
нама.
РПК Нови Сад, групација за женско предузетништво жели да се при-

дова, на који начин се органозовати,
шта то треба женама које су већ почеле или тек желе да се баве предузетништвом, каква им врста помоћи
треба...
На првом наредном састанку је
договорено да се скупи што више жена које се баве бизнисом како би биле анкетиране и да се види какави су
њихови проблеми и да се унапреди
женско предузетништво.
Иако су проблеми женских и муших предузетника исти, с обзиром
да Европска унија даје подршку жен-

ђе озбиљнијем организовању у мањим организационим јединицама. У
наредном периоду радиће се на приближавању женског предузетништво
и женама Бачке Паланке.
Ни у Бачкој Паланци до сада није било података колико жена предузетница имамо, јер се није евидентирало предузетништво по полу. Наредних дана ће у Општем удружењу
предузетника општине евидентирати жене предузетнице и контaктирати их како би одржале састанак
са њима.
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Посета Кикинђана општини Бачка Па анка

Обновљен рад Удружења
- Же е да искористе искуства везана за односе између предузетника и Општине Бачка Па анка
У жељи да поново покрену рад
Општег удружења предузетника
општине Кикинда, које је неколико
година било неактивно, представници предузетника и локалне самоуправе ове општине посетили су
12. децембрa прошле године овдашње Удружење предузетникa и општину Бачка Паланка.
Жеља представника предузетника Кикинде је да искористе искуства ОУП Бачка Паланка везана
за сарадњу предузетника са локалном самоуправом. Кикиндски предузетници желе такође да покрену часопис, да поново организују
спортске сусрете, као и да кредитирају предузетнике, рекао је председник ОУП-а Кикинда, Драгољуб
Репац. Он тврди да имају одличну

сарадњу са Регионалном ПК Кикинде, а од скора и са општином и
зато желе да чују наша искуства.
Уз предузетнике у посети Бачкој
Паланци био је и члан општинског
већа општине Кикинда задужен за
мала и средња предузећа и предузетништво, Младен Копривица који
каже да у Кикинди желе да остваре
добру сарадњу са свим релевантнима институцијама, фондовима
и другим општинама у циљу запошљавања незапослених.
- Идеја у општини Кикинда је
да повежу предузетнике са представницима великих предузећа,
како би радили заједнички, једни
за друге, јер мала привреда мора да се наслања на велику.
У општини Кикинда, која је по-

Уводи се једноша терски систем у агенцију за
привредне регистре

акше до регистрације
- старт од јануара 2008. године
Пре почетка рада Агенције за
привредне регистре оснивање
предузећа је у просеку трајало око
50 дана. Од почетка рада Агенције
тај законски рок је 5 дана, а према
речима ПР Агенције за привредне
регистре, Габријеле
Петковић Јовановић
предузетничке радње
се региструју за један
дан, а привредна друштва за 48 сати.
Што се тиче добијања Решења из Агенције. Према њеним речима постоје проблеми у
испоруци путем поште
и покушавају да реше
и тај проблем. Она истиче да је
овај поступак регистрације и добијања решења поједностављен
и трошкови су максимално смањени.
- Желимо да спроведемо једношалтерски систем регистрације какав постоји у Хрватској,
Словенији.
Реализацијом овог пројекта би12 ¯  
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ће омогућено да на једном месту,
у Агенцији грађани поднесу једну
регистрациону пријаву, на основу које ће завршити сву потребну
процедуру око регистрације привредног субјекта, добијања пореског идентификационог броја и
пријављивања запослених на здравстевни и ПИО Фонд у скраћеном поступку. Како
би се постигао овај
циљ Агенција је предузела низ активности
на поједностављењу
поступка регистрације
у различитим институцијама, чији ће се
подаци размењивати
електронским путем.
Овај пилот пројекат, сарадња
на електронској размени са Пореском управом почела је од јануара 2008., а потпуна примена једношалтерског система почеће у марта ове године. Једношалтерским
системом подношењем једног
формулара и електронским путем
предузетник ће скратити себи пут.

гранична, желе да развију још бољу сарадњу са Румунијом, али и
Русијом, каже члан општинског већа Кикинде, Младен Копривица.
- Локална самоуправа у ОУП-у
види значајног партнера. Рад Удружења је поново обновљен и има
седам секција.
Општина Кикинда је именовала
и лица у Новом Саду и Београду
који ће омогућити кикиндским привредницима да брзо и лако имају
приступ институцијама у ова два
града.
Представници предузетника Кикинде и локалне самоуправе су
разговарали и са начелницом општинске управе Бачка Паланка,
Анком Добрички.

Упозорење привредним
субјектима поводом
Центра за финансије
Агенција за привредне регистре
Републике Србије упозорава привредне субјекте и органе локалне самоуправе, који су ових дана,
наводно у име Агенције, добијали
позиве или су примили штампани
промотивни материјал, као и фактуре за плаћање послате од стране привредног друштва ЦЕНТАР
ЗА ФИНАНСИЈЕ д.о.о. Београд,
да је реч о лажном представљању
овог друштва са циљем да обмане јавност, ради стицања противправне имовинске користи. Анција нема своје представнике који се
на такав начин обраћају привредним субјектима, нити је штампала
промотивни материјал „Пословни
регистар РС“ и „Регистар текућих
рачуна правних лица“који се у име
АПР шаље свим правним лицима.
Подаци из овог штампаног материјала не потичу из ове Агенције, као
јединог овлашћеног извора података о регистрованим привредним
субјектима на територији Републике Србије. Стога, привредни субјекти нису у обавези да преузму поменути штампани материјал, јер је
реч о комерцијалној услузи Центра
за финансије д.о.о. из Београда.

Први корак у реа изацији подршке формирања к астера у Војводини

Шанса и за Мајевицу
- потписан споразум у ИВ Војводине између ита ијанског UNACOMA и К астера БИПОМ
Национално Удружење произвођача пољопривредних машина
UNACOM-a из Италије и Кластер
БИПОМ - Удружење за унапређивање конкурентности произвођача
пољопривредних машина, из Београда који има чланове и из Војводине 13. децембра су потписали
споразум о сарадњи у ИВ Војводине у Новом Саду. Потписивању су
присуствовали потпрeдседник Асоцијације из Италије Карло Тонути,
директор кластера БИПОМ, Миливој Стојановић, покрајински секретар за мала и средња предузећа

предузећа из Суботице, којим је
предвиђено успостављање сарадње између кластера који делују на
територији Италије, Србије и Војводине. У овом пројкету и општина Бачка Паланка, тачније "Мајевица" има велику шансу, истакао је за
“Паланачки предузетник” извршни
директор за економску анимацију у
"Алма Монс"-у, Душан Роквић.
Споразум је интересантан, јер
ће наша предузећа моћи да превазиђу технолошки заостатак, као
и заостатак у организацији посла
који су претрпели у протеклом пер-

Састанку су присуствовали
представници "Мајевице" који су
изнели своје могућности. "Мајевица" је тербало да остане у контакту
са UNACOM-ом. "Мајевица" није
довршила приватизацију. Иако није било речи на састанку о тој проблематице, него о кооперацији, у
сваком случају да би приватизација олакшала сарадњу.
Члан клaстера је и "Ливац" из
Бачке Паланке, али врата кластера БИПОМ отворена су и за друге
заинтересоване из области металске струке.

"А ма Монс" и привредници

Прекогранична
сарадња
- акше до фондова
- привредна сарадња са
Мађарском

Потписивање: Кар о Тонути и Ми ивој Стојановић
и приватизацију, Иштван Пастор,
представник Министарства економије и регионалног развоја, Славица Пупац и директорка агенције
"Алма Монс", Милица Врачарић.
Овај споразум је први корак ка
реализацији пројекта “Подршка
формирању кластера у Војводини
у сектору производње пољопривредних машина” и реализује се
под покровитељством Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво и мала и средња предузећа и Извршног веће АП
Војводине у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој малих и
средњих предузећа “Алма Монс”
из Новог Сада и Регионалним центром за развој малих и средњих

иоду. Споразум носи у себи веома
значајне шансе. У покрајинском
Секретаријату за мала и средња
предузећа и приватизацију радиће
на томе да се овај споразум реализује и да од тога наша предузећа имају користи. У наредном периоду ће бити дефинисани захтеви према италијанским партнерима у производном, у финансијском
и у технолошком смислу, како би
се обезбедили повољни кредитни
аранжмани, најповољнији услови
за технолошко обнављање фирми и да се дефинишу производни
садржаји са којима ће се кренути
у заједничку производњу, са намером да се ти производи нађу на руском тржишту.

Бачка Паланка има предности у
привреди, али их треба искористити, један је од закључака радног
састанка који је одржан у четвртак,
29. новембра 2007. године у Бачкој
Паланци, на иницијативу Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа "Алма Монс" из Новог Сада, а уз присуство представника неколико предузећа из Бачке
Паланке.
Разговарано је на тему прекограничне сарадање са републиком
Мађарском. Пројекат је рађен уз
подршку покрајинског Секретаријата за привреду и у Војводини је изабрано 13 локација, између осталих
и Бачка Паланка. У свих 13 општина биће формиране фокус групе
које ће бројати 5 чланова, рекао је
извршни директор економске анимације у "Алма Монс"-у, Душан Роквић за “Паланачки предузетник”.
Роквић је задовољан одзивом, али
и добијеним резултатима до којих
су дошли захваљујући члановима
групе која је тада формирана. Реч
је о подацима о бачкопаланачкој
привреди, тачније о њеним предностима, слабостима, шансама и
проблемима.
¯   13
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Над ежни најављују

Систем гиљотине за непотребне
прописе
- тврде у Министарству економије и региона ног развоја
Ове године из Министарства
економије и регионалног развоја
најављују тзв. систем гиљотине за
беспотребне прописе.
У политици доприноса у наредном периоду доћи ће до реформи које ће довести до тога да буду
смањене обавезе које послодавац
има на основу доприноса.
- Са аспекта пореске политике, уз Македонију, имамо најнижу стопу пореза на добит предузећа, рекао је помоћник Министра
економије и регионалног развоја за
мала и средња предузећа и пред-

узетништво, Игор Бркановић истичући да су у овом Министарству
свесни проблема са којим се суочавају предузетници.
- Ту постоји други актуелан проблем, а то су врло комликоване и
нејасне различите административне процедуре са којима се суочавају посебно микро-предузећа. Међу
запосленима немају лице које им
може помоћи да разумеју велики
број процедура и прописа. У идућој години планирамо да успоставимо процес “гиљотине”. Тиме би
сва законска решења и подзакон-

ска акта, која су и даље формално
на снази, али са новим законодавством немају никакве везе и некад
чак негативно утичу на нови законски систем, била укинута. Извршићемо анализу утицаја законске регулативе на пословање, као и анализу баријера у пословању, како
би уклонили и смањили њихово
дејство и како би ова мала и средња предузећа могла успешније да
послују. - рекао је за “Паланачки
предузетник” помоћник Министра
економије и регионалног развоја за
мала и средња предузећа и предузетништво, Игор Бркановић.

Стратегија развоја конкурентности и иновативности МСП сектора до 2012.

У току промотивна кампања
- из Министарства оби азе градове у Србији како би сазна и какве проб еме имају предузетници
У Министарству економије и регионалног развоја раде на Стартегији развој конкурентности иновативности МСП сектора до 2012.
године. Стратегија је заснована на
5 стубова.
- Направићемо промотивну
кампању да предузетништво
као и стартовање бизниса приближимо као опцију у њиховој
каријери уз неопходну финансијску и нефинансијску помоћ. рекао је Бркановић за "Паланачки
предузетник".
Први стуб се тиче подршке развоја, старт-ап кредита и уопште
предузетништва. Други се базира на подизању знања и вештина,
како код власника предузећа, тако и код радне снаге. Трећи стуб
се односи на питање бољег приступа финансијама и управљања
средствима, по међународним
стандардима, као и питање пореске политике - поједностављивање тих процедура. Четврти стуб
се односи на подизање нивоа конкурентности, иновативности, пословног повезивања предузетника, као и питање кластерског повезивања и на подизање и усвајања
стандарда без којих нема извоза.
Пети стуб Стратегије односи се на
14 ¯  
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заокруживање законске регулативе, како би амбијент у коме послују МСП био више пријатељски, него што је био до сада.
Урађен је први нацрт Стратеги-

сетиће и Бачку Паланку ради разговора.
- Интерес је јачање удружења
предузетника, како би кроз дијалог јавног и МСП сектора мо-

Бркановић представља стратегију
је и помоћник Министра економије и регионалног развоја за мала
и средња предузећа и предузетништво, Игор Бркановић путује по
Србији и разговара са локалним
властима и предузетницима да би
чуо њихово мишљење. На позив
ОУП-а и локалне самоуправе помоћник Министра, Бркановић по-

гли да проверимо политику коју припремамо, на основу њихових потреба вршимо корекције
у процесу креирања и имлпементације политике. Што су асоцијације предузетника јаче, брже ћемо на нивоу Владе имати Форум МСП сектора и јавног
сектора

Д.О.О.

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

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
“CAPRIOLO” и “ДЕЛТА”
ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA BIRO OPREME

Bačka Palanka, Šafarikova 86

INFORMACIONI SISTEMI
BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a

e-mail: malned@nspoint.net
@ p

www.malned.com

ХЕМИЈСКА
МИЈСКА ЧИСТИОНА
ЧИСТИО

SERVIS RAČUNARA

FLASH MEMORIJE
1 GB - 550.-

LAPTOP RAČUNARI

2 GB - 850.4 GB - 1.700.8 GB - 2.500.-

ВЛ. КУЗМАНОВИЋ НЕНАД
Бачка Паланка, Краља Петра I 44 • 021/ 741-891

MARKET
• TONERI I KERTRIDŽI
DŽI ZA ŠTAMPAČE
AČE I FOTOKOPIRE
F
•

Wireless Internet

752-494
752
494

• FILMOVI ZA FAX UREĐAJE •

BEŽIČNI INTERNET

• USB MEMORIJE • RIBONI, CD-R, DVD-R •

Bačka Palanka, Čelarevo, Gložan,
Gajdobra, Silbaš, Pivnice,
Despotovo, Obrovac

• FOTOKOPIR, INKJET I FOTO PAPIRI •
SPD “FLEŠ” • BAČKA PALANKA • Tel. 021/ 747-641

već od
v
35.000.5.000.-

UMREŽAVANJE

no u

platn

o me

sto u

grad

u za

hallsys@hallsys.net

Tel. 021/ 752-494

Tel. 021/ 751-956, 753-070

Jedi

PRODAJA
RAČUNARA
DO 72 RATE
VEĆ OD

24.000.-

VELIKI IZBOR
RAČUNARSKE
PERIFERIJE i
POTROŠNOG
MATERIJALA
PO NISKIM
CENAMA

HP LaserJet 1018
6.000.-

Пааначки

БРОЈ 5
ФЕБРУАР 2008.
ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

Преду
Пред
узетник
едузетник
www.udruzenjepreduzetnika.com

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Представљамо Вам најсавременији и најефтинији вид огашавања данас. Путем сајтова Привредног портаа општине
Бачка Паанка и Општег удружења предузетника општине Бачка Паанка присутни сте у цеом свету, можете
остварити посовне контакте са цеим светом.

Пиратски софтвер - вид утаје пореза
Преко сајта удружења у свет
Предузетници два пута одвајају за пензије
Увођење реда у занатску деатност

