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Wireless Internet
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v
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već od

5.000.- HP LaserJet 1018
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PRODAJA
RAČUNARA
DO 72 RATE
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24.000.-

SERVIS RAČUNARA

UMREŽAVANJE



3

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

Не што ви ше од го ди ну да на дру жи-
мо се са Ва ма, на шим пред у зет ни ци-
ма и по сред ством  „Па ла нач ког пред у-
зет ни ка“. На да мо се да сте за до вољ ни 
оним штo об ја вљу је мо у ње му. Оче ку-
је мо да про ко мен та ри ше те и ка же те 
шта би же ле ли да чи та те. Овим бро-
јем обе ле жа ва мо и ма ли ју би леј - пе ти 
број „Па ла нач ког пред у зет ни ка“.

Ова, 2007. го ди на у Оп штем удру-
же њу пред у зет ни ка оп шти не Бач ка 
Па лан ка оста ће упи са на  си гур но као 
јед на од успе шни јих. Ове го ди не смо 
до би ли Злат ну пла ке ту као јед но од 
нај бо љих удру же ња у др жа ви, по чео 
је да из ла зи наш ча со пис, до би ли смо 
и web стра ни цу. Но ва го ди на је та ко ђе 
до бро по че ла, ових да на до би ли смо 
но ве по хва ле за свој рад. Удру ж е ње 
за на тли ја Но вог Са да до де ли ло нам је 
за хвал ни и цу за наш рад и про мо ци ју 
пред у зет ни штва.  

По ре ски ин спек то ри су по че ли да 
про ве ра ва ју ле гал ност софт ве ра. 
Над ле жни ре пу блич ки ор га ни нај а ва-
љу ју тзв. си стем ги љо ти не за не по-
треб не про пи се у сфе ри пред у зет ни-
штва и бо љу бри гу за пред у зет ни ке. 
На да мо се да овај пут то не ће оста ти 
са мо "мр тво сло во на па пи ру". Акт о 
про це ни ри зи ка је не што што нас хте-
ли, не хте ли че ка, а у ње го вој из ра ди 
ће мо Вам по мо ћи и ми. 

Ваш "Па ла нач ки пред у зет ник"
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Ср би ја ула зи у отво ре ни ју бор бу 
у за шти ти ин те лек ту ал не сво ји не. 

У Mic ro soft Ср би ја же ле да њи-
хо ви ди стри бу те ри про да ју ис кљу-
чи во ле гал не софт ве ре, да се не 
ба ве пи ра те ри јо м. - ка же ме на џер 

за  за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не 
у овој ком па ни ји, Ми ло мир Ог ња-
но вић.

- Фо ку си ра ни смо на ди стри-
бу тив ни ка нал, јер хо ће мо да 
на ши парт не ри про да ју ле га лан 
софт вер. Ор га ни зу је мо ак ци је 

“тајног купца” пре ко ко је има мо 
увид ко у Ср би ји про да је “пи-
рате”. Ра ди мо са Би знис-софт-
вер али јан сом ко ја еду ку је по ре-
ске ин спек то ре због спре ча ва ња 
про да је пи рат ских софт ве ра. У 

Ср би ји по сто ји око 850 хи ља да 
ком пу ју те ра ко ји има ју пи рат ске 
софт ве ре.

На те ре ну по ре ски ин спек то ри 
ра де уви ђа је и то је до ве ло до ле-
га ли за ци је софт ве ра у фир ма ма 
ко је су по се ти ли.

- Ин ста ли ра ње пи рат ског софт-
ве ра је вид ута је по ре за и др жа ва 
Ср би ја же ли да про мо ви ше ле га-
лан би знис. На ша ис ку ства са по-
ре ским ин спек то ри ма су ве о ма 
до бра. По сла та је ја сна по ру ка. - 
ка же Ог ња но вић

По ре ски ин спек то ри ће при ли-
ком кон тро ле тра жи ти уго во ре, ли-
цен це и ра чу не да су софт ве ри ко ји 
су ин ста ли ра ни у фир ма ма, ле гал-
ни. Они су об у че ни да ви де шта је 
ин ста ли ра но. 

- Ка зне су ве ли ке. Фир ме ко је 
ко ри сте пи рат ски софт вер не ће 
има ти ми ран сан, ка же Ог ња но вић.

Порески инспектори проверавају и 	ега	ност софтвера

Пиратски софтвер - вид утаје пореза
- Ми ни стар ство фи нан си ја од де цем бра 2007. укљу чи 	а се у ак ци ју про тив не 	е га	 них софт ве ра
- По ре ски ин спек то ри се об у ча ва ју

�Е ГА �И ЗА ЦИ ЈА
СОФТВЕРА

У ИН ФО БАП-у
Софт вер се мо же ле га ли зо ва-

ти на два на чи на - или да пред-
у зет ни ци ку пе ле гал ни софт вер 
за ста ри ком пју тер, ко ји на при-
мер, мо же да се купи по це ни од 
око 90 евра, док за нов ра чу нар 
са ле гал ним софт ве ром треба 
издвојити око 140 евра. По пра-
ви лу, ле га лан софт вер би тре-
бао да се ку пу је са но вим ко-
мпју те ром. Фир ме углав ном ку-
пу ју  ко мју те ре са не ле гал ним 
софт ве ром. То не зна чи да је 
про да вац од го во ран, већ ку пац 
ко ји је ку пио та кав ком пју тер. 
На ра чу ну ко ји се из да за про да-
ју ко мју те ра пи ше да се ис по ру-
чу је без софт ве ра. Љу ди пла те 
ра чун и та ко при хва та ју та "пра-
ви ла игре". Ком па ни ја Mic ro soft 
омо гу ћи ла је ле га ли за ци ју по-
сто је ћих ко мју те ра, али је ма на 
на кнад не ле гал за ци је ви со ка це-
на ко ја се пла ћа, јер ни је ку пљен 
ком пју тер са ле гал ним софт ве-
ром. Уз ле гал ни софт вер про да-
вац мо ра да да и пра те ћу до ку-
мен та ци ју ко јом га ран ту је да је 
про дао ле гал ан софт вер. Фир ма 
ИН ФО БАП је Mic ro soft парт нер и 
ви ше ин фор ма ци ја о ле га ли за-
ци ји мо гу се до би ти пу тем адре се 
legalizacija@infobap.com

Обавештавамо пореске об-
везнике да ће инспектори терен-
ске контроле и инспектори Поре-
ске полиције Пореске управе од 
05.12.2007. отпочети контролу про-
вере повреде права интелектуал-
не својине на рачунарске програ-
ме (софтвере), ради утврђивања 
да ли су инсталирани софтвери код 
пореских обвезника набављени 
од легалних произвођача или дис-
трибутера рачунарских софтве-
ра или не. Поменута контрола се 
врши на основу овлашћења из За-
кона о посебним овлашћењима 
ради ефикасне заштите права ин-
телектуалне својине који је сту-
пио на снагу 10. јуна 2006. годи-
не. Циљ ове контроле је заштита 
интелектуалне својине легалних 
(регистрованих) произвођача со-
фтвера и спречавање пореске 

утаје у овој области, с обзиром да 
се куповином  софтвера од неле-
галних произвођача или дистри-
бутера избегава плаћање пореза. 
Уједно подсећамо пореске обвез-
нике 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 ли-
це у правном лицу. Пореска управа 
ће у свим случајевима када утврди 
неовлашћено коришћење рачунар-
ских програма (софтвера) подно-
сити 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.

Саопштење Министарства финансија
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Ло кал на са мо у пра ва Бач ка Па-
лан ка је од 6. до 9. но вем бра 2007. 
го ди не уче ство ва ла на Дру гом Сај-
му ин ве сти ци ја -  IN VE STEX PO ко-
ји је одр жан на Но во сад ском сај му 
у Но вом Са ду. Пред ства ни ци оп-
штин ске вла сти су ви ше не го за-

до вољ ни уче шћем на овом Сај му. 
Пре ма ре чи ма за ме ни ка пред сед-
ни ка оп шти не Бач ка Па лан ка, Зо-
ра на Јо ви чи на за бач ко па ла нач ки 
штанд су по себ но би ли за ин те ре-
со ва ни ру ски ин ве сти тори. Осим 
њих, оп шти на Бач ка Па лан ка је за-
ни мљи ва и по тен ци јал ним ита ли-
јан ским ин ве сти то ри ма. По себ но 
се ин те ре су ју за на шу по љо при-
вре ду од но сно по вр тар ство. 

- Ру ски ин ве сти то ри су већ за-
ин те ре со ва ни да до ђу у Бач ку 

Па лан ку, ре као је Јо ви чин. Због 
то га у оп шти ни ра де на из ра ди ЦД 
ко ји ће пред ста ви ти по љо при вред-
не ка па ци те те оп шти не Бач ка Па-
лан ка.

Ова за ин те ре со ва ност ће, ве ру-
је Јо ви чин, убр за ти и из ра ду про-

јект не до ку мен-
та ци је за ин ду-
стриј ске зо не 
по се ли ма, јер  
су ита ли јан ски 
ула га чи за ин-
те ре со ва ни за 
из град њу ми-
ни-хлад ња ча. 

О п  ш т и  н а 
Бач ка Па лан ка 
је по след њег 
да на Сај ма 
има ла на свом 
штан ду за јед но 
са Ком па ни јом 
Карлс берг пре-

зен та ци ју. Карлс берг је на Сај му 
пред ста вио нај но ви је пи во ЛАВ 7. 

Ло кал на са мо у пра ва Бач ке Па-
лан ке оче ку је од ор га ни за то ра да 
на ред не го ди не по зо ве и при вред-
ни ке из окол них зе ма ља и до во-
ди  их ор га ни зо ва но на штан до ве. 
План ло кал не са мо у пра ве је да 
по се те и не ке од сај мо ве ин ве сти-
ци ја ко ји ће би ти ор га ни зо ва ни у 
Сло ве ни ји и Ита ли ји, ка ко би ди-
рект но сту пи ли у кон такт са ин ве-
сти то ри ма.

Мо гућ ност ог	а ша ва ња пред у зет ни ка

Пре ко сај та Удру же ња у свет
- по зив ч	а но ви ма Удру же ња да се  о г	а ша ва ју на адре си 

www.udru ze nje pre du zet ni ka.com
Наш сајт сва ко днев но по се ти ве-

ли ки број љу ди. За бе ле же но је да је 
у ро ку од ме сец и по да на би ло ви-
ше од 8000 по се та. Пре ма ре чи ма 
љу ди из Ин фо БАП-а, ко ји одр жа ва-
ју сајт ефек ти огла ша ва ња су ви ше 
не го ви дљи ви. На и ме, не ки од пред-
у зет ни ка ко ји се ре кла ми ра ју на сај-
ту Удру же ња већ су оства ри ли и пр-
ве по слов не кон так те. Да нас у ери 
ком пју те ра, ка да се пу тем Ин тер ен-
та мо же до би ти свака ин фор ма ци ја, 

ре кла ми ра ње и огла ша ва ње овим 
пу тем мо же би ти од ко ри сти.

Још јед ном ће мо по ме ну ти да су 
на Сај ту сви по да ци бит ни за Оп ште 
удру же ње пред у зет ни ка оп шти не 
Бач ка Па лан ка. 

Сви чла но ви Оп штег удру же ња 
пре дузе т ни ка оп шти не Бач ка План-
ка мо гу се ре кла ми ра ти на сај ту. Ви-
ше ин фор ма ци ја мо же те до би ти на 
те ле фон 752-772 или у про сто ри ја-
ма ОУП-а.

Не ко ли ко пу та су пред став ни-
ци ОУП-а и Оп шти не раз го ва ра ли 
о снаб де ва њу у цен тру гра да и од 
1. ја ну а ра при ме њу је се Ре ше ње 
о утвр ђи ва њу ре жи ма са о бра ћа ја 
у ужем цен тру Бач ке Па лан ке. Ре-
ше ње се од но си на ули цу Кра ља 
Пе тра I, од ули це Трг брат ства је-
дин ства до ули це Жар ка Зре ња ни-
на и у ули ци Ми ла на Ку ре пе. Из ме-
ђу оста лих из Ре ше ња су из у зе та 
мо тор на во зи ла ко ја вр ше снаб де-
ва ње по слов них обје ка та и рад њи 

у овим ули ца ма. Снаб де ва ње се 
оба вља од 5 до 9 и од 16 до 18 са-
ти. Мо же се про ла зи ти са мо уз одо-
бре ње ко је из да је Оп штин ска упра-
ва Оп шти не Бач ка Па лан ка - Оде-
ље ње за при вре ду. Оп шти наска 
упра ва от по че ла је са из да ва њем  
одо бре ња за про лаз кроз за бра ње-
ну зо ну у скла ду са овим Ре ше њем 
са ро ком ва же ња за те ку ћу го ди ну. 
Уз одо бре ње за про лаз  из да је се  
и на леп ни ца. Одо бре ње се мо ра 
на ла зи ти  у во зи ли,  а на леп ни ца 
за ле пље на у до њем ле вом углу ве-
тро бран ског ста кла.

Са јам ин ве сти ци ја - IN VE STEX PO

Два ин ве сти то ра на јед ну ха 	у
- ве 	и ка за ин те ре со ва ност Ру са и Ита 	и ја на за оп шти ну Бач ка Па 	ан ка 

Ак тив но сти  ОУП-а
Бач ка Па 	ан ка

До не то Ре ше ње о 
утвр ђи ва њу са о-
бра ћа ја у цен тру 
- снаб де ва ње од 5 до 9 и од 

16 до 19 са ти 



6

Об је ди ња ва ње, фон до ва ПИО 
за по сле них, са мо стал них де лат но-
сти и по љо при вред ни ка је пред ви-
ђе но из ме на ма За ко на о пен зи о но-
ин ва лид ском оси гу ра њу из 2005. 
го ди не. Ад ми ни стра тив но спа ја-
ње је из вр ше но 1. 01. 2008., док је 
фи нан сиј ско, пред ви ђе но за 1. 01. 
2011. го ди не. Фонд са да има ви ше 
од ми ли он и по ко ри сни ка и два и 
по ми ли о на оси гу ра ни ка. Пред сед-
ник Скуп шти не За јед ни це удру же-
ња пред у зет ни ка Ср би је, Слав ко 
Но ва ко вић ис ти че за "Паланач-
ки предуз етник" ка ко им ни је об-
ја шње но због че га об је ди ња ва ју 
фон до ве.  

- Не ма мо ни шта про тив ад-
ми ни стра тив ног об је ди ња ва ња. 
Ме ђу тим, Фонд ПИО СД је оти-
шао на пред. Фонд СД има огро-
ман ка пи тал. По треб но да се 
Фонд за по сле них сре ди и тек он-
да да пра ви мо је дан Фонд.

Пред у зет ни ци ма, ко ји су са ми 

ство ри ли Фонд,  ка же Но ва ко вић, 
још 1965. го ди не, др жа ва ни је да-
ла ни је дан ди нар.

- Ми слим да би Фонд СД ко-
ји је по сто јао до 2008. мо гао да 
да до бру ињек ци ју ра сту пред у-
зет ни штва. По но во се на ше па ре 

ко је да је мо у бу џет да ју у Фонд 
за по сле них, зна чи пред у зет ни ци 
два пу та одва ја ју за пен зи је. 

Ру ко во ди лац гру пе у сек то ру за 
ПИО у Ми ни стар ству ра да и со ци-
јал не по ли ти ке, Ра до је Са ви ће вић 
ука зу је да об је ди ња ва ње ни је ни-
ка кав `изум` на ше др жа ве, го то во 
све др жа ве има ју по је дан фонд.

- На јед ном ме сту ће би ти по-
да ци за по сле них, а што ће до ве-
сти до бр жег до но ше ња ре ше ња 
о пен зи ји. 

Са ви ће вић за Фонд СД ка же 
да је био успе шан оно ли ко ко ли-
ко му је за кон до зво ља вао и ко ли-
ко је Фонд имао оси гу ра ни ка у од-
но су на ко ри сни ка. Он твр ди да за 
оси гу ра ни ке и ко ри сни ке би ло ког 
фон да, по гор ша ња не ће би ти. Са-
ви ће вић  до да је да број оси гу ра ни-
ка за ви си од сто пе за по шља ва ња. 
Ина че, област со ци јал ног оси гу ра-
ња у Европ ској уни ји је пре пу ште на 
др жа ва ма чла ни ца ма. 

Предузетници два пута одвајају за пензије
- ка жу из Фон да СД, док у Ми ни стар ству твр де да оси гу ра ни ци и ко ри сни ци не ће би ти угро же ни спа ја њем

Спајање фондова ПИО од јануара 2008. године

У же љи да чу је мо ми шље ње 
ве ћег бро ја љу ди на сај ту Оп штег 
удру же ња оп шти не Бач ка Па лан-
ка www.udruzenjepreduzetnika.com 
поставили смо питање да ли сте 
за спајање фондова. Према по-
дацима 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% испитани-
ка, док је против било 98,6% анке-
тираних. Према сазнањима Инфо 
БАП-а сајт је посетило и 10% са 
територије бивше СФРЈ.

Прве реакције пос	е спајања фондова

Борба за фонд тек предстоји
- могућности за Фонд самоста	них де	атности до 2011. су не-

исцрпне, каже С	авко Новаковић 

Сти гле су већ и пр ве ре ак ци је 
са те ре на по сле ад ми ни стра тив ног 
спа ја ња фон до ва. Пред став ни ци 
Фон да са мо стал них де лат но сти ни-
су за до вољ ни спа ја њем фон до ва, 
ре као је за „Па ла нач ки пред у зет-
ник“ пред сед ник Скуп шти не За јед-
ни це удру же ња пред у зет ни ка Ср-
би је Слав ко Но ва ко вић. Пре Но ве 
го ди не је одр жан још је дан у ни зу 
окру глих сто ло ва на ко ме је го во-
рио и Ми ни стар за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку, Ра сим Ља јић. Но ва ко вић 
је ис та као да се ни та да, ни је мо-
гао чу ти ни је дан ва љан ар гу мент 
за што је до шло до спа ја ња фон-
до ва. Је ди но шта из Ми ни стар ства 
на во де као пред ност спа ја ња је то 
што ће пред у зет ни ци мо ћи у сва кој 
оп шти ни да пре да ју сво ју до ку мен-
та ци ју и не ће мо ра ти да пу ту ју до 
нај бли жег цен тра Фон да са мо стал-
них де лат но сти.

- У Фон ду СД смо омо гу ћи ли 

пред у зет ни ци ма да пу тем ин тер не-
та пре да ју зах те ве и по треб не по-
дат ке за пен зи ју. Мо гу ће је да ако 
се За кон о ПИО фон ду не по ка же 
као до бар до ђе до ње го вих из ме-
на и про ме на. Ин си сти раће мо да 
имо ви на Фон да ПИО са мо сталних 
де лат но сти наш под ра чун не бу ду 
ди ра ни, ка ко За кон и на ла же.

До кра ја ја ну а ра пред став ни-
ци Фон да СД пла ни ра ју да на пра-
ве скуп у ко ји ће би ти укљу че ни и 
струч ња ци ко ји, ина че, на во де да 
не ма по зи тив них ефе ка та спа ја ња 
фон до ва, осим што су по ра жа ва ју-
ћи за пред у зет ни ке и за Фонд ко-
ји је нај у спе шни ји код нас, али и у 
окру же њу.  

- Од нос оних ко ји пла ћа ју и оних 
ко ји при ма ју пен зи је је 1 пре ма 7,  
чи ме рет ко и ко ја зе мља Европ ске 
уни је мо же да се по хва ли. Ин си сти-
ра ће мо да до би ја мо ре дов но по-
дат ке о тро ше њу тих сред ста ва.

Резу	тати анкете на 
сајту Удружења

Већина против 
спајања фондова

С	авко Новаковић
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На Ме ђу на род ну кон фе рен ци ју - 
За на ти у усло ви ма гло ба ли за ци-
је све та, но ви иза зо ви и шан се, 
ко ја је одр жа на 13. и 14. де цем бра 
2007. го ди не у Бе о гра ду у До му 
Вој ске Ср би је, по зван је и се кре тар 

Оп штег удру же ња пред у зет ни ка 
оп шти не Бач ка Па лан ка, Ми лу тин 
Мар че та.

Овој Кон фе рен ци ји, у ор га ни за-
ци ји За нат ске ко мо ре Бе о гра да и 

За нат ске ко мо ре Ко бленц из Рајн-
ске обла сти при су ство ва ли су и за-
на тли је и пред у зет ни ци Бу гар ске, 
Ма ке до ни је, Бо сне и Хер це го ви не, 
Ру му ни је и Ал ба ни је. На овој кон-
фе рен ци ји раз го ва ра но је о по ло-
жа ју за нат ства у Евро пи. Та ко ђе, 
раз ме ње на су и ис ку ства ве за на из 
обла сти за нат ства. При сут ни су се 
углав ном сло жи ли да је нео по хо-
дан За кон о за нат ству, ра ди сре ђи-
ва ња си ту а ци је у овој обла сти, ко-
ја је при лич но ха о тич на. Осим то га, 

пред став ни ци пред у зет ни ка из ре-
ги о на су се уса гла си ли да не до ста-
је бо ље во ђе ње по ли ти ке обра зо-
ва ња, јер се без пла на шко лу ју, че-
сто  и не по треб ни ка дро ви. Школ-
ство ће мо ра ти да бу де у функ ци-

ји за нат ства. Иде ја је да прак са 
по кри ва са две тре ћи не на ста ве 
и да то бу де при За нат ској ко мо-
ри, а не при Ми ни стар ству про све-
те. За нат ска ко мо ра би тре ба ла да 
има за кон ска овла шће ња да из да је 
мај стор ска и калф ска пи сма, овла-
шће ња ко ја има ју адво кат ске ко мо-
ре и ле ка ри. Нео п ход но је  уво ђе-
ње кла сич них за нат ских шко ла и 

по ла га ње мај стор ског ис пи та.  
На Кон фе рен ци ји је по стиг ну та 

и са гла сност да се оба ве сте вла-
де због де фи ни са ња на ци о нал них 
кри те ри ју ма за сти ца ње сте пе на 
струч но сти мај сто ра, на чи на из да-
ва ња сер ти фи ка та, њи хов гра фич-
ки ди зајн, као и да се утвр ди ко ја 
ће их ин сти ту ци ја из да ва ти и ре ги-
стро ва ти.   

Та ко ђе, као про блем пред у зет-
ни ци ис ти чу и ве ли ки број про пи са 
ко ји од ре ђу ју оба ве зе и ка зне ну по-
ли ти ку, али не и ста тус за на тли ја.

Ме ђу на род на кон фе рен ци ја “Занати у ус	о ви ма г	о ба 	и за ци је све та“ у Бе о гра ду

Уво ђе ње ре да у за нат ску де 	ат ност
- Је дан од ста во ва уче сни ка кон фе рен ци је

Тра ди ци о нални, већ 60-ти Ме-
ђу на род ни са јам за нат ства и ма ле 
при вре де у Мин хе ну ове го ди не би-
ће ор га ни зо ван од 28. фе бру а ра до 
5. мар та ове год и не. Под се ти ће мо 
са мо да је реч о јед ном од нај бо-
љих Сај мо ва пред у зет ни ка на све-
ту ко ји оку пља ју уче сни ке из це лог 
све та. Ка ко на ја вљу ју над ле жни  и 
ове го ди не на ши из лаг а чи ће има-
ти мо гућ ност из ла га ња на за јед-
нич ким штан до ви ма. Осим то га,  од 

23. до 25. апри ла би ће одр жан RE-
SA LE, 14. Ме ђу на род ни са јам по-
лов них ма ши на и опре ме у не мач-
ком гра ду Кар л сруеу. Ово је нај ве-
ћи са јам из овог до ме на и на ње му 
се мо гу на ћи ма ши не и ала ти, као и 
ком плет не ли ни је про из вод ње свих 
бран ши по вр ло при сту пач ним це-
на ма. У ОУП-у оп шти не Бач ка Па-
лан ка има ју раз ли чи те по ну де  та-
ко да сви за ин те ре со ва ни мо гу да 
се ја ве у про сто ри је Удру же ња.

За нат ска ко мо ра Ко блен ца 
(из Рајн ске обла сти) са ра ђу је 
са мно гим парт нер ским ор га ни-
за ци ја ма у ју го и сточ ној Евро пи 
на ства ра њу на ци о нал них и ме-
ђу на род них усло ва за раз вој за-
нат ства. Би ро за по др шку сред-
њем ста ле жу је у Со фи ји, иако је 
Ср би ја 2000. го ди не би ла глав ни 
кан ди дат за се ди ште тог би роа.                                                                                      

- На ша вла да је за ан гло сак-
сон ски мо дел аген ци ја, а ми 
смо за за нат ске ко мо ре и есна-
фе као што смо ра ди ли од 19. 
ве ка. Оку пље ни смо око Цен-
трал не за нат ске ко мо ре Ср би је 
и три ре ги о нал не ко мо ре у Ни-
шу, Но вом Са ду и Бе о гра ду. То 
су ре пре зен та тив не за нат ске 
ко мо ре јер има ју члан ство две 
тре ћи не за на тли ја Ср би је. Све 
зе мље у окру же њу су до не ле 
за ко не о за нат ству ко ји се ба-
зи ра ју на не мач ком за ко но дав-
ству. Ср би ја је до ста ура ди ла 
на при пре ми за ко на. Ми ни стар-
ство ре ги о нал ног раз во ја је 
ста ви ло у план за 2008. го ди ну 
и одво ји ло сред ства да се тај 
за кон при пре ми за скуп штин-
ску про це ду ру - об ја снио је Ра-
кић пред сед ник ОУП Бе о град.

На ја ва ме ђу на род них сај мо ва

По зив пред у зет ни ци ма
за уче шће у Mин хе ну  

Са конференције у Београду
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Ин спек ци ја ра да и рад них од-
но са је oд 2006. го ди не про ме ни ла 
на чин свог ра да - уве ли су но ве вр-
сте над зо ра и но ви на чин ор га ни за-
ције, јер је област  здра вља и без-
бед но сти на ра ду мо ра ла дру га чи је 
да се ор га ни зу је  због ве ли ког бро ја 
по вре да на ра ду. 

- Баш у овом сег мен ту се ви-
ди на пре дак на шег ре ги о на, јер 
се број по вре да сма њио за око 
100 по сто. - ре кла је за "Паланач-
ки предуз етник" на чел ни ца Ин спек-
ци је ра да и рад них од но са за ју жно 
бач ки округ, Љи ља на Стој шић.

У 2007. го ди ни у овој Ин спек ци ји 
за бе ле же но је 28 те шких по вре да 
на ра ду.

- Реч је о та квим по вре да ма 
где је због не пред у зи ма ња ме ра 

без бед но сти и здра вља на ра ду 
до шло до по вре да. Три су се де-
си ле у оп шти ни Бач ка Па лан ка - 
две су би ле у ин ду стри ји, јед на 
у за нат ству.- ка же Стој ши ће ва и 
до да је. - Прет про шле, 2006. го ди-
не има ли смо на под руч ју ју жно 
бач ког окру га око 60 те шких по-
вре да на ра ду.

Рад на "црно" је по ја ва ко ја се 
кре ће у ју жно бач ком ре ги о ну већ 
ду же вре ме у стан дард ним окви ри-
ма.

- То је не где око 10 про це на-
та. У 2007. го ди ни је би ло не што 
ма ло ма ње ра да на "црно", кре-
тао се око 8 про це на та, али то је 

ра спон ко ји ми и оче ку је мо. Уко-
ли ко бу де мо одр жа ли  до 10 про-
це на та мо же мо ре ћи да је ста ње 
со лид но. Не оче ку је се да не ле-
га лан рад бу де сма њен ис под 5 
по сто, јер јр не ми но ван и по сто-
ји у свим др жа ва ма све та.

У Ин спек ци ји ра да и рад них од-
но са ни су за до вољ ни тем пом до-
но ше ња Ак та о про це ни ри зи ка.

- По сао иде до ста спо ро. Мо-
гу ће да је и за ко но да вац на пра-
вио про пуст ста вља њем ро ка од 
го ди ну да на. Рок ни је ре а лан, јер 
мно ги по сло дав ци ни су  до не ли 
Акт. Тре нут но је из ме ђу 10 и 15 
по сто по сло да ва ца ура дило тај 
по сао, а ве ли ки број по сло да-
ва ца, пре ко 50 по сто је у про це-
су до но ше ња, што зна чи да су га 

за по че ли, а је дан део ни је ни по-
чео.

Из Ин спек ци је же ле да иза ђу у 
су срет по сло дав ци ма.  

- Ми ће мо  по ка за ти до бру во-
љу, иако су по сло дав ци тај по-
сао већ мо ра ли да за вр ше. По-
сло дав це ко ји су за по че ли до но-
ше ње Ак та, не ће мо санк ци о ни-
са ти, по мо ћи ће мо им да што пре 
до не су Акт и утвр ди ти рок ка да 
то мо ра би ти. Са мо ће мо по сло-
дав це ко ји ни су за по че ли по сао 
санк ц и о ни са ти и то она ко ка ко 
За кон пред ви ђа.

У овој Ин спек ци ји су за до вољ-
ни са рад њом ко ју има ју са Уни јом 

по сло да ва ца, удру же њи ма по сло-
да ва ца, књи го вод стве ним би ро и ма 
ко ји су се удру жи ли, син ди кал ним 
ор га ни за циј ма и по ку ша ва ју и кроз 
тај вид кон така та да пру же што ви-
ше ин фор ма ци ја за по сле ни ма и 
по сло дав ци ма ка ко не би мо ра ли 
да пред у зи ма ју ре пре сив не ме ре. 

- По ку ша ва мо на све на чи не 
да се ста ње без бед но сти по пра-
ви, да се ак ти ко ји су по треб ни 
до не су.

За "Паланачки предуз етник" 
Љиљана Стој шић под се ћа да За-
кон о без бед но сти и здра вљу на 
ра ду до зво ља ва да сви по сло дав-
ци ко ји има ју до 10 за по сле них мо-
гу са ми до нети Акт о про це ни ри зи-
ка и оба вља ти по сло ве без бед но-
сти и здра вља на ра ду, уко ли ко су 
осп о собљени. Ни је нео п ход но ан-
га жо ва ти ин сти ту те.

Из Инспекције рада и радних односа

Казне за неажурне
- доношење Акта о процени ризика иде веома споро, кажу у Инспекцији - рад на цр но кре ће 

се у стан дард ним окви ри ма, до 10 по сто

Пред став ни ци Оп штег удру-
же ња пред у зет ни ка 22. но вем бра 
при су ство ва ли су Се ми на ру у Ре-
ги о нал ној ПК Но ви Сад о Ак ту о 
про це ни ри зи ка ко ји су сви по сло-
дав ци ду жни да до не су у на ред ном 
пе ри о ду. У ОУП оп шти не Бач ка Па-
лан ка ка жу да су на Се ми на ру до-
би ли ин струк ци је и смер ни це ка ко 
што јед но став ни је и успе шни је до-
не ти овај Акт.

На овај на чин ће у ОУП-у по мо-
ћи бач ко па ла нач ким по сло дав ци-
ма да до не су  Акт о про це ни ри зи-
ка. Сви за ин те ре со ва ни мо гу да се 
ја ве у кан це ла ри је Оп штег удру же-
ња оп шти не Бач ка Па лан ка.

Пред у зет ни ци ко ји са мо стал но 
вр ше де лат ност и не ма ју за по сле-
них рад ни ка ни су у оба ве зи да до-
но се овај акт.                       

Са се ми на ра у Ре ги о на	-
ној При вред ној ко мо ри

Оуп по ма же у 
из ра ди Ак та о 
про це ни ри зи ка
- пред у зет ни ци ко ји са мо ста	 но 

ра де и не ма ју рад ни ка не мо-
ра ју да до но се Акт
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Из На ци о на	 не с	у жбе запошљавaња

Ре дов ни са стан ци са по с	о дав ци ма
- 	ич ни кон так ти и оби	aсци, по ста ће прак са и у С	у жби у Бач кој Па 	ан ци

На са стан ку На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње, Слу жбе Бач-
ка Па лан ка, одр жа ном 9. но вем бра 
про шле го ди не при сут ни по сло дав-
ци су упо зна ти са услу га ма НСЗ.

У окви ру НСЗ ра ди и сек тор за 
рад са по сло дав ци ма ко ји је по ка-
зао сми сао свог по сто ја ња, с об зи-
ром на за ин те ре со ва ност по сло да-
ва ца за са рад њу са овом Слу жбом, 
ре као је са вет ник за од но се са по-
сло дав ци ма у фи ли ја ли Но ви Сад, 
Ду шан Ма ри ја но вић и до дао да је 
одр жан ве о ма успе шан са ста нак са 

по сло дав ци ма у Но вом Са ду.
По пр ви пут је одр жан са ста нак 

та квог ти па и у Бач кој Па лан ци, ис-
та као је шеф Слу жбе у Бач кој Па-
лан ци, Дра ган Пе рић и до дао да ће 
и убу ду ће ор га ни зо ва ти ова кве са-
стан ке са од ре ђе ним бро јем по сло-
да вац, на ко јима ће их упо зна ти са 
ак ту ел но сти ма из НСЗ. У овој Слу-
жби на ста ви ће и са ра ни јом прак-
сом - по је ди нач ним са стан ци ма, 
као и са ре дов ним оби ла сци ма по-
сло да ва ца при ли ком ко јих их та ко-
ђе ин фор ми шу о но ви на ма из Наци-

оналне Службе за запошљавање.     
При сут ни су на са стан ку има ли 

при ли ку да чу ју и за про је кат Ми ни-
стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног 
раз во ја, НСЗ и Цен трал ног про јект-
ног ти ма Про гра ма Ује ди ње них на-
ци ја за раз вој. 

Пред ста вљен је про је кат „От-
прем ни ном до по сла“. Пе рић је ми-
шље ња да то по себ но мо же би ти 
за ни мљи во за на шу оп шти ну, јер 
има још пред у зе ћа ко је че ка пре-
струк ту и ра ње у ко ма ће се ство ри-
ти тех но ло шки ви шак.

На Са вету за за по шља ва ње Оп-
шти не Бач ка Па лан ка, од ра жаном 

25. ја ну а ра раз ма тран је Про грам 
ра да Саве та за 2008. го ди ну. Про-
гра мом су утвр ђе ни при о ри те ти у 
по ли ти ци за по шља ва ња за ову го-
ди ну, као и ме ре, сред ства и над-
ле жно сти у оства ри ва њу при о ри-
те та.

 Ка ко је на са стан ку ре че но пре 
све га  ће се ра ди ти  на ме ра ма за 
под сти ца ње за по шља ва ња мла-
дих, мар ги нал них гру па, же на и по-
ве ћа ње струч но сти и ком пе тент но-
сти рад не сна ге у скла ду са по тре-
ба ма при вре де.

Пла ни ра но је и да ље ор га ни зо-

ва ње сај мо ва, ор га ни за ци ја јав них 
ра до ва од ин те ре са за Опш ти ну, 

за по шља ва ње Ро ма. Та ко ђе, ра ди-
ће се и на пре ва зи ла же њу про бле-
ма при ли ком за по шља ва ња же на и 
на уна пре ђе њу ра да Са ве та.

За ре а ли за ци ју овог Про гра ма 
из бу џе та оп шти не Бач ка Па лан-
ка тра же но је 2 ми ли о на и 300 хи-
ља да ди на ра. За пр ва три ме се ца 
2008., у то ку при вре ме ног фи нан-
си ра ња Оп шти не, одо бре но је 550 
хи ља да ди на ра. Ова сред ства ће 
би ти утро ше на за за по шља ва ње 5 
при прав ни ка. Про грам за ово за по-
шља ва ње тре ба да бу де за вр шен  
до 15. фе бру а ра, ка да би тре бао 

да бу де одр жан сле дећи са ста нак 
Са ве та за за по шља ва ње Оп шти не 
Бач ка Па лан ка. 

Шеф НСЗ у Бач кој Па лан ци, 
Дра ган Пе рић под се тио је да су у 
то ку ре ги о нал ни про гра ми за по-
шља ва ња НСЗ. Он је до дао да се 
ра ди о ин фор ма тич кој обу ци не-
за по сле них, обуци за за ва ри ва ча 
и обу ци два де се так ста рих за на-
та. Та ко ђе, Пе рић је ре као да ће 
од мар та по че ти Јав ни ра до ви ко ји 
би тре ба ли да тра ју 10 ме се ци. Реч 
је о ре а ли за ци ји про гра ма уре ђе-
ња при о ба ља Ду на ва, где ће би ти 
за по сле но 10 ли ца са еви ден ци је 
НСЗ. Шеф НСЗ у Бач кој Па лан ци 
је из нео ми шље ње да су се сај мо-
ви за по шља ва ња по ка за ли као до-
бар вид ди ректног кон так та  по сло-
дав ца и не за по сле них, ре као је Пе-
рић, па ће се ра ди ти на њи хо вом 
ор га ни за ци о ном уна пре ђе њу и они 
ће обе ле жи ти ову го ди ну. Се кре-
тар ОУП-а оп шти не Бач ка Па лан ка 
Ми лу тин Мар че та је ис та као да су 
ве о ма ло ша вре ме на за по сло дав-
це и за по шља ва ње: 

- До при но си су пре ве ли ки, као 
и ка зне за пре кр ша је и то је је дан 
од раз ло га што је за по шља ва ње 
ве о ма сла бо. Др жа ва и го ми ла но-
вих за ко на, ко ји бу квал но "теро-
ришу" пред у зет ни ке са да спро во-
де по ли ти ку ан ти-за по шља ва ња. 

Са вет за за по шља ва ње Оп шти не

Др жа ва спре ча ва за по шља ва ње
- до при но си и ка зне ве 	и ки за пред у зет ни ке, та ко да то ути че на сма ње ње за по шља ва ња, иста као Мар че та

Седница Савета за запошљавање Општине
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Због ве ћег бро ја при ту жби уго-
сти те ља и пред у зет ни ка у бач ко па-
ла нач ком Удру же њу су ре ши ли да 
по кре ну две ини ци ја ти ве. У сеп тем-
бру 2007. пред став ни ци ОУП-а су на 
са стан ци ма у ре ги о нал ној ПК и ПКВ 
по ста ви ли пи та ња на пла те Д.П. "Но-
ви Сад-гас" и СО КОЈ. Ови про бле-
ми при вред ни ка сти гли су и до При-
вред не ко мо ре Ср би је.  

Рад ни ци ДП ''Но ви Сад-гас'' из ве-
сно вре ме 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 30.000 до 300.000 ди-
на ра у за ви сно сти од ве ли чи не пред-
у зе ћа. 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, али с об зи ром на 
ве ли ки број "намета" ко је пред у зет-
ни ци пла ћа ју, до дат ни им ни је по тре-
бан. 

Осим то га, ОУП Бач ка Па лан ка 
је из нео да пред став ни ци СО КОЈ-а 
кон тро ли шу уго сти тељ ске објек те 
и на пла ћу ју 1000 и ви ше ди на ра за 
ме сец да на. СО КОЈ на пла ћу је у за-
ви сно сти од про це не мо гу ћег бро ја 
по се ти ла ца.

У ПКС су ини ци ра ли са ста нак са 
пред став ни ци ма ДП "Нови Сад-гас"а 
и СО КОЈ-а. На са стан ку, одр жа ном 
по ло ви ном ја ну а ра још увек ни је 
про на ђе но ре ше ње, али, ка ко твр де 
у Ко мо ри раз го во ре ће на ста ви ти.

Ини ци ја ти ве ОУП-а сти г	е до ПКС

За са да без ре ше ња
- пре и спи та ва ње на п	а те СО КОЈ-а и за напа	те га сне ин ста 	а ци је 

Ко ри сни ци гре ја ња са то пла на 
Бло ка Пар ти зан у Бач кој Па лан ци 
и Ма ли ри тић у Че ла ре ву због не ја-
сних и пре ви со ких ра чу на не за до-
вољ ни су услу гом то пла на, од но-
сно ДП «Нови Сад гас»-ом. За то не 
же ле да пот пи су ју Уго во ре о ис по-
ру ци то плот не енер ги је.  

Пред став ни ци ових гра ђа на, 
Удру же ње "Солидарност" по ло ви-
ном ја ну а ра раз го ва ра ли су са ДП 

"Нови Сад гас"-ом. У пред у зе ћу 
на во де да је мре жа ста ра, из да ци 
за ре кон струк ци ју ве ли ки, гу би так 
енер ги је кроз мре жу та ко ђе, а ду-
го ва ња  по тро ша ча  на Пар ти за ну 
из но се 25 ми ли о на ди на ра. Из "Со-
лидарности" су пред ло жи ли но во 
ана ли зи ра ње це не гре ја ња и тро-
шков ни ка. Ко ри сни ци гре ја ња на 

Пар ти за ну тра же да се из рачуна 
из ба це ин ве сти ци о ни тро шко ви.  

Удру же ње гра ђа на "Солидар-
ност" је на са стан ку 21. ја ну а ра 
да ло од го вор на по ну ду ко рек ци је 
фик сних и про мен љи вих па ра ме-
та ра це не гре ја ња ДП "Нови Сад 
гас". На том са стан ку је од лу че но 
да се од би је пред ло же на ни жа це-
на од 12 по сто, јер ни је при хва тљи-
ва. Та ко ђе је зах те ва но да ДП "Но-
ви Сад-гас" до ста ви фи нан сиј ски 

из ве штај за ко тлар ни цу Блок "Пар-
тизан" за 2006. и 2007 го ди ну, као и 
да бу ду ста вље на на увид пла ни-
ра на сред ства по сло ва ња за те ку-
ћу го ди ну. 

Пред сед ни штво Асо ци ја ци је је 
усво ји ло и за кљу чак ко ји се од но-
си на зах тев да им се до ста ви при-
ме ње на ме то до ло ги ја об ра чу на ра-
чуна за утро шак при род ног  гаса и 
оста ле услу ге  са за кон ским осно-
ва ма - ра ди мо гућ но сти укљу чи ва-
ња Асо ци ја ци је у ана ли зу.

Пре го во ри о ви си ни це не су и 
да ље у то ку. Пре по ру ка удру же ња 
је да се и даље не пла ћа ју ра чу ни 
и не пот пи су ју уго во ри.

У Фон ду за раз вој пред у зет-
ниш тва оп шти не Бач ка Па лан ка 
су у про те клих го ди ну да на, ко ли-
ко Фонд по сто ји ре ши ли 10 зах те ва 
ко ји су пре да ти за суб вен ци је кре-
ди та и ко ји су има ли пот пу ну до ку-
мен та ци ју. Под но си о ци зах те ва су 
ин ве сти ра ли у по сло ве за ко је су 
тра жи ли суб вен ци је око 240 хи ља-
да евра. Ото ре но је 22 рад на ме-
ста. Оп шти на је по овом кон кур су 
суб вен ци о ни ра ла око 20 хи ља да 
евра. Пре о ста ло је још сред ста-
ва ко је је Оп шти на про шле го ди не 
опре де ли ла за овај Фонд, са з на-
је мо у кан це ла ри ји Фон да из ко је 
по зи ва ју пред у зет ни ке да под не су 
зах те ве. У на ред ном пе ри о ду би ће 
раз ма тра ни зах те ви ко ји су при сти-
гли у по след ње вре ме.

Из Фон да за раз вој 
пред у зет ни штва оп-
шти не Бач ка Па 	а на ка

Пре о ста 	о сред-
ста ва од про ш	е 
го ди не
-  зах те ви за суб вен ци је кре ди-

та ће се при ма ти док има сред-
ста ва

Це на гре ја ња са ко т	ар ни це Пар ти зан по ску пе 	а

Нејасни и превисоки рачуни
- тврде у Удружењу "Со	идарност"

ДП „Но ви Сад-гас“ је по ну дио 
ко ри сни ци ма да љин ског гре ја-
ња да са да шња це на бу де ума-
ње на за 22%. Сма ње ње ва жи 
за пла ћа ње не пла ће них ра чу на 
од1.04 2007.од ка да ва жи но ви 
та риф ни си стем  за гре ја ње пре-
ко То пла не на Пар ти за ну. Бач ка 
Пaлан ка је пр ва  ко ја је пре шла 
на но ви та риф ни си стем  и ка да 
и дру ге сре ди не пре ђу на ње га, 
наш град ће би ти ме ћу нај јеф ти-
ни ји ма. Над ле жни у оп шти ни 
твр де да се тру де сма ње раз ли-
ку у це ни из ме ђу по слов ног про-
сто ра и гра ђа на са Ко тлар ни це, 
јер је не ка да би ла 3 пу та ве ћа, а 
сад 1,8. С тим што ће ра ди ти на 
још ве ћем сма ње њу.
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Осни вач ком са стан ку Гру па ци је за 
жен ско пред у зет ни штво при За јед ни-
ци оп штих удру же ња пред у зет ни ка у 
Ре ги о нал ној При вред ној ко мо ри Но-
ви Сад, одр жа ној 30. ок то бра про шле 
го ди не, ис пред Оп штег удру же ња оп-
шти не Бач ка Па лан ка  уче ство ва ла је 
Ксе ни ја Ћо сић. Гру па ци ју Жен ског 
пред у зет ни штва чи ни де вет же на, из 
не ко ли ко гра до ва Ју жно бач ког окру-
га. Пре ма ње ним ре чи ма ова квим ор-
га ни зо ва њем же ли се уна пре ди ти по-
ло жај пред у зет ни ца. Иде ја је би ла да 
бу ду же не ко је су што бли же Но вом 
Са ду, од но сно При вред ној ко мо ри да 
би би ле ефи ка сни је. 

На кон осни ва ња пред у зе ти су и 
пр ви ко ра ци ка ре а ли за ци ји про гра-
ма. На и ме, у по не де љак 5. и уто рак, 
6. но вем бра оне су за јед но са пред у-
зет ни ца ма из  Ни ша, Ло зни це, Сом-
бо ра и Шап ца би ле го шће При вред не 
ко мо ре Хр ват ске у За гре бу.  Хр ват ско 
Удру же ње "Круг" је ор га ни зо ва ло овај 
су срет пред у зет ни ца јед не и дру ге зе-
мље. Же не из Ни ша су, ка ко је ре кла 
Ћо си ће ва из у зет но до бро ор га ни зо-
ва не и пред ста ви ле су на нај ви шем 
ни воу свој про је кат за ко ји су и до би-
ле сред ства.

- Циљ по се те је био да раз ме-
ни мо ис ку ства, да ус по ста ви мо 
кон так те, до бро су сед ске од но се 
и пре ко же на пред у зет ни ца.- ка-
же Ксе ни ја Ћо сић. - Овим су сре ти-
ма при су ство вао је и наш ам ба са-
дор у Хр ват ској. Раз го ва ра ли смо 
и о про бле ми ма са ко јим се же не 
пред у зет ни це су сре ћу и та мо и ов-
де. 

Ћо си ће ва ис ти че да је жен ско 
пред у зет ни штво сна жан ар гу мент  
ор га ни зо ва ња при вред ни ка и та мо и 
ов де. По сто ји ве ли ка шан са да се ус-
по ста ве при вред ни ко на так ти из ме ђу 
же на пред у зет ни ца Ср би је и Хр ват-
ске. Из Ср би је су би ле же не ко је се 
ба ве озбиљ ном про из вод њом и ко је 
су пре го ва ра ле о мо гу ћем из во зу на 
хр ват ско тр жи ште. 

- Ме не су та ко ђе кон так ти ра ле 
три аген ци је, из Ри је ке, Опа ти је и 
За гре ба, ин те ре со ва ло их је ка ко 
ми  ра ди мо про јек те и ка ко се при-
ла зи раз во ју жен ског пред у зет ни-
штва. Мо гу ре ћи да ми не за о ста-

је мо за њи ма,  с об зи ром да смо 
би ли то ли ко го ди на у изо ла ци ји и 
да су при вред ни ци има ли про бле-
ма у свом раз во ју. Код нас чи ни ми 
се по сто ји бо ља ини ци ја ти ва, а то 
бих об ја сни ла чи ње ни цом да су 
хр ват ски при вред ни ци, док смо ми 
би ли у изо ла ци ји до би ја ли сред-
ства из ЕУ и ни су би ли при ну ђе ни 
да се са мо ор га ни зу ју као ми. 

На овим су сре ти ма кон ста то ва-
но је да је по треб на еду ка ци ја же на 
за во ђе ње соп стве ног би зни са - ка ко 
ко ри сти ти сред ства европ ских фон-

до ва, на ко ји на чин се ор га но зо ва ти, 
шта то тре ба же на ма ко је су већ по-
че ле или тек же ле да се ба ве пред у-
зет ни штвом, ка ква им вр ста по мо ћи 
тре ба...

На пр вом на ред ном са стан ку је 
до го во ре но да се ску пи што ви ше же-
на ко је се ба ве би зни сом ка ко би би-
ле ан ке ти ра не и да се ви ди ка ка ви су 
њи хо ви про бле ми и да се уна пре ди 
жен ско пред у зет ни штво. 

Иако су про бле ми жен ских и му-
ших пред у зет ни ка исти, с об зи ром 
да Европ ска уни ја да је по др шку жен-

ском пре дузет ни штву. 
- Тре ба ис ко ри сти ти тај  мо ме-

нат.- ре кла је Ксе ни ја Ћо сић. - Тре ба 
по мо ћи же ни у ор га ни за ци ји ње-
ног по сла, тра жи ти на чи на ка ко да 
до би је по др шку по ро ди це, шко ла, 
вр ти ћа... Же ли мо да се што бо ље 
ор га ни зу је мо. Ка ко ће мо фи нан си-
ра ти све те ак тив но сти  још не зна-
мо. Све же не дру гих ре ги о нал них 
ко мо ра спрем не су на са рад њу са 
на ма.

РПК Но ви Сад, гру па ци ја за жен-
ско пред у зет ни штво же ли да се при-

ђе озбиљ ни јем ор га ни зо ва њу у ма-
њим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма. У 
на ред ном пе ри о ду ра  ди ће се на при-
бли жа ва њу жен ског пред у зет ни штво 
и же на ма Бач ке Па лан ке.

Ни у Бач кој Па лан ци до са да ни-
је би ло по да та ка ко ли ко же на пред-
у зет ни ца има мо, јер се ни је еви ден-
ти ра ло пред у зет ни штво по по лу. На-
ред них да на ће у Оп штем удру же њу 
пред у зет ни ка оп шти не еви ден ти-
ра ти же не пред у зет ни це и кон тaкт-
ирати их ка ко би одр жа ле са ста нак 
са њи ма.  

Жен ско пред у зет ни штво и код нас

По треб на бо ља ор га ни за ци ја же на
- Ксе ни ја Ћо сић пред став ник ОУП-а Бач ке Па 	ан ка у гру па ци ји за Жен ско пред у зет ни штво при РПР Но ви Сад
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По се та Ки кин ђа на оп шти ни Бач ка Па 	ан ка 

Обновљен рад Удружења
У же љи да по но во по кре ну рад 

Оп штег удру же ња пред у зет ни ка 
оп шти не Ки кин да, ко је је не ко ли ко 
го ди на би ло не ак тив но, пред став-
ни ци пред у зет ни ка и ло кал не са-
мо у пра ве ове оп шти не по се ти ли су 
12. децембрa про шле го ди не ов да-
шње Удру же ње предуз етникa и оп-
шти ну Бач ка Па лан ка.

Же ља пред став ни ка пред у зет-
ни ка Ки кин де је да ис ко ри сте ис-
ку ства ОУП Бач ка Па лан ка ве за на 
за са рад њу пред у зет ни ка са ло кал-
ном са мо у пра вом. Ки кинд ски пред-
у зет ни ци же ле та ко ђе да по кре-
ну ча со пис, да по но во ор га ни зу ју 
спорт ске су сре те, као и да кре ди-
ти ра ју пред у зет ни ке, ре као је пред-
сед ник ОУП-а Ки кин да, Дра го љуб 
Ре пац. Он твр ди да има ју од лич ну 

са рад њу са Ре ги о нал ном ПК Ки-
кин де, а од ско ра и са оп шти ном и 
за то же ле да чу ју на ша ис ку ства. 

Уз пред у зет ни ке у по се ти Бач кој 
Па лан ци био је и члан оп штин ског 
ве ћа оп шти не Ки кин да за ду жен за 
ма ла и сред ња пред у зе ћа и пред у-
зет ни штво, Мла ден Ко при ви ца ко ји 
ка же да у Ки кин ди же ле да оства ре 
до бру са рад њу са свим ре ле вант-
ни ма ин сти ту ци ја ма, фон до ви ма 
и дру гим оп шти на ма у ци љу за по-
шља ва ња не за по сле них. 

- Иде ја  у оп шти ни Ки кин да је 
да по ве жу пред у зет ни ке са пред-
став ни ци ма ве ли ких пред у зе ћа, 
ка ко би ра ди ли за јед нич ки, јед ни 
за дру ге, јер ма ла при вре да мо-
ра да се на сла ња на ве ли ку.   

У оп шти ни Ки кин да, ко ја је по-

гра нич на, же ле да раз ви ју још бо-
љу са рад њу са Ру му ни јом, али и 
Ру си јом, ка же члан оп штин ског ве-
ћа Ки кин де, Мла ден Ко при ви ца.

- Ло кал на са мо у пра ва у  ОУП-у 
ви ди зна чај ног парт не ра. Рад Удру-
же ња је по но во об но вљен и има 
се дам сек ци ја.

Оп шти на Ки кин да је име но ва ла 
и ли ца у Но вом Са ду и Бе о гра ду  
ко ји ће омо гу ћи ти ки кинд ским при-
вред ни ци ма да бр зо и ла ко има ју 
при ступ ин сти ту ци ја ма у ова два 
гра да.   

Пред став ни ци пред у зет ни ка Ки-
кин де и ло кал не са мо у пра ве су 
раз го ва ра ли и са на чел ни цом оп-
штин ске упра ве Бач ка Па лан ка, 
Ан ком До брич ки.

- Же 	е да ис ко ри сте ис ку ства ве за на за од но се из ме ђу пред у зет ни ка и Оп шти не Бач ка Па 	ан ка  

Пре по чет ка ра да Аген ци је за 
при вред не ре ги стре осни ва ње 
пред у зе ћа је у про се ку тра ја ло око 
50 да на. Од по чет ка ра да Аген ци је 
тај за кон ски рок је 5 да на, а пре ма 
ре чи ма ПР Аген ци је за при вред не 
ре ги стре, Га бри је ле 
Пет ко вић Јо ва но вић 
пред у зет нич ке рад ње 
се ре ги стру ју за је дан 
дан, а при вред на дру-
штва за 48 са ти.  

Што се ти че до би ја-
ња Ре ше ња из Аген ци-
је. Пре ма ње ним ре чи-
ма по сто је про бле ми у 
ис по ру ци пу тем по ште 
и по ку ша ва ју да ре ше 
и тај про блем. Она ис ти че да је 
овај по сту пак ре ги стра ци је и до-
би ја ња ре ше ња по јед но ста вљен 
и тро шко ви су мак си мал но сма-
ње ни.

- Же ли мо да спро ве де мо јед-
но шал тер ски си стем ре ги стра-
ци је ка кав по сто ји у  Хр ват ској, 
Сло ве ни ји. 

Ре а ли за ци јом овог про јек та би-

ће омо гу ће но да на јед ном ме сту, 
у Аген ци ји гра ђа ни под не су јед ну 
ре ги стра ци о ну при ја ву, на осно-
ву ко је ће за вр ши ти сву по треб ну 
про це ду ру око ре ги стра ци је при-
вред ног су бјек та, до би ја ња по ре-
ског иден ти фи ка ци о ног бро ја и 

при ја вљи ва ња за по-
сле них на здрав стев-
ни и ПИО Фонд у скра-
ће ном по ступ ку. Ка ко 
би се по сти гао овај 
циљ Аген ци ја је пред-
у зе ла низ ак тив но сти 
на по јед но ста вље њу 
по ступ ка ре ги стра ци је 
у раз ли чи тим ин сти-
ту ци ја ма, чи ји ће се 
по да ци раз ме њи ва ти 

елек трон ским пу тем. 
Овај пи лот про је кат, са рад ња 

на елек трон ској раз ме ни са По ре-
ском упра вом по че ла је од ја ну а-
ра 2008., а пот пу на при ме на јед но-
шал тер ског си сте ма по че ће у мар-
та ове го ди не. Јед но шал тер ским 
си сте мом под но ше њем јед ног 
фор му ла ра и елек трон ским пу тем 
пред у зет ник ће скра ти ти се би пут.              

Уво ди се јед но ша	 тер ски си стем у аген ци ју за 
при вред не ре ги стре

�акше до ре ги стра ци је
- старт од ја ну а ра 2008. го ди не

Аген ци ја за при вред не ре ги стре 
Ре пу бли ке Ср би је упо зо ра ва при-
вред не су бјек те и ор га не ло кал-
не са мо у пра ве, ко ји су ових да на, 
на вод но у име Аген ци је, до би ја ли 
по зи ве или су при ми ли штам па ни 
про мо тив ни ма те ри јал, као и фак-
ту ре за пла ћа ње по сла те од стра-
не при вред ног дру штва ЦЕН ТАР 
ЗА ФИ НАН СИ ЈЕ д.о.о. Бе о град, 
да је реч о ла жном пред ста вља њу 
овог дру штва са ци љем да об ма-
не јав ност, ра ди сти ца ња про тив-
прав не имо вин ске ко ри сти. Ан ци-
ја не ма сво је пред став ни ке ко ји се 
на та кав на чин обра ћа ју при вред-
ним су бјек ти ма, ни ти је штам па ла 
про мо тив ни ма те ри јал „По слов ни 
ре ги стар РС“ и „Ре ги стар те ку ћих 
ра чу на прав них ли ца“ко ји се у име 
АПР ша ље свим прав ним ли ци ма. 
По да ци из овог штам па ног ма те ри-
ја ла не по ти чу из ове Аген ци је, као 
је ди ног овла шће ног из во ра по да-
та ка о ре ги стро ва ним при вред ним 
су бјек ти ма на те ри то ри ји Ре пу бли-
ке Ср би је. Сто га, при вред ни су бјек-
ти ни су у оба ве зи да пре у зму по-
ме ну ти штам па ни ма те ри јал, јер је 
реч о ко мер ци јал ној услу зи Цен тра 
за фи нан си је д.о.о. из Бе о гра да.

Упо зо ре ње при вред ним 
су бјек ти ма по во дом 
Цен тра за фи нан си је
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Пр ви ко рак у ре а 	и за ци ји по др шке фор ми ра ња к	а сте ра у Вој во ди ни

Шанса и за Мајевицу
На ци о нал но Удру же ње про из-

во ђа ча по љо при вред них ма ши на 
UNA COM-a из Ита ли је и Кла стер 
БИ ПОМ - Удру же ње за уна пре ђи-
ва ње кон ку рент но сти про из во ђа ча 
по љо при вред них ма ши на, из Бе-
о града ко ји има чла но ве и из Вој-
во ди не 13. де цем бра су пот пи са ли 
спо ра зум о са рад њи у ИВ Вој во ди-
не у Но вом Са ду. Потписивању су 
при су ство ва ли потпрeдседник Асо-
ци ја ци је из Ита ли је Кар ло То ну ти, 
ди рек то р кластера БИ ПОМ, Ми ли-
вој Сто ја но вић, по кра јин ски се кре-
тар за ма ла и сред ња пред у зе ћа 

и при ва ти за ци ју, Иштван Па стор, 
пред став ник Ми ни стар ства еко но-
ми је и ре ги о нал ног раз во ја, Сла-
ви ца Пу пац и ди рек тор ка аген ци је 
"Ал ма Монс", Ми ли ца Вра ча рић. 

Овај спо ра зум је пр ви ко рак ка 
ре а ли за ци ји про јек та “По др шка 
фор ми ра њу кла сте ра у Вој во ди ни 
у сек то ру про из вод ње по љо при-
вред них ма ши на” и ре а ли зу је се 
под по кро ви тељ ством По кра јин-
ског се кре та ри ја та за при ва ти за ци-
ју, пред у зет ни штво и ма ла и сред-
ња пред у зе ћа и Из вр шног ве ће АП 
Вој во ди не у са рад њи са Ре ги о нал-
ном аген ци јом за раз вој ма лих и 
сред њих пред у зе ћа “Ал ма Монс”  
из Но вог Са да и Ре ги о нал ним цен-
тром за раз вој ма лих и сред њих 

пред у зе ћа из Су бо ти це, ко јим је 
пред ви ђе но ус по ста вља ње са рад-
ње из ме ђу кла сте ра ко ји де лу ју на 
те ри то ри ји Ита ли је, Ср би је и Вој-
во ди не. У овом прој ке ту и оп шти-
на Бач ка Па лан ка, тач ни је "Ма је ви-
ца" има ве ли ку шан су, ис та као је за 
“Паланачки предуз етник” извршни 
ди рек тор за еко ном ску ани ма ци ју у 
"Ал ма Мон с"-у,  Ду шан Ро квић.   

Спо ра зум је ин те ре сан тан, јер 
ће на ша пред у зе ћа мо ћи да пре-
ва зи ђу тех нол ошки за о ста так, као 
и за о ста так у ор га ни за ци ји по сла 
ко ји су пре тр пе ли у про те клом пер-

и о ду. Спо ра зум но си у се би ве о ма 
зна чај не шан се. У по кра јин ском 
Се кре та ри ја ту за ма ла и сред ња 
пред у зе ћа и при ва ти за ци ју ра ди ће 
на то ме да се овај спо ра зум ре а-
ли зу је и да од то га на ша пред у зе-
ћа има ју ко ри сти. У на ред ном пе-
ри о ду ће би ти де фи ни сани зах те-
ви пре ма ита ли јан ским парт не ри-
ма у про из вод ном, у фи нан сиј ском 
и у тех но ло шком сми слу, ка ко би 
се обез бе ди ли по вољ ни кре дит ни 
аран жма ни, нај по вољ ни ји усло ви 
за тех но ло шко об на вља ње фир-
ми и да се де фи ни шу про из вод ни 
са др жа ји са ко ји ма ће се кре ну ти 
у за јед нич ку про из вод њу, са на ме-
ром да се ти про из во ди на ђу на ру-
ском тр жи шту. 

Са стан ку су при су ство ва ли 
пред став ни ци "Ма је ви це" ко ји су 
из не ли сво је мо гућ но сти. "Ма је ви-
ца" је тер ба ло да оста не у кон так ту 
са  UNA COM-ом. "Ма је ви ца" ни је 
до вр ши ла при ва ти за ци ју. Иако ни-
је би ло ре чи на са стан ку о тој про-
бле ма ти це, не го о ко о пе ра ци ји, у 
сва ком слу ча ју  да би при ва ти за ци-
ја олак ша ла са рад њу.

Члан клaстера је и "Ли вац" из 
Бач ке Па лан ке, али вра та кла сте-
ра БИ ПОМ отво ре на су и за дру ге 
за ин те ре со ва не из обла сти ме тал-
ске стру ке.

- пот пи сан спо ра зум у ИВ Вој во ди не из ме ђу ита 	и јан ског UNA CO MA и К	а сте ра БИ ПОМ

Бач ка Па лан ка има пред но сти у 
при вре ди, али их тре ба ис ко ри сти-
ти, је дан је од за кљу ча ка рад ног 
са стан ка ко ји је одр жан у че твр так, 
29. но вем бра 2007. го ди не у Бач кој 
Па лан ци, на ини ци ја ти ву Ре ги о нал-
не аген ци је за раз вој ма лих и сред-
њих пред у зе ћа "Ал ма Монс" из Но-
вог Са да, а уз при су ство пред став-
ни ка не ко ли ко пред у зе ћа из Бач ке 
Па лан ке.  

Раз го ва ра но је на те му пре ко-
гра нич не са ра да ње са ре пу бли ком 
Ма ђар ском. Про је кат је ра ђен уз 
по др шку по кра јин ског Се кре та ри ја-
та за при вре ду и у Вој во ди ни је иза-
бра но 13 ло ка ци ја, из ме ђу оста лих 
и Бач ка Па лан ка. У свих 13 оп шти-
на би ће фор ми ра не фо кус гру пе 
ко је ће бро ја ти 5 чла но ва, ре као је 
из вр шни ди рек тор еко ном ске ани-
ма ци је у "Ал ма Мон с"-у, Ду шан Ро-
квић за “Паланачки предуз етник”. 
Ро квић је за до во љан од зи вом, али 
и до би је ним ре зул та ти ма до ко јих 
су до шли за хва љу ју ћи чла но ви ма 
гру пе ко ја је та да фор ми ра на. Реч 
је о по да ци ма о бач ко па ла нач кој 
при вре ди, тач ни је о ње ним пред-
но сти ма, сла бо сти ма, шан са ма и 
про бле ми ма.

Потписивање: Кар	о Тонути и Ми	ивој Стојановић

"А	 ма Монс" и при вред ни ци  

Пре ко гра нич на 
са рад ња
- 	ак ше до фон до ва
- привредна сарадња са 

Мађарском
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Ове го ди не из Ми ни стар ства 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја 
на ја вљу ју тзв. си стем ги љо ти не за 
бес по треб не про пи се.     

У по ли ти ци до при но са у на ред-
ном пе ри о ду до ћи ће до ре фор-
ми ко је ће до ве сти до то га да бу ду 
сма ње не оба ве зе ко је по сло да вац 
има на осно ву до при но са. 

- Са аспек та по ре ске по ли ти-
ке, уз Ма ке до ни ју, има мо нај ни-
жу сто пу по ре за на до бит пред у-
зе ћа, ре као је по моћ ник Ми ни стра 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја за 
ма ла и сред ња пред у зе ћа и пред-

у зет ни штво, Игор Бр ка но вић ис-
ти чу ћи да су у овом Ми ни стар ству 
све сни про бле ма са ко јим се су о-
ча ва ју пред у зет ни ци.    

- Ту по сто ји дру ги ак ту е лан про-
блем, а то су вр ло ко мли ко ва не и 
не ја сне раз ли чи те ад ми ни стра тив-
не про це ду ре са ко ји ма се су о ча ва-
ју по себ но ми кро-пред у зе ћа. Ме ђу 
за по сле ни ма не ма ју ли це ко је им 
мо же по мо ћи да раз у ме ју ве ли ки 
број  про це ду ра и про пи са. У иду-
ћој го ди ни пла ни ра мо да ус по ста-
ви мо про цес “гиљотине”. Ти ме би 
сва за кон ска ре ше ња и под за кон-

ска ак та, ко ја су и да ље фор мал но 
на сна зи, али са но вим за ко но дав-
ством не ма ју ни ка кве ве зе и не кад 
чак не га тив но ути чу на но ви за кон-
ски си стем, би ла уки ну та. Из вр ши-
ће мо ана ли зу ути ца ја  за кон ске ре-
гу ла ти ве на по сло ва ње, као и ана-
ли зу  ба ри је ра у по сло ва њу, ка ко 
би укло ни ли и сма њи ли њи хо во 
деј ство и ка ко би ова ма ла и сред-
ња пред у зе ћа мо гла успе шни је да 
по слу ју. - ре као је за “Паланачки 
предуз етник” по моћ ник Ми ни стра 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја за 
ма ла и сред ња пред у зе ћа и пред у-
зет ни штво, Игор Бр ка но вић.

Над 	е жни  на ја вљу ју

Си стем ги љо ти не за не по треб не 
про пи се
- твр де у Ми ни стар ству еко но ми је и ре ги о на	 ног раз во ја

У Ми ни стар ству еко но ми је и ре-
ги о нал ног раз во ја ра де на Стар те-
ги ји раз вој кон ку рент но сти ино ва-
тив но сти  МСП сек то ра до 2012. 
го ди не. Стра те ги ја је за сно ва на на 
5 сту бо ва. 

- На пра ви ће мо про мо тив ну 
кам па њу да пред у зет ни штво 
као и стар то ва ње  би зни са  при-
бли жи мо као оп ци ју у њи хо вој 
ка ри је ри уз нео п ход ну фи нан-
сиј ску и не фи нан сиј ску по моћ. - 
ре као је Бр ка но вић за "Па ла нач ки 
пред у зет ник". 

Пр ви стуб се ти че по др шке раз-
во ја, старт-ап кре ди та и уоп ште 
пред у зет ни штва. Дру ги се ба зи-
ра на по ди за њу зна ња и ве шти на, 
ка ко код вла сни ка пред у зе ћа, та-
ко и код рад не сна ге. Тре ћи стуб 
се од но си на пи та ње бо љег при-
сту па фи нан си ја ма и упра вљања 
сред стви ма, по ме ђу на род ним 
стан дар ди ма, као и пи та ње по ре-
ске по ли ти ке - по јед но ста вљи ва-
ње тих про це ду ра. Че твр ти стуб 
се од но си на по ди за ње ни воа кон-
ку рент но сти, ино ва тив но сти, по-
слов ног по ве зи ва ња пред у зет ни-
ка, као и пи та ње кла стер ског по ве-
зи ва ња и на по ди за ње и усва ја ња 
стан дар да без ко јих не ма из во за. 
Пе ти стуб Стра те ги је од но си се на 

за о кру жи ва ње за кон ске ре гу ла ти-
ве, ка ко би ам би јент у ко ме по слу-
ју МСП био ви ше при ја тељ ски, не-
го што је био до са да. 

Ура ђен је пр ви на црт Стра те ги-

је и по моћ ник Ми ни стра еко но ми-
је и ре ги о нал ног раз во ја за ма ла 
и сред ња пред у зе ћа и пред у зет-
ни штво, Игор Бр ка но вић пу ту је по 
Ср би ји и раз го ва ра са ло кал ним 
вла сти ма  и пред у зет ни ци ма да би 
чуо њи хо во ми шље ње. На по зив 
ОУП-а и ло кал не са мо у пра ве по-
моћ ник Ми ни стра, Бр ка но вић по-

се ти ће и Бач ку Па лан ку ра ди раз-
го во ра.

- Ин те рес је ја ча ње удру же ња 
пред у зет ни ка, ка ко би кроз ди-
ја лог јав ног и МСП сек то ра мо-

гли да про ве ри мо по ли ти ку ко-
ју при пре ма мо, на осно ву њи хо-
вих по тре ба вр ши мо ко рек ци је 
у про це су кре и ра ња и имлпем-
ен та ци је по ли ти ке. Што су асо-
ци ја ције пред у зет ни ка ја че, бр-
же ће мо на ни воу Вла де има-
ти Фо рум МСП сек то ра и јав ног 
сек то ра

Стра те ги ја раз во ја кон ку рент но сти и ино ва тив но сти МСП сек то ра до 2012.

У току промотивна кампања
- из Ми ни стар ства оби 	а зе гра до ве у Ср би ји ка ко би са зна 	и ка кве проб	еме има ју пред у зет ни ци 

Бркановић представља стратегију
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НОВООТВОРЕНАНОВООТВОРЕНА
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• FOTOKOPIR, INKJET I FOTO PAPIRI •

FOTOKOPIREZA ŠTAMPAČE I FAČE I F• TONERI I KERTRIDŽIDŽI

www.malned.com

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

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

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНАМИЈСКА ЧИСТИО

21400 Бачка Паланка
Марије Бурсаћ 79
Тел./Факс: 021/ 6040-922, 753-066, 752-455
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ВЕЛЕПРОДАЈА И МАЛОПРОДАЈА
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PALANKA
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Tel. 021/ 752-494 hallsys@hallsys.net

752-494
Wireless Internet

752 494
BEŽIČNI INTERNET
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Despotovo, Obrovac
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POTROŠNOG
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 PO NISKIM

CENAMA

LAPTOP RAČUNARI

već od
35.000.-

1 GB - 550.-
2 GB - 850.-

4 GB - 1.700.-

8 GB - 2.500.-

FLASH MEMORIJE

v
35.000.-
već od

5.000.- HP LaserJet 1018
6.000.-

PRODAJA
RAČUNARA
DO 72 RATE

VEĆ OD
24.000.-

SERVIS RAČUNARA
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