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Danas su svi lokali dobri
samo je stvar ukusa,

a Vi ste odabrali
najbolji

INFORMACIONI SISTEMI Jedino uplatno mesto u gradu za 
BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a

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

Wireless InternetWireless Internet

BEŽIČNI INTERNETBEŽIČNI INTERNET
Bačka Palanka, Čelarevo, Gložan,

Gajdobra, Silbaš, Pivnice, Karađorđevo,
Despotovo, Obrovac

KETRIDŽI I TONERI
ZA ŠTAMPAČE

PO NAJBOLJIM CENAMA

VELIKI IZBOR DIGITALNIH
APARATA

već od 6.500.-6.500.-

ugradnja  5.200.-5.200.-

PRODAJA
RAČUNARA
UZ EXTRA
POKLONE

već od
12.500.-

SERVIS RAČUNARA

već od
23.000.-

LAPTOP
RAČUNARI

PRAZNI DISKOVI PO NAJNIŽIM CENAMA!

samo

8.000.-

POTPUNA LEGALIZACIJA
WINDOWS SISTEMA!WINDOWS SISTEMA!

HALL INTEL
DUAL CORE
već od

25.200.-
POKLON
MOBILNI
TELEFON
SAMSUNG C300

LICENCIRANI ANTIVIRUS PROGRAMI!

MONITORI TFT
već od 10.500.-

EL
RE

LASERSKI ŠTAMPAČI

SAMSUNG
ML-20

5.500.-

HP P1005
7.500.-

ПрПредедузетникзетникПрПредедуузетникзетник
ПааначкиПааначки МАЈ 2008.

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

БРОЈ 6

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

�етње баште�етње баште
Држава само декаративно за предузетникеДржава само декаративно за предузетнике
Посодавци траже министарствоПосодавци траже министарство
Удружење добија занатски кубУдружење добија занатски куб

�етње баште
Држава само декаративно за предузетнике
Посодавци траже министарство
Удружење добија занатски куб



Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

УСКОРО!
на истој локацији у потпуно

НОВОМ ИЗДАЊУ

Продаја шљунка и песка

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

ПРОДАЈА СТАНОВА СВИХ СТРУКТУРА од 47м² до 100м²
СТАНОВИ НА 2 ЕТАЖЕ
ПРОДАЈА ЛОКАЛА од 30 до 200м²
ЦЕНТАР ГРАДА - дијагонално од Православне цркве

сендвич зид • храстов паркет • прва класа керамике и санитарија • блинд врата
кабловска телевизија • видео надзор и видеофон • клима

021/ 604-18-75 • 752-765

LIMAR I LAKIRER

Bačka Palanka - Kaloš
Braće Stojaković 6

021/ 60-44-371
063/ 74-93-800

Sve vrste
autolimarskih
radova

Popravka
spojlera i
branika

GRUJIĆ

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

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

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНА

Д.О.О.

Продавница бр. 2 · БАЧКА ПАЛАНКА
УЛ. КРАЉА ПЕТРА I 67

Тел. 063/561-211, 021/ 743-830

СКУТЕРИ · БИЦИКЛОВИ · УЉА И АКУМУЛАТОРИ
АУТО КОЗМЕТИКА · ТРЕНАЖЕРИ · ФИЛТЕРИ

РЕМЕЊЕ · ГУМЕ ЗА БИЦИКЛОВЕ, МОТОРЕ И КОЛИЦА

СКУТЕРИ · БИЦИКЛОВИ · УЉА И АКУМУЛАТОРИ
АУТО КОЗМЕТИКА · ТРЕНАЖЕРИ · ФИЛТЕРИ

РЕМЕЊЕ · ГУМЕ ЗА БИЦИКЛОВЕ, МОТОРЕ И КОЛИЦА

СТАРА ПРОДАВНИЦА
НА НОВОЈ АДРЕСИ!
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Пред у зет ни ци ма де фи ни тив но 
ни је ла ко. Осе ћа мо то на свој „ко-
жи“ и у на шој Бач кој Па ла на ци, али 
и ши ре. Пред уго сти те ље се по ста-
вља но ви про блем, тре ба ре ши ти 
про блем лет њих ба шти. За јед нич-
ким сна га ма, пу тем Удру же ња же-
ли мо да об ја сни мо вла сти да, ко ли-
ко год се то чи ни ло, пред у зет нич ки 
хлеб ни је ни ма ло лак и же ли мо да 
до ђе мо до ре ше ња ко је ће би ти 
на обо стра но за до вољ ство. Ве ли-
ки број на ме та и про пи са, од ко јих 
су мно ги не по треб ни, што и са ми 

над ле жни при зна ју не до зво ља ва-
ју нам да „ди ше мо“. На да мо се да 
ће над ле жни ис пу ни ту сво ја ра ни ја 
обе ћа ња и при ме ни ти „си стем ги-
љо ти не“ на не по требне про пи се.

Те ма овог бро ја су лет ње ба ште 
чи ји је про блем отво рен сту па њем 
на сна гу  Пра вил ни ка о по ста вља-
њу лет њих ба шти на јав ним по вр-
ши на ма од 1. ма ја ове го ди не. У 
овом бро ју „Па ла нач ког пред у зет-
ни ка“ мо ћи ће те да про чи та те и 
не што ви ше о про ме на ма у Уни ји 
по сло да ва ца ко је су на ста ле сме-

ном ру ко вод ства то ком апри ла, а 
мо ћи ће те да са зна те и о пла но-
ви ма про стор ног про ши ре ња ОУП 
оп шти не Бач ка Па лан ка.

Аген ци ја за при вред не ре ги стре 
уве ла је но ве услу ге ко ји ма же ли 
да олак ша при ступ ин фор ма ци ја ма 
ко је су по треб не пред у зет ни ци ма. 
Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка ци-
је и ин фор ма тич ку де лат ност же ли 
да при бли жи софт ве ре ко ји су бес-
плат ни. То су са мо не ке од те ма ко-
ји ма се ба ви мо у овом бро ју.

Ваш „Па ла нач ки пред у зет ник“

Кост у грлу угоститеља 
Летње баште не могу бити постављене на траву .................................4

Са Сабора занатлија 
Др жа ва са мо де кла ра тив но за  пред у зет ни ке .......................................5

Но ви пред сед ник Уни је по сло да ва ца Ср би је 
Во ди ли Уни ју из ино стран ства .................................................................6

Но во ру ко вод ство Уни је по сло да ва ца одр жа ло ре дов ну Скуп шти ну 
Тра же Ми ни стар ство пред у зет ни штва ....................................................7

Успе шна го ди на  Фонд за раз вој пред у зет ни штва 
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Од 1. ма ја ове го ди не сту пио је 
на сна гу Пра вил ник о по ста вља њу 
лет њих ба шти на јав ним по вр ши-
на ма. Уго сти те љи оп шти не Бач ка 
Па лан ка мо ра ће лет ње ба ште да 
ускла де са овим Пра вил ни ком ко ји 
је до нет 2006. го ди не.

Пра вил ни ком је про пи са но да 
ба шта мо же би ти мон та жно-де мон-
та жни обје кат на ме њен уго сти тељ-
ској де лат но сти ко ји се по ста вља 
на јав ној по вр ши ни ис пред по слов-
ног објек та или про сто ри је у ко јој 
се та де лат ност оба вља. 

По ло ви ном апри ла про шле, 
2007. го ди не и у фе бру а ру ове го-
ди не сви вла сни ци ло ка ла ко ји 
има ју лет ње ба ште на јав ним по вр-
ши на ма су оба ве ште ни пи сме но о 
овој од лу ци.

Вла сни ци ло ка ла ко ји већ по се-
ду ју ур ба ни стич ко тех нич ке усло ве 
и лет ње ба ште од ра ни је, ду жни су 
би ли да из вр ше ускла ђи ва ње по-
сто је ћих ба шти са Пра вил ни ком 
до 1. ма ја, по сле че га је тре ба ло 
да ба ште ко је не ис пу ња ва ју усло-
ве бу ду укло ње не са јав них по вр-
ши на.

У ме ђу вре ме ну сек ци ја уго сти-
те ља при Оп штем удру же њу пред-
у зет ни ка оп шти не Бач ка Па лан ка 
је одр жа ла са ста нак са пред став-
ни ци ма Оде ље ња за при вре ду на 
ко ји ма су уго сти те љи из не ли сво је 

при мед бе. Уго сти те љи сма тра ју да 
овим Пра вил ни ком ни је ја сно из-
де фи ни са но ка ко за и ста тре ба по-
ста ви ти мон та жно – де мон та жне 
ба ште и ка ко оне тра ба да из гле-
да ју. Уго сти те љи је су за по што ва-
ње од ре ђе них пра ви ла, али по ста-

вља ју пи та ње свр хе ова кве од лу ке. 
Они сма тра ју да не тре ба ге не рал-
но узе ти све ка фе џи је, не го раз мо-
три ти по је ди нач не слу ча је ве ко ји 
на ру ша ва ју из глед гра да. Ма те ри-
јал од ко јих би тре ба ли да се ра де 
мон та жно де мон та жне ба ште би ле 
би крат ког ве ка, док су ула га ња у 
њих ве ли ка, та ко да би то био до-
дат ни на мет на већ и та ко оп те ре-
ће не пред у зет ни ке. 

Пре ма ре чи ма над ле жних Пра-
вил ник је пре тр пео од ре ђе не из ме-
не, али је су шти на оста ла иста, као 
и то да уго сти те љи мо ра ју да при-
ме не ову од лу ку.

Тре бао је да бу де одр жан још је-
дан са ста нак пред став ни ка Јав ног 
пред у зе ћа Стан дард, Оде ље ње за 
при вре ду са уго сти те љи ма. 

Ло кал ни из бо ри су са мо за не-
ко вре ме по ме ри ли при ме ну овог 
Пра вил ни ка ко ји че ка уго сти те ље.

- Из ме њен је део пра вил ник 
ка ко тре ба да из гле да ју лет ње 
ба ште у сми слу, да ли ту мо гу да 
бу ду те ле ви зо ри, ка кво тре ба да 
бу де озву че ње.- ка же пред сед ник 

оп шти не Бач ка Па лан ка Дра ган 
Бо за ло. - Ви део би мо ви и те ле-
ви зо ри  не сме та ју ло кал ној са-
мо у пра ви. Ни лет ње ба ште не 
сме та ју ло кал ној са мо у пра ви, 
али оне у свим гра до ви ма Вој во-
ди не су мон та жно де мон та жнног 
ти па, а оне су та кве, јер ис под 
њих иде стру ја, во да и гас. Ја 
сам спре ман да за јед но оби ђе мо 
и Пан че во и Ки кин ду и Сом бор 
где вла да ју три раз ли чи те стран-
ке и да ви ди мо ка кве су ба ште у 
њи хо вим цен трал ним ули ца ма. 
Са да је шан са да ЈП „Стан дард“, 
по што је оно же сто ко су прот ста-
вље но ме ни и из вр шној вла сти, 
на цр та но ве кар те цен тра гра да 
у ко ји ма ће обе ле жи ти но ве зе-
ле не по вр ши не. Ба шта Цен тра-
ла је до шла до пар кин га, а то је 
оп штин ска по вр ши на. Ко ће за-
бра ни ти су сед ном ка фи ћу да 
иза ђе до пар кин га. Та кав слу чај 
сте има ли на Фу то шкој пи ја ци 
код пи це ри је Ка ри бик пет плус, 
па је то ло кал на власт Но вог Са-
да сру ши ла, јер ни су мо гли да се 
до го во ре. Ја же лим да се до го-
во ри ма, не ка ЈП „Стан дард“ на-
цр та да је то та ква по вр ши на. Ре-
ци мо за ло кал у згра ди Елит ко ји 
је за у зео два пар кинг ме ста, не-
ка „Стан дард“ на цр та да то ви ше 
ни је пар кинг.

На при мед бу уго сти те ља да 
мон та жно де мон та жне ба ште, ако 
се по ста ве на зе ле ну по вр ши ни мо-
гу да на ру ше из глед га рад, Бо за ло 
од го ва ра пи та њем: - А где су мон-
та жно де мон та жне ба ште на зе-
ле ним по вр ши на ма? Они ни ка да 
ни су мо гли да има ју ба ште на зе-
ле ној по вр ши ни и пре кр ши ли су 
све вр сте за ко не, из бе то ни ра ли 
су зе ле ну по вр ши ну. Ули ца Кра-
ља Пе тра Првог од ме њач ни це 
БИМ до Бу рен це та тре ба да бу-
де по пло ча на бе ха то ном као од 
Роб не ку ће до Во д не, ши ро ка 
и та ко би тре ба ла да из гле да и 
дру гу стра на те ули це. То је њи-
ма сви ма ја сно. - ка же Бо за ло.

Кост у гр�у угоститеља

�етње баште не могу бити 
постављене на траву
- твр ди пред сед ник оп шти не Дра ган Бо за �о

Угоститељи на састанку у Општини
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Пред сед ник Скуп шти не За јед-
ни це пред у зет ни ка при При вред ној 
ко мо ри Ср би је, Слав ко Но ва ко вић 
је 12. фе бру а ра на Са бо ру за на-
тли ја 2008. ис та као да је „си ва еко-
но ми ја“ нај ве ћи про блем са ко јим 
се пред у зет ни ци Ср би је су о ча ва ју. 
По во дом Све та три Је рар ха, сла ве 
пред у зет ни ка, 12. фе бру а ра у бе о-
град ском До му син ди ка та одр жан 
је Са бор за на тли ја на ко ме је уче-
ство ва ло и 7 пред став ни ка ОУП-а 
оп шти не Бач ка Па лан ка. Овом 
ску пу је при су ство вао ве ли ки број 
пред у зет ни ка. По сле све ча ног де-
ла при сут ни су има ли при ли ку да 
чу ју о свим про бле ми ма ко ји му че 
пред у зет ни ке Ср би је. Оче ки вао се 
и до ла зак ми ни ста ра ко ји су ве за ни 
за рад пред у зет ни ка, ме ђу тим због 
одр жа ва ња сед ни це Вла де они ни-
су при су ство ва ли Са бо ру, ре као је 
се кре тар Оп штег удру же ња пред у-
зет ни ка, Ми лу тин Мар че та.

- Не мо же мо оправ да ти што 
ни су по сла ли сво је за ме ни ке. 
Овом ску пу је при су ство вао ве-
ли ки број пред у зет ни ка. До не ти 
су је дин стве ни ста во ви. Про бра-
но је оно што је на бит ни је и оно 
што нај ви ше му чи пред у зет ни ке. 
Над ле жни су мо гли и тре ба ли да 
чу ју шта ми сле пред у зет ни ке.

На Са бо ру за на тли ја из нет је по-
да так, да је по чет ком про шле, 2007. 
го ди не ре ги стро ва но бли зу 240 хи-
ља да пред у зет ни ка у Ср би је. По-
да так из фе бру а ра ове го ди не је да 
има око 210 хи ља да пред у зет ни ка, 
зна чи уга си ло се не где 30 хи ља-
да пред у зет нич ких рад њи, што је 
по ра жа ва ју ће за по ли ти ку ко ја ис-
ти че да из у зет но мно го по дсти че 
раз вој пред у зет ни штва. Пред у зет-
ни ци има ју кон крет не зах те ве и ре-
цепт за из ла зак из та кве си ту а ци је 
и са ми су до не ли за кључ ке на овом 
ску па и они ће би ти упу ће ни да ље 
над ле жни ма.

На Са бо ру за на тли ја је до не то 
12 за кљу ча ка:

Пред у зет ни ци тра же под хит-
но до но ше ње За ко на о су зби ја њу 

„си ве еко но ми је“, као и до но ше ње 
пла на и и про гра ма Вла де са енер-
гич ним  ме ра ма ка ко би се спро ве-
ло су зби ја ње радa на „црнo“.

Је дан од за кљу ча ка је и сма њи-
ти по ре ске оба ве зе, до при но са и 
ло кал них так си и оста лих да ва ња. 
Сва та да ва ња мо ра ју се при ла го-
ди ти еко ном ској сна зи пред у зет ни-
ка, ко ја је во ме ло ша.

По треб но је уве сти по ре ске 
олак ши ца, да би пред у зет ни ци мо-
гли да уло же сред ства у но ва рад-
на ме сет и но ве тех но ло ги је. 

От пи са ти ка ма те за ка шње ње у 
пла ћа њу тј. сма њи ти ка мат не сто-
пе ко је су ви со ке и по јед но ста ви ти 
на чин об ра чу на тих ка ма та.

Пре и спи та ти број оних ко ји су 
осло бо ђе ни фи скал них ка са због 
рав но прав но сти у пред у зет ни штву 
и са мим тим би до шло до по ве ћа-
ња при хо да од по ре за, а то би во-
ди ло то ме да се мо гу сма њи ти сто-
пе по ре за. 

Фор ми ра ти фо рум за ма ла и 
сред ња пред у зе ћа и пред у зет ни-
штво ра ди кон стант ног кон так та са 
Вла дом.

Oбразовни про грам је по треб но 
при ла го ди ти и по тре ба ма пред у-
зет ни штва. Укљу чи ти пред у зет ни-
ке у из бор шко ло ва них ка дро ва.

Пре и спи та ти За кон о за шти ти 
аутор ских пра ва, јер се по ја ви ло 3, 
4 ку ће ко је ра де на за шти ти аутор-
ских пра ва. Сви они по свом на хо-
ђе њу фор ми ра ју це не и ви со ко на-
пла ћу ју пред у зет ни ци ма. 

На гла ше но је да Фонд ПИО са-
мо стал них де лат но сти мо ра оста-
ти са мо ста лан и да се фон до ви не 
спа ја ју  ка ко се не би уни штио је ди-
ни фон да ко ји је ра дио ка ко тре ба. 

По треб но је да Ре пу бли ка на-
ђе на чин за фи нан си ра ње оп штих 
удру же ња у ци љу бо љег ор га ни-
зо ва ња ра да и бо љег оку пља ња 
пред у зет ни ка. Оп шта удру же ња 
пред у зет ни ка су основ не ће ли је 
пред у зет ни штва и они да би функ-

ци о ни са ли мо ра ју има ти од ре ђе на 
фи нан сиј ска сред ства. 

РТС у на ред ном пе ри о ду мо ра 
ви ше да се укљу чи у пра ће ње ра-
да пред у зет ни ка и За јед ни це пред-
у зет ни ка Ср би је при ПКС.

Зах те ва се од над ле жних Ми ни-
стар ства да ове за кључ ке раз мо-
тре и да да ју од го во ре на њих. 

- У обла сти пред у зет ни штва 
нео п ход не су ове про ме не, јер 
ова област ни је тре ти ра на ка ко 
тре ба и не во ди раз во ју, не го га-
ше њу пред у зет ни штва, - ре као је 
на кра ју Мар че та. 

Са Сабора занат�ија

Др жа ва са мо де к�а ра тив но за  
пред у зет ни ке
- „уга ше но“ 30 хи ља да пред у зет нич ких рад њи

Са Сабора занат�ија 2008.
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На ван ред ној сед ни ци Скуп шти-
не Уни је по сло да ва ца Ср би је, одр-
жа ној 3. апри ла, а ко јој су при су-
ство ва ли и пред став ни ци Оп штег 
удру же ња пред у зет ни ка оп шти не 
Бач ка Па лан ка, сме њен је пред-

сед ник Уни је. Уме сто Ра те Нин-
ко ви ћа, но ви пред сед ник Уни је је 
Сте ван Авра мо вић, до са да шњи 
пред сед ник Уни је по сло да ва ца Вој-
во ди не, ко ји је и  пред став ник Уни је 
у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту.

Скуп шти на је има ла кво рум, од 
100-ти нак де ле га та при су ство ва ло 
је 63. Пре ма ре чи ма но во и за бра-
ног пред сед ни ка ви ше раз ло га је 
ути ца ло на одр жа ва ње ван ред не 
Скуп шти не.

- Пред се де ник и пот пред сед-
ник Скуп шти не уни је ни су са зи-
ва ли сед ни це. 

Пре ма Авра мо ви ће вим ре чи ма 
за мро је рад мре же у Ср би ји и ни су 
отва ра не но ве кан це ла ри је. Ста ло 
се и са пре го во ри ма са Син ди ка-
том, већ го ди ну да на је пре стао и 
рад Со ци јал но-еко ном ског са ве та, 
а све због то га, јер су пред сед ник 
Ра та Нин ко вић и се кре тар про ве-
ли прошле године пре ко 290 да на 
у ино стран ству.  

Јед на од глав них за мер ки по-
сло да ва ца је и што је ПИО  фонд 
са мо стал них де лат но сти из гу-
бљен, а  до ско ра шњи пред сед ник 
Уни је је био и пред сед ник Управ ног 
од бо ра Фон да. 

- Тра жи ли смо од ње га да тај 
Фонд бра ни, јер тра је 50 го ди на, 
до бро ра ди и го во ри ли да га не 
тре ба  ме ша ти са дру гим фон до-
ви ма.

Кра јем мар та пред став ни ци Са-
мо стал ног син ди ка та тра жи ли су 
од пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа 
да се Уни ји по сло да ва ца уки не ре-
пре зен та тив ност, јер не ма ју ни ка-
кву са ра да њу са њи ма.

Пре ма Авра мо ви ће вим ре чи ма 
као да су у по след њем мо мен ту 
осе ти ли и ре ши ли да вра те ор га ни-
за ци ју се би, по сло дав ци ма.

- Тре ба по но во про бу ди ти све, 
ус по ста ви ти но ве ве зе и но ва 
парт нер ства. - ка же но ви пред сед-
ник за "Паланачки предузетник".

И по ред то га што је та да на сај ту 
Уни је по сло да ва ца об ја вље но са о-
ште ње у ко ме се ка же да је гру па 
чла но ва Уни је по сло да ва ца Ср би-
је на че лу са но во и за бра ним Сте-
ва ном Авра мо ви ћем са мо вољ но и 

без по што ва ња Ста ту та Уни је по-
сло да ва ца Ср би је са зва ла и одр жа-
ла не ле гал ну ван ред ну Скуп шти ну, 
Авра мо вић твр ди да до са да шње 
ру ко вод ство Уни је ни је же ле ло да 
при ми по зив за Скуп шти ну.

- Док је ван ред-
на Скуп шти на за се-
да ла они су се ски-
ја ли на Ко па о ни ку. 
Уме сто да су до шли 
на Скуп шти ну и об-
ја сни ли шта се де-
ша ва ло у ор га ни за-
ци ји. Они су уки ну ли 
сај то ве Вој во ди не и 
дру ге сај то ве, да се 
не би чу ла и дру га 
ми шље ња. 

Са ове Скуп шти-
не пре да та су Ре ше-
ња  над ле жном Ми-
ни стар ству и у Уни ји 
по сло да ва ца, на кон 
че га су до би ли Ре ше-
ње о но вом, од но сно 
ста ром Управ ном од-
бо ру, јер је до ста љу-
ди оста ло. Но ви пот-
пред сед ни ци су Ми-

тар Ше грт, за ду жен за те ри то ри ју 
Вој во ди не, Дра ган Ми ја но вић за-
ду жен за град Бе о град, Ми лош Не-
не зић, пред став ник 17 пред у зе ћа и 
Ми о драг Ни ко лић.

- Мо ра мо са да да обез бе ди-
мо при вред ни ам би јент, јер нам 
је два пу та ве ћи увоз од из во за, 
утро стру чио се увоз из Ки не, 39 
ми ли јар ди евра ко ји су ушлу у 
зе мљу оти шли су на по тро шњу, 
а не у про из вод њу.

На кон об ја вљи ва ња ин фор ма-
ци је о про ме на ма у вр ху Уни је по-
сло да ва ца Ср би је, сме ње но ру ко-
вод ство је ре а го ва ло са оп ште њем 
за ме ди је об ја вље ним на зва нич-
ном сај ту ове асо ци ја ци је.

Сме ње но ру ко вод ство по зи ва ло 
се на ре ви зор ски из ве штај о по сло-
ва њу 2007., твр де ћи да се ту на ла-
зе од го во ри на све оп ту жбе у ве зи 
са на вод ним фи нан сиј ским мал-
вер за ци ја ма ко је су на ван ред ној 
Скуп шти ни би ле раз лог за сме ну.

Во ди �и Уни ју из ино стран ства
- ста ри пред сед ник и се кре тар про ве �и у ино старнству ви ше од 290 да на - са зва на ван ред на 

Скуп шти на пот пу но �е га� на, твр ди но ви пред сед ни к Сте ван Авра мо вић 

Но ви пред сед ник Уни је по с�о да ва ца Ср би је

Ванредна Скупштина Уније пос�одаваца
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По сле ван ред не Скуп шти не Уни-
је по сло да ва ца Ср би је ко ја је одр-
жа на по чет ком апри ла у Бе о гра ду, 
ка да је иза бра но но во ру ко вод ство 
на че лу са пред сед ни ком Сте ва-
ном Авра мо ви ћем, у пе так 9. ма ја 
одр жа на је осма ре дов на сед ни ца 
у но вом са зи ву. Обе ма сед ни ца ма 
при су ство вао је и се кре тар ОУП-а 
Бач ка Па лан ка, Ми лу тин Мар че та. 
По ред чла но ва при су ство ва ли си и 
др жав ни се кре тар, Ми ни стар ства 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во-
ја, Рад ми ла Ка тић Бу ку ми ро вић, 
спе ци јал ни са вет ник Ми ни стар ства 
по љо при вре де, шу мар ства и во-
до при вре де, Вла ди мир Ра ки тић, 
пред сед ник УГС "Не за ви сност", 
Бра ни слав Ча нак, пот пред сед-
ник Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је, Сла ви ца Са вић, пред сед-
ник Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Вој во ди не, др Ми ло рад Ми ја то-
вић, ди рек тор Фон да ци је Фри дрих 
Еберт, Франк Ханд ке, пред сед ник 
ПКС Ми лош Бу га рин, ди рек тор На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње, Та ма ра Са мар џић.

На Скуп шти ни је, из ме ђу оста-
лог, усво јен нов Ста тут, јер је по 
чла но ви ма ста ри био не де мо крат-
ски, ре кла је из вр шни ди рек тор 
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, Ми-
ља на Стој шић Сто ја нов ски за 
„Па ла нач ки пред у зет ник“.

- Да би по ка за ли де мо кра тич-
ност у да љем ра ду Са тут је оста-
вљен отво рен за све чла но ве и 
њи хо ве пред ло ге и из ме не да би 
за јед но по ла го ди не, до на ред-
не Скуп шти не, био по ме ри чла-
н ства.

Но во ру ко вод ство је да ло и про-
грам ра да, ко ји је оце њен као ве-
о ма ам би ци о зан, ре кла је Ми ља-
на Стој шић Сто ја нов ски, али и он 
је под ло жан про ме на ма. Од лу че но 
је да се са Скуп шти не упу ти зах-
тев но вој Вла ди да се фор ми ра по-
себ но Ми ни стар ство за пред у зет-
ни штво. 

- Зах тев је био и да се Со ци јал-
но еко ном ски са вет са ста је нај-
ма ње јед ном ме сеч но, као и да 
се ни је дан еко ном ски за кон или 
дру ги до ку мент од зна ча ја за по-

сло дав це и за по сле не не ста вља 
на днев ни ред док се не из ја сни 
Со ци јал но еко ном ски са вет, од-
но сно син ди ка ти и ор га ни за ци је 
по сло да ва ца.

Иза бран је но ви пред сед ник 
Скуп шти не, Не бо ј ша Ата нац ко-

вић ко ји је и ста ри. Два но ва пот-
пред сед ни ка су Љу би ша Јан ко-
ви ћ из За ста ве из Кра гу јев ца и 
Сла вен ко Гр гу ре вић из Еко ном-
ског ин сти ту та.

На овој Скуп шти ни би ло је раз-
го во ра и о ра ду ста рог ру ко вод-
ства.

- На жа лост, би ло је пу но при-
че на ту те му и она је би ла те шка 
и чла но ви су упо зна ти са си ту-
а ци јом из прет ход ног пе ри о да. 
По ра жа ва ју ће је ка да се зна шта 
је про шло ру ко вод ство ра ди ло. 
Но во ру ко вод ство је хте ло да из-
не се те чи ње ни це да би се зна ло 
ода кле се кре ће и да се вре ме-
ном ре ше про бе ле ми, да се поч-
не са но вим ра дом.

По сле три го ди не од ла га ња кра-
јем апри ла је у цен тру “Са ва” пот-
пи сан и Оп шти ко лек тив ни уго вор. 
Оп шти ко лек тив ни уго вор пот пи са-
ли су пред став ни ци оба ре пре зен-
та тив на син ди ка та, за Са вез са мо-
стал них син ди ка та Ср би је пред-
сед ник, Љу би сав Ор бо вић, а ис-
пред УГС “Не за ви сност” пред сед-
ник Бра ни слав Ча нак. У име Уни је 

по сло да ва ца Ср би је Оп шти ко лек-
тив ни уго вор пот пи сао је пред сед-
ник Сте ван Авра мо вић. Све ча ном 
пот пи си ва њу при су ство ва ли су 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Бо-
рис Та дић, Ми ни стар за рад и со-
ци јал ну по ли ти ку, Ра сим Ља јић и 

Ми ни стар за еко но ми ју и ре ги о нал-
ни раз вој Мла ђан Дин кић.

- Био је ово ве ли ки ко рак ко ји 
су по др жа ли сви ре пре зен та тив-
ни син ди ка ти. По за вр шет ку пре-
го во ра, 2005. го ди не ни је до шло 
до пот пи си ва ња Општег ко лек-
тив ног уго во ра. Ово је по ка за-
тељ но вог на чи на ра да и до бре 
во ље но вог ру ко вод ства и свих 
по сло да ва ца из Уни је, ува жа ва-
ње со ци јал них парт не ра, а са-
мим тим то је и но ви по че так ко-
лек тив ног пре го ва ра ња, што су и 
Син ди ка ти схва ти ли. Ни шта ни је 
за цр та но чим се ста ви на па пир, 
већ је све у про це су пре го ва ра-
ња. Пот пи сан ко лек тив ни уго-
вор отво ри ће да ље пре го во ре и 
при ла го ди ће мо га ме ри ре ал ног. 
Овим по те зом смо по ка за ли ко-
ли ко за јед но мо же мо да бу де мо 
у до брим од но си ма и за јед нич ки 
парт не ри. У пи та њи ма при вред-
ног раз во ја и по сло дав ци и син-
ди ка ти има ју ин те рес да се ова 
зе мља раз ви ја у пра вом прав цу. 
- ре кла је Ми ља на Стој шић Сто ја-
нов ски.

Но во ру ко вод ство Уни је по с�о да ва ца одр жа �о ре дов ну Скуп шти ну

Тра же Ми ни стар ство пред у зет ни штва
- по с�е три го ди не пот пи сан Оп шти ко �ек тив ни уго вор

Са 8. Скупштине Уније пос�одаваца Србије
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Фонд за раз вој пред у зет ни штва 
оп шти не Бач ка Па лан ка осно ван 
је по чет ком про шле го ди не, док је 
са кон крет ним ра дом, због ад ми-
ни стра тив них про бле ма по чео да 
функ ци о ни ше по ло ви ном про шле 
го ди не.

Де лат ност Фон да за раз вој пред-
у зет ни штва је рас по де ла сред ста-
ва, ства ра ње ин сти ту ци о нал них 
усло ва за раз вој пред у зет ни штва, 
еду ка ци ја и про мо ви са ње еко ном-
ског раз во ја, као и по ве ћа ње про-
из вод ње до ма ћег про из во да. Но-
вац за Фонд обез бе ђу је се из де-
ла по ре за на до хо дак гра ђа на од 
са мо стал них де лат но сти ко ји је 
при ход оп штин ског бу џе та, ре пу-
блич ким и по кра јин ским до та ци ја-
ма, као и до на тор ским сред стви ма. 
Сред ства Фон да ће, би ти ко ри ште-
на за  по бољ ша ње опре ме, за раз-
вој но вих тех но ло ги ја, за раз вој ту-
ри стич ке ин фра струк ту ре, за еду-
ка ци ју пред у зет ни ка и дру го.

Пред сед ник Фон да је Вла ди-
мир Су ва ра, пот пред сед ник Ми-
ро слав Си ће вић, чла но ви Јо ван 
Ни ко лић, Во јин Пар та ло, Мла ден  
Ср дић, Радомир Бабаљ и Ду-
шан Марковић и ис пред оп шти не 
Одељење привреде и Одељење 
за финансије и буџет Општинске 
управе.

- Пла ни ра но је да део сред-
ста ва, 80 по сто да мо за суб вен-
ци ју ка ма та бан кар ских кре ди-
та, за раз вој пред у зет ни штва, 

за ку по ви ну опре ме, за ку по-
ви ну по слов ног про сто ра, све-
га што би раз ви ло пред у зет ни-
штво, уз услов да то пра ти и 
за по шља ва ње рад ни ка.- ка же 
пот пред сед ник Фон да, Ми ро сла в 
Си ће ви ћ. - До не ли смо од лу ку 
да ко ри сни ци ових суб вен ци ја 
мо гу кон ку ри са ти у свим ба на-
ка ма, ка ко не би фа во ри зо ва ли 
ни јед ну бан ку. Пр ве зах те ве за 
до де лу суб вен ци ја  до би ли смо 
у дру гој по ло ви ни 2007. го ди-
не. Суб вен ци ја је ис пла ћи ва на 
квартално, а кредити су до пет 
година и план отплате је пет го-
дина, а максималан износ је 20 
хиљада евра. За шест месеци 
у 2008. исплаћена је преостала 
субвенција из 2007. године и не-
колико из 2008. године, укупно 
15 субвенција. Ста ло се у не кој 
ви си ни од око 250 хи ља да ди-
на ра. То је ма ла су ма у од но су 
на су му од 5 и по ми ли о на ди на-

ра ко ли ко смо до би ли, али мо-
ра мо во ди ти ра чу на да је то за 
пет го ди на и да Фонд мо ра да 
бу де сол вен тан свих пет го ди-
на. Пре о ста лих 20 по сто од до-
де ље них сред ста ва оста ви ли 
смо за рад Фон да, ор га ни зо ва-
ње и уче ство ва ње на са јам ским 
ма ни фе ста ци ја ма и еду ка ци ју 
пред у зет ни ка. Основ но обра-
зо ва ње пред у зет ни ка је на при-
лич но ни ском но воу и сма тра мо 
да тре ба пред у зет ни ци ма из ве-

сна еду ка ци ју ка ко би они би ли 
успе шни ји у свом ра ду.

Пре ма Си ће ви ће вим ре чи ма 
љу ди  су би ли скеп тич ни, али ка-
да су пр ви ко ри сни ци до би ли суб-
вен ци је по че ло је да се при ча о 
то ме и би ло је све ви ше зах те ва.

Кра јем го ди не Фонд за раз вој 
пред у зет ни штва је за јед но са оп-
шти ном и ОУП-ом  Бач ка Па лан-
ка имао, по оце на ма мно гих, успе-
шан и за па жен на ступ на Сај му 
IN VE STEX PO у Но вом Са ду. 

- По се ти ле су нас де ле га ци-
је из Ру си је, Ита ли је, Не мач ке, 
Тај ва на за јед но са Бу гар ском. 
Тро шко ви ор га ни за ци је Сај-
ма су би ли ис пла ће ни са ра чу-
на Фон да. Чуо сам за ко мен тар 
При вре ме ног ор га на о ра чу ну 
од 16 хи ља да за ре пре зен та ци ју 
за 7 да на сај ма. Би ла је и из ве-
сна гре шка на том ра чу ну и то је 
ство ри ло по до зре ње код При-
вре ме ног ор га на.

Рад Фон да се кра јем 2007. за-
хук тао. Вред ност одо бре них  кре-
ди та у то ку про шле го ди не из но си 
око 225 хи ља да евра и за по сле но 
је 39 лица.- Не знам ко се не ће 
сло жи ти да то је то ма ла фа бри-
ка, ка же Си ће вић.   

И по ред до ка за но успе шног ра-
да При вре ме ни ор ган ни је усво јио 
из ве штај о ра ду Фон да. Пре ма ре-
чи ма пот пред сед ни ка Си ће ви ћа 
из оправ да них раз ло га ни пред-
сед ник, ни он ни су мо гли да при-
су ству ју сед ни ци на ко јој се раз ма-
трао из ве штај. - Ни смо зва нич но 
до би ли ни ка ка во обра зло же ње 
за што ни је усво је но, не го смо 
са зна ли пре ко ме ди ја. Све што 
смо ра ди ли, ра ди ли смо јав но, 
ис по што ва на је за кон ска про це-
ду ра. Из ве штај је при каз пра вог 
ста ња., ка же Си ће вић.

Фонд је пла ни рао да у 2008. 
ор га ни зу је ви ше еду ка ци ја пред у-
зет ни ка, да спро ве ду ан ке ту ме ђу 
пред у зет ни ци ма , као и да ор га ни-
зу је Са јам при вре де. С об зи ром 
на не дав но одр жа не из бо ре мо же 
се оче ки ва ти да ове иде је бу ду ре-
а ли зо ва не на кон фор ми ра ња но-
ве вла сти у Оп шти ни.

Успе шна го ди на  Фонд за раз вој пред у зет ни штва

Уда ре ни те ме љи раз во ју оп шти не
- При вре мен ор ган ни је усво јио из ве штај Фон да

Састанак Фонда за развој предузетништва
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Са вет за за по шља ва ње оп шти не оправдао постојање

Пос�одавци превазиш�и очекивања
- раз о ча ре ње од �у ком В�а де, од 11 про јекa та, оп шти ни одо брен са мо је дан
- по сто ја �а стреп њa да се не ће ја ви ти до во љан број по с�о да ва ца  на Јав ни по зив

У ор га ни за ци ји слу жбе На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
фи ли ја ле Бач ка Па лан ка 11. мар-
та је одр жа на ин струк та жа за јав ни 
по зив за јав не ра до ве Ре пу бли ке 
Ср би је. Кра ћу ин струк та жу пред-
став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, 
јав них пред у зе ћа, уста но ва, не вла-
ди них ор га ни за ци ја и пред у зет ни ка 
оба ви ли су се кре тар По кра јин ског 
се кре та ри ја та за рад, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва, Ми-
ро слав Ва син, за ме ник ди рек то-
ра по кра јин ске слу жбе НСЗ Ста ни-
мир Стај шић и ди рек тор фи ли ја ле 
Но ви Сад, Си ни ша Над бан дић. 
Шеф слу жбе НСЗ фи ли ја ле Бач ка 
Па лан ка, Дра ган Пе рић је ис та као 
да је не за до во љан про шло го ди-
шњим од зи вом. Овај Јав ни по зив 
је био отво рен до 23. мар та.   

Чла но ви Са ве та за за по шља-
ва ње пред сед ник Го ран Ми лић, 
за ме ник пред сед ни ка Гли ша Ми-
хај лов, чла но ви: Дра ган Пе рић, 
Дра га на Мр ђа, Де јан Бо кан, Ми-
ло рад Ка ра но вић и Ми лу тин Мар-
че та су 20. мар та да ли са гла сност 
за про јек те ко ји су кон ку ри са ли за 
јав не ра до ве. Оп шти на Бач ка Па-
лан ка је кон ку ри са ла са 11 про је-
ка та у ко ји ма је тре ба ло да бу де 
за по сле но око 60 љу ди. Кон ку ри-
са ли су Дом здра вља „Др Мла ден 
Стојановић“ са про јек том за не по-
крет на и ста ра ли ца, би бли о те ка 
„Вељко Петровић“ за ре ви зи ју књи-
жног фон да, Ге рон то ло шки цен тар 
са про јек том „Закуцај на мо ја вра-
та“, Удру же ње Ро ма То ва ри ше во 
са про јек том за чи сти је се ло, Де-
спо то во за уре ђе ње хи по дро ма и 
ко му нал не по сло ве,  Ка ра ђор ђе-
во и Пив ни це за за шти ту жи вот не 
сре ди не и Цен тар за со ци јал ни рад 
за из ра ду ка та ло га- тач ног спи ска 
ром ске на ци о нал но сти. За 2 про-
јек та од про шле го ди не - уре ђе ње 
ме сног гро бља у Гај до бри и при о-
ба ља Ти ква ре тра же но је још сред-
ста ва за 2 фа зу про је ка та. На шој 
оп шти ни је на из не на ђе ње свих 
одо брен са мо је дан про је кат, из Ге-
рон то ло шког цен тра.

Та да је до не та и Од лу ка о суб-

вен ци о ни са њу 20 не за по сле них са 
еви ден ци је На ци о нал не слу жбе 
за по шља ва ња. 

- Оп шти не је по ка за ла ин те рес 
за Са вет и из бу џе та је одво је-
но 2.000.000 ди на ра и то ће би ти 
упо тре бље но за за по шља ва ње 

20 ли ца са еви ден ци је НСЗ. Сва-
ки по сло да вац ће до би ти 100 000 
ди на ра по рад ном ме сту од Са-
ве та и 80 хи ља да ди на ра од НСЗ. 
Овај по сло да вац ће мо ћи да 
оства ри и дру ге по вла сти це. Тај 
но вац ће би ти утро шен за уре ђе-
ње рад них ме ста. - ре као је пред-
сед ник Са ве та Го ран Ми лић.   

На са стан ку Са ве та за за по-
шља ва ње, 22. ма ја фор ми ра на је 
тро чла на Ко ми си ја од пред став-
ни ка Са ве та, пред став ни ка НСЗ и 
ло кал не са мо у пра ве ко ја ће оби ћи 
све по сло дав це ко ји су се ја ви ли 
на Јав ни по зив, а ко ји је био отво-
рен до 5. ма ја. Од зив по сло да ва ца 
је био ве ћи од оче ки ва ног. Ја ви ло 
се 54 по сло дав ца ко ји би за по сли-
ли 78 рад ни ка, ме ђу тим по овом 
по зи ву у Са ве ту има ју сред ста ва 
да за по сле 20 рад ни ка.  

- Овим по те зом ди рект но под-
сти че мо за по шља ва ње.- ка же 
члан Са ве та и шеф слу жбе НСЗ 
фи ли ја ле Бач ка Па лан ка, Дра ган 
Пе рић. - Из у зет но сам за до во-
љан. У не ким по чет ним раз ми-

шља њи ма бо ја ли смо се да не-
ће би ти та кав од зив. По тру ди ће-
мо се да иде мо са пред ло гом да 
из ре ба лан са по ку ша мо да на ми-
ри мо све оно што ни смо мо гли у 
овом јав ном по зи ву због огра ни-
че них фи нан сиј ских сред ста ва 

ко ја из но се 2 ми ли о на ди на ра.  
Ве ли ки број за ин те ре со ва них 

по сло да ва ца су по твр да до брог ра-
да Са ве та. Пред сед ник овог те ла, 
Го ран Ми лић је та ко ђе ви ше не го 
за до во љан од зи вом.

- Има мо ар гу мент ви ше да иза-
ђе мо пред Скуп шти ну и обра зло-
жи мо по тре бу за још фи нан сиј-
ских сред ста ва. 

Члан Саветa Дра ган Пе рић је 
пред ло жио, с об зи ром да је ово де-
ка да Ро ма, да у рад Са ве та укљу-
че и пред став ни ка Удру же ња Ро-
ма из То ва ри ше ва “Ча ир”, као и да 
се у Са вет по зо ву пред став ни ци 
По слов ног клу ба Бач ка Па лан ка. 
Пред лог Ми лу ти на Мар че те да се 
ак ти ви ра и рад со ци јал но еко ном-
ског са ве та, чи ји је рад за мро при-
хва ћен је од свих чла но ва.      

Од лу че но је да на ред ни са ста-
нак бу де одр жан 3. ју на, ка да би 
тро чла на ко ми си ја до не ла из ве-
штај о по сло дав ци ма ко је су кон ку-
ри са ли за сред ства, ка ко би би ла 
на пра вље на ранг ли ста, по ко јој ће 
им иста би ти додељeна.   

Са састанка Савета за запошљавање
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На Сај му за по шља ва ња у Бач кој 
Па лан ци, одр жа ном у хо лу спорт-
ске ха ле Ти к ва ра, 3. апри ла у ор-

га ни за ци ји На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње пот пи сан је Уго вор 
о ме ђу соб ним пра ви ма и оба ве за-
ма у ре а ли за ци ји по себ ног про гра-
ма но вог за по шља ва ња у оп шти ни 
Бач ка Па лан ка у 2008. го ди ни. Уго-
вор су та да пот пи са ли, у име оп-
шти не, пред сед ник оп шти не Дра-

ган Бо за ло, а у име НСЗ, фи ли ја-
ла Но ви Сад, Си ни ша Над бан дић 
ди рек тор ове фи ли ја ле. На овом 

Сај му је око 25 по сло да ва ца ну ди-
ло пре ко 100 рад них ме ста

- Ово је пр ви ре зул тат со ци-
јал ног парт нер ства, јер је у оп-
шти ни Бач ка Па лан ка фор ми-
ран Са вет за за по шља ва ње и то 
је ва жно због по ве ћа ње сто пе 
за по шља ва ва ња у са рад њи са 

НСЗ, то зна чи да ће мо за 2 ми ли-
о на ди на ра ко ли ко је пре ба че но 
за суб вен ци је за са мо за по шља-
ва ње за по сли ти још 20 љу ди код 
пред у зет ни ка. Ако би са да шњу 
сто пу не за по сле но сти у оп шти-
ни Бач ка Па лан ка, ко ја из но си 18 
%, сма њи ли у овој го ди ни на не-
ких 16 %, то би био ве ли ки успех, 
ка же Над бан дић.

Пред сед ник оп шти не Дра ган 
Бо за ло је ре као да Са вет за за по-
шља ва ње ра ди на то ме да се за-
по сле љу ди и пре ко сај мо ва за по-
шља ва ња.

- Ло ка л на са мо у пра ва, Са вет 
за за по шља ва ње и НСЗ има ју 
мо дел ко ји мо жда ни је нај б о љи, 
али за са да да је ре зу ла те. Са-
вет за за по шља ва ње би тре бао 
за јед но са при вред ни ци ма, ло-
кал ном са мо у пра вом и шко ла-
ма у Бач кој Па лан ци да на пра ви 
про је кат ко ји ће да опре де ли ко-
га ће мо да шко лу је мо. На сај му 
за по шља ва ња по ја ви ла су се и 
но ва пред у зе ћа Бач ке Па лан ке, 
фа бри ка во де пи ћа из Не шти на, 
по гон фа бри ке из Де спо то ва.

Са јам за по шља ва ња у Бач кој Па �ан ци

Пот пи сан Уго вор о но вом за по шља ва њу
- око 25 по с�о да ва ца тра жи �и сто ти нак рад ни ка

Ми ни стар ства за те ле ко му ни-
ка ци је и ин фор ма тич ко дру штво 
же ли да при бли жи основ не ра чу-
нар ске про гра ме ма лим фир ма ма, 
шко ла ма, др жав ним ин сти ту ци ја-
ма и гра ђа ни ма и омо гу ћи им ко ри-
шће ње софт ве ра на срп ском је зи-
ку без пла ћа ња ли цен ци за ње го во 
ко ри шће ње и за оне ко ји не по се-
ду ју до вољ но зна ње ен гле ског је-
зи ка, ка же до са да шњи др жав ни се-
кре тар Ми ни стар ства за те ле ко му-
ни ка ци је и ин фор ма тич ко дру штво, 
Ми лен ко Цве ти но вић за, "Па ла-
нач ки пред у зет ник".

- Сло бод ни софт вер се мо же 
ме ња ти за сво је по тре бе, уз је ди-
ну оба ве зу да и те про ме не ста-
ви оста лим на рас по ла га ње. Тај 
софт вер код нас још ни је за жи-

вео, јер се и да ље пу но ко ри сте 
пи ра ти зо ва ни софт ве ри. Тре ба 
код на ших гра ђа на да ство ри мо 
свест да је и софт вер ро ба ко ју 
тре ба пла ти ти.   

Ло ка ли зо ва ни софт ве ри до ступ-
ни су сви ма и мо гу се бес плат но 
пре у зе ти са сај та Ми ни стар ства, 
сај то ва При род но - ма те ма тич ког 
фа кул те та и Фа кул те та ор га ни за-
ци о них на у ка из Бе о гра да, као и са 
сај та Елек трон ског фа кул те та из 
Ни ша. 

- Тај софт вер је ре ла тив но 
гло ма зан и тре ба вре ме на да би 
се ски нуо. Оче ку је мо да ће мо се 
до го во ри ти са не ким од днев них 
но ви на или не дељ них ли сто ва  
да се уз њих об ја ви и тај бес-
плат ни софт вер. 

Реч је о основ ном софт ве ру ко ји 
је по тре бан за рад на ра чу на ри ма.

- Има мо јед ну вер зи ју GNU/Li-
nux, опе ра тив ни си сте ми Fe do ra 
и Ubun tu (по ја ви ће се у вер зи ји 
sr bLi nuks), ко ји су на из ве стан 
на чин ал тер на ти ва Mic ro soft Wi-
dows-u, Mo zil la Fi re fox и Thun-
der bird у ћи ри лич ним и ла ти нич-
ним вер зи ја ма, као и про гра ми 
Ope nOf fi  ce.org, скуп про гра ма за 
пи са ње тек сто ва, при пре му пре-
зен та ци ја, та бе лар не кал ку ла ци-
је и јед на ма ла ба за по да та ка, а  
то је ал тер на ти ва Mic ro soft Of fi -
ce-u. Тај софт вер је та кав да онај 
ко уме да ко ри сти Mic ro soft Of fi -
ce уз 5 ми ну та чи та ња упут ства 
мо же пот пу но да ко ри сти овај 
дру ги софт вер. 

Ми ни стар ство те �е ко му ни ка ци је по ма же раз вој с�о бод них софт ве ра

По сто ји за ме на за све ко мер ција � не софт ве ре
- Обу ка  за с�о бод не софт ве ре ве о ма јед но став на

Председник општине Драган Боза�о отвара Сајам запошљавања
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У Аген ци ји  за при вред не ре ги-
стре же ле да иза ђу сво јим ко ри сни-
ци ма у су срет и ра де на скра ће њу 
вре ме на по треб ног за ре ги стра ци ју 
при вред них су бје ка та, као и на то-
ме да ин фор ма ци је о ста ту су пре-
да тих пред ме та у Аген ци ји бу ду до-
ступ не у сва ком тре нут ку и на сва-
ком ме сту.

Ко ри сни ци ма услу га 
Аген ци је за при вред не 
ре ги стре од 6. ма ја  је 
до ступ на и услу га про-
ве ре ста ту са пред ме та 
пре ко СМС сер ви са, сла њем по-
ру ке на број 7272. Ову услу гу мо гу 
ко ри сти ти при вред ни су бјек ти  ко ји 
ко ри сте мо бил не мре же 064 и 065, 
ре кла је ПР Аген ци је Га бри је ла 
Пет ко вић Јо ва но вић за Пла нач ки 
пред у зет ник.

- Про ве ра ста ту са се вр ши 
та ко што се уне се у текст по ру-
ке пре фикс СПД (ста тус пред ме-
та за при вред на дру штва), СПП 
(ста тус пред ме та за пред у зет ни-
ке) или СПЗ (ста тус пред ме та за 

за ло гу), па се на ве де број под ко-
јим је пр едмет при мљен у АПР и 
ша ље се на број 7272. Це на ове 
услу ге је 5 ди на ра по по ру ци, чи-
ме се по кри ва ју тро шко ви мо-
бил ног опе ра те ра и про вај де ра, 
док је Аген ци ја ову услу гу ус ту п-
и ла бес плат но.   

Ко ри сник ове услу ге у ро ку од 
не ко ли ко ми ну та до би ће од го вор 
на свој упит - да ли је пред мет при-
мљен у Аген ци ји, да ли је по че ла 
ње го ва об ра да, да ли је по зи тив но 
ре шен или од ба чен због не до стат-
ка од ре ђе не до ку ме нат ци је.

- Ве ру јем да ће ова ква ин фор-
ма ци ја ко ри сти ти свим при вред-
ним су бјек ти ма ко ји ма у овом са-
вре ме ном по сло ва њу, по треб на 
што бр жа ин фор ма ци ја.

Од апри ла Аген ци ја за при вред-

не ре ги стре уве ла је и услу гу про-
ве ре ста ту са пред ме та пре ко сај та 
www.apr.sr.gov.yu

- Ту у пре тра га ма за при вред-
на дру штва и пред у зет ни ке има 
оде љак Са тус пред ме та, где се 
та ко ђе на осно ву бро ја ко ји се 
до би је пи ли ком пре да је до ку-
мен та ци је у АПР мо же про ве ри-
ти у ко јој је фа зи об ра де пред-
мет.

За са да је оспо со бље на јед на 
фа за јед но шал тер ског си сте ма ко-
ји је ра ни је на ја вљи ван. Под но ше-
ње ре ги стра ци о не при ја ве за пред-
у зет ни ке ко ја се мо же ски ну ти са 
сај та мо же се по сла ти елек трон-
ским пу тем у ре ги стру при вред-
них су бје кат на об ра ду. По про ве-
ри кад је пред мет ре шен, при вред-
ни су бје кат до ла зи са ор ги нал ном 
па пир ном до ку мен та ци јом о ре ги-
стра ци ји и са до ка зом о на пла ће ној 
услу зи, јер код нас још ни је за жи-
вео елек трон ски пот пис. Зна чи до-
вољ но је да пред у зет ник до ђе са мо 
јед ном ка да по ди же ре ше ње.

Аген ци ја за при вред не ре ги стре

СМС-ом до информација
- С�а њем по ру ке на 7272 мо же се са зна ти про ве ра ста туса пред ме та

На сај ту Аген ци је би ће об јав-
љни по да ци о  при ходу и рас ходу, 
до бит ку, вред ности ак ти ве и ка пи-
талу при вред ног су бјек та.

Ве ћи на при вред них су бје ка та је 
ис по што ва ла ро ко ве за сла ње фи-
нан сиј ских го ди шњих из ве шта ја о 
по сло ва њу, ка жу у Аген ци ји за при-
вред не ре ги стре.

При вред ни су бјек ти ко ји су еви-
ден ти ра ни у Аген ци ји за при вред-
не ре ги стре би ли су ду жни да до 
29. фе бру а ра ове го ди не до ста ве 
овој Аген ци ји го ди шње из ве шта је, 
ре кла је ПР Га бри је ла Пет ко вић 
Јо ва но вић. Реч је о при вред ним 
дру штви ма и око 20 хи ља да пред у-
зет ни ка ко ји во де двој но књи го вод-
ство. У овој кам па њи при ку пље но 
108 261  фи на на сиј ски из ве штај- 
13 хи ља да 395 од пред у зет ни ка, 
92 хи ља де од ма лих и од око 3000 
ве ли ких и сред њих пред у зе ћа 

На осно ву при сти глих из ве шта-
ја на сај ту Аген ци је об ја вље но је 5 
нај ва жни јих по да та ка о пред у зе ћи-
ма: по слов ни при ход и рас ход, уку-
пан до би так, вред ност ак ти ве и ка-
пи тал при вред ног су бјек та. Но вост 
је да ће Аген ци ја об ја вљи ва ти и по-
да так о укуп ном бро ју за по сле них 

за сва ки при вред ни су бје кат. Аген-
ци ја за при вред не ре ги стре ће та-
ко ђе на сајт по ста вља ти и фи нан-
сиј ске из ве шта је од 2005. до 2007. 
го ди не. При вред ни су бјек ти су 
углав ном би ли ажур ни у сла њу из-
ве шта ја, ре кла је ПР Аген ци је, Га-
бри је ла Пет ко вић Јо ва но вић.

Но ва ус�у га аген ци је за при вред не ре ги стре

О пос�овности преко интернета
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Без санк ци ја за оне ко ји су по че �и да до но се Акт о про це ни ри зи ка

Одр жа на из �о жба удру же ња "З�ат не ру ке"

У току �ета угоститељи под �упом

Отрг ну то од за бо ра ва

Ин спек ци ја ра да је по ја ча ла кон-
тро ле на из ра ди ак та о про це ни ри-
зи ка, од ре ђи ва ња ли ца за без бе-
дан и здрав рад и при ме њи ва ње 
ме ра за без бе дан рад, по себ но на 
ме сти ма где по сто ји по ве ћа на опа-
сност.   

Акт о про це ни ри зи ка по сло дав-
ци су би ли ду жни да до не су још у 
сеп тем бру про шле го ди не. Са вет 
из Ин спек ци је је  био, већ ду же 
вре ме да се поч не до но ше ње Ак та. 
Оно што је ис ко рак је да не санк-
ци о ни шу по сло дав це ко ји су за по-
че ли по сао. Они ко ји ни су ни шта 
пред у зе ли на до но ше њу Ак та у 
Инспекцији не ма ју ви ше вре ме на, 
ни про сто ра, за би ло ка ка ву пре-
вен ти ву или раз го вор, и њих санк-
ци о ни шу.    

У лет њој се зо ни би ће по ја ча на 
кон тро ла уго сти тељ ских обје ка та, 

јер оче ку ју да у том пе ри о ду бу де 
по ве ћан број ли ца ко ји се ан га жу-
ју у уго сти тељ ским објек ти ма, ка же 
на чел ни ца ове Ин спек ци је за ју жно 
бач ки округ, Љи ља на Стој шић.

- Уго сти те љи мо ра ју по што ва-
ти сво је за кон ске оба ве зе ко је се 
ти чу рад ног ан га жо ва ња ли ца. 
То мо гу би ти 2 осно ва рад ног ан-
га жо ва ња- Уго вор о ра ду на од-
ре ђе но или на нео д ре ђе но вре-
ме или за оне по сло ве ко ји мо гу 
би ти по моћ ни. Ту мо же би ти Уго-
вор о оба вља њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва. По моћ ни 
по сло ви мо гу да се ра де са мо уз 
основ ни, јер не мо гу ће је да је дан 
за по сле ни бу де у објек ту и да тај 
за по сле ни оба вља и по моћ не 
по сло ве. Је ди на је мо гућ ност да 
већ ако има је дан за по сле ни или 
ви ше њих, не ко ли це бу де ан га-

жо ва но на оба вља њу по моћ них 
по сло ва. То је нај че шћи про пуст 
по сло да ва ца ко ји за ти че мо при-
ли ком кон тро ле.  

Гра ди ли шта се стал но отва ра-
ју. Они су је дан од при о ри те та за-
то што је је дан од нај ри зич ни јих 
по сло ва из аспек та без бед но сти и 
здра вља на ра ду. Ту је че сто и по-
ве ћан број ли ца ко ји ра де на "цр-
но".

- Са из во ђа чи ма ра до ва смо 
по чет ком го ди не оба ви ли пре-
вен тив ни раз го вор, по сле то га 
смо их об и шли и са њи ма по раз-
го ва ра ли на те ре ну и на ло жи ли 
да сви до не су Акт о про це ни ри-
зи ка, јер су они ви со ко ри зич ни 
и са да сле ди пе ри од уче ста лих 
кон тро ла на гра ди ли шту. - ка-
же начелница Инспекције рада за 
Јужно бачки округ.

- под се ћа ју из Ин спек ци је ра да

- Бач ка Па �ан ка тре ба да чу ва сво ју му� ти ку� ту ра� ност, јед на је од по ру ка ове из �о жбе
Удру же ње "Злат не ру ке" је 20. 

апри ла, из ло жбом руч них ра до ва 
у ме сној за јед ни ци Брат ство, обе-
ле жи ло го ди шњи цу по сто ја ња. Би-
ла је ово и при ли ка да мно ги на ђу 
иде је за бу ду ћи по сао, с об зи ром 
да су ста ри за на ти све це ње ни-
ји код нас. Циљ овог Удру же ња је 
очу ва ње тра ди ци је и ожи вља ва ње 
ста рих за на та ре кла је Ма ца Ла ћа-
рак, пред сед ни ца Удру же ња, до-
да ју ћи да су чла ни це Удру же ња и 
њи хов рад по зна ти и ван гра ни ца 
на ше зе мље. 

- За са да не ма мо про сто ри-
је, али же ли мо да по зо ве мо све 
ста ри је ко је по зна ју ста ре за на-
те и кре а тив ни су и мо гу да пре-
но се сво је зна ње на мла ђе, ра ди 
очу ва ња тра ди ци је и оби ча ја и 
ста рих за на та., ка же Ма ца Ла ћа-
рак и до да је да је по че ла сек ци-
ја тка ња.- Има мо руч но чвор на ти 
раз бој на ком ће мо ра ди ти те пи-
хе, a секцијa ве за већ од ра ни је 
бро ји 20-так ве зи ља. Ожи вља ва-
мо ста ре ве зо ве ко ји су већ ис-
це па ни, пре ра ђу је мо ста ре мо-

ти ве, а ра ди мо и но ве мо ти ве.  
На из ло жби је би ла по ста вље на 

ет но-со ба и би ле су 4 лут ке у на-
род ним но шња ма, Гла мо чан ка, Ку-
пре шан ка, Ба чван ка и Бу њев ка.

- По што смо ми сви одне куд 

до шли и до не ли кул ту ру и оби-
ча је и же ли мо да пред ста ви мо 
све вој во ђан ско и да са чу ва мо 
од за бо ра ва. Лут ке го во ре ко ли-
ко нас ов де има и ко ли ка је ра-

зно вр сно сност на ци ја и пред-
ста вља мо за ви чај и мул ти е тич-
ност.    

Не што ви ше о ра ду удру же ња 
"Злат не ру ке" мо же се са зна ти и 
учла ни ти се у Удру же ње у про сто-

ри ја ма Ме сне за јед ни це  Брат ство 
сва ке сре де од 18 до 21 ча с. Заин-
тересовани се могу јавити на теле-
фон председнице Маце Лаћарак, 
60-43-878.
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У окви ру про јек та ко ји за јед-
но спро во де На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње и Про јект ни тим 
Про гра ма Ује ди ње них на ци ја за 
раз вој, рас пи сан је но ви Јав ни по-
зив за до де лу фи нан сиј ске по др-
шке за са мо за по шља ва ње. Јав ни 
по зив је об ја вљен 20. ма ја у ли сту 
НСЗ По сло ви и би ће отво рен до 
утро шка рас по ло жи вих сред ста ва.

Суб вен ци ја из но си 130 хи ља-
да ди на ра и до де љу је се не за по-
сле ни ма на еви ден ци ји НСЗ ко ји 
су оста ли без по сла, би ло као ви-
шак за по сле них или спо ра зум но 
уз ис пла ту от прем ни не или сте ча ја 
пред у зе ћа, а же ле да по кре ну при-
ват ну де лат ност. Је дан од основ-
них усло ва за под но си о це зах те ва 
ко ји ма је рад ни од нос пре стао уз 

ис пла ту от прем ни не је да у сво је 
но во о сно ва но пред у зе ће или рад-
њу уло же от прем ни ну или њен део 
у из но су, не ма њем од 80 хи ља да 
ди на ра. По ред фи нан сиј ске по др-
шке про јек та От прем ни ном до по-
сла, бу ду ћи пред у зет ни ци мо гу 
исто вре ме но да ко ри сте суб вен ци-
ју НСЗ за за по шља ва ње до 4 не за-
по сле на ли ца, под усло вом Јав ног 
по зи ва за до де лу суб вен ци ја по-
сло дав ци ма за отва ра ње и опре ма-
ње но вих рад них ме ста за 2008. го-
ди ну. По сто ји мо гућ ност и да ви ше 
ко ри сни ка суб вен ци је удру жи сред-
ства у ци љу за јед нич ког ула га ња у 
по кре та ње соп стве не де лат но сти. 
За при ја ву и до дат не ин фор ма ци је 
о усло ви ма за до де лу суб вен ци је, 
за ин те ре со ва ни мо гу да се обра те 

свом са ве то дав цу или са рад ни ку у 
по слов ном цен тру над ле жне фи-
ли ја ле или ис по ста ве НСЗ у ме сту 
пре би ва ли шта. Обра сци зах те ва 
са би знис пла ном мо гу се та ко ђе 
пре у зе ти у фи ли ја ли ма или на сај-
ту НСЗ www.nsz.sr.gov.yu

У протеклих годину дана 800 не-
запослених са евиденције Служ-
бе је користило подршку пројекта 
Отпремнином до посла. Од тога је 
656 корисника средства уложило у 
остваривање својих идеја, док се 
144 запослило код новог послодав-
ца у приватном сектору. Пројекат 
Отпремнином до посла настао је са 
идејом да се радницима који остају 
без посла, омогући да дођу до но-
вог запослења. Пројекат је припре-
мило Министарство економије и 
регионалног развоја у сарадњи са 
Програмом УН за развој. Средства 
за финансирање пројекта обе-
збедиле су Аустријска агенција за 
развој и Влада Републике Србије.

По с�ов ни к�уб Бач ка Па �ан ка

Јав ни по зив На ци о на� не с�у жбе за за по шља ва ње

Ин ве сти то ри ма по треб ни п�а но ви

От прем ни ном до по с�а

По слов ни клуб Бач ка Па лан-
ка ор га ни зо вао је 1. апри ла рад ни 
са са тан ак са пред став ни ци ма при-
вред ног жи во та бач ко па ла нач ке 
оп ти не, с ци љем  раз мене ми шље-
ња о из ра ди про стор ног  и ге не рал-
ног ур ба ни стич ког пла на оп шти не 
Бач ка Пла на ка.

С об зи ром на спе ци фи чан ге-
о граф ски по ло жај оп шти не Бач-
ка Па лан ка уз же љу да се при ву ку 
ин ве сти то ри  По слов ни клуб Бач-
ка Па лан ка ор га ни зо вао је по чет-
ком мар та рад ни са с та нак на те му 
из ра де про стор ног  и ге не рал ни ог 
ура ба ни стич ког пла на оп шти не, та-
ко да је рад ни са ста нак био на ста-
вак за по че тих раз го во ра на исту 
те му. Са стан ку су по ред при вред-
ни ка при су ство ва ли и пред став ни-
ци За во да за ур ба ни зам Вој во ди не 
и Јав ног пред у зе ћа "Стан дард".

Алек сан дар Бор ко вић, ме на-
џер по слов ног клу ба Бач ка Па лан-
ка о ци ље ви ма одр жа ва ња ова квих 
три би на ис ти че:

- Око сни ца ра да на шег По слов-
ног клу ба те ме љи се на н е ко ли ко 
став ки: ис тра жи ва ња по тен ци ја-
ла при о ба ља, по те нци јала Ка ра-

ђор ђе ва и на рав но мо гућ но сти 
ин ду стриј ске зо не. Сви ма нам је 
и у ци љу да се укљу чи мо у ре-
а ли за ци ју овог пла на, што мо же 
да при ву че стра не ин ве сти то ре, 
где ће се осми сли ти по сто је ћи 

про стор и ти ме би се на пра вио 
ко рак да ље у од но су на оно што 
са да Па лан ка има, а то је да Па-
лан ка  бу де уре ђен град. - ка же 
Бор ко вић. 

Ге не рал ни ур ба ни стич ки план 
из ра ђу је се на пе ри од од 20 го ди-

на и сва ке 4 го ди не мо гу се из вр-
ши ти из ме не. Про стор ни план је, 
пре ма ре чи ма струч ња ка у за вр-
шној фа зи и још на јав ном уви ду 
и по тен ци јал ни аманд ма ни мо гу 
да про ду жи ње го во до но ше ње. Ге-

не рал ни ур ба ни стич ки план је на 
са мом по чет ку и ЈП "Стан дард" је 
при ку пља ло по дат ке пу тем ан ке те 
од при вред ни ка и по је ди на ца и то 
је ана ли зи ра но, по том је по треб на 
да ља раз ра да плана са не ким но-
вим иде ја ма.     

- про стор ни и ге не ра� ни ур ба ни стич ки п�ан нео п ход ни

- суб вен ци је из но се 130 хи ља да ди на ра

Састанак Пос�овног к�уба Бачка Па�анка
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 ОУП оп шти не Бач ка Па лан ка у 
на ме ри да по бољ ша ин фор ми са-
ње сво јих чла но ва, уна пре ди по-
ве зи ва ње удру же ња, по диг не ни во 
еду ка ци је пред у зет ни ка кон ку ри са-
ло је код ре пу блич ке Аген ци је за 
раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа 
на кон курс. Реч је о 15 ми ли о на ди-
на ра бес по врат не фи нан сиј ске по-
мо ћи удру же њи ма пред у зет ни ка за 
про јек те ја ча ња ка па ци те та удру-
же ња. Ак тив но сти и тро шко ви за 
ко је мо гу би ти одо бре на сред ства 
под ра зу ме ва ју уво ђе ње си сте ма и 
стан дар ди за ци је, ис тра жи ва ње тр-
жи шта, под сти ца ње удру жи ва ња 
на ре ги о нал ном и ме ђу на род ном 

ни воу, еду ка ци је и тре нин га, про-
мо тив них ак тив но сти, ор га ни за ци-
је по слов них су сре та и так ми че ња, 
раз во ја при ват но – јав них парт нер-
ста ва као и дру гих про је ка та ко ји за 
циљ има ју по ди за ње ни воа пред у-
зет нич ке кул ту ре. Кон курс је био 
отво рен до 24. апри ла. Сред ства 
ће се до де љи ва ти пу тем јав ног 
кон кур са, а удру же ња по је ди нач но 
мо гу до би ти од 100.000 до 800.000 
ди на ра, а ре пу блич ка Аген ци ја за 
раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа 
фи нан си ра ће це ло куп ну вред ност 
про јек та. О то ме ко је до био сред-

ства би ће од лу че но до кра ја ма ја.
- Пла ни ра но је да од до би-

је них сред ства фи на на си ра мо 
на ред на три бро ја "Па ла нач ког 

пред у зет ни ка" и ре ди зај ни ра ње 
сај та Удру же ња, пре во ђе ње на 
ен гле ску вер зи ју.- ре као је се кре-
тар Удру же ња, Ми лу тин Мар че та. 
- У Удру же њу пла ни ра мо и про-
ши ре ње са про сто ром на ме ње-
ним за За нат ски клуб. У окви ру 
Удру же ња преуредићемо и адап-
тирати две просторије ве ли чи-
не око 32 ме та ра ква драт них. То 
нам је по треб но да би има ли про-
стор за са стан ке и пре зен та ци је, 
дру же ња, е ду ка ци је, при ступ ин-
тер не ту. Пред у зет ни ци би ту мо-
гли ток ом це лог да на да до ђу и 
да пу тем не по сре д них са ста на ка 
бли же се упо зна ју и оства ре кон-
так те. За по тре бе клу ба смо, по 
овом кон кур су, тра жи ли и сред-
ства за ра чу на ре.  

План про ши ре ња је пре ма Мар-
че ти ним ре чи ма већ на пра вљен.

- Са да од из во ђа ча ра до ва че-
ка мо да до би је мо по ну ду и ви-
ди мо ко ли ка су нам сред ства по-
треб на. Основ ни план и про је кат 
су на пра вље ни. Уко ли ко до би-
је мо сред ства по овом кок нур-
су он да кре ће мо од мах, ако не, 

он да ћемо на дру га чи ји на чин 
да до ђе мо до сред става, кроз 
члан ске кар те бу ду ћим чла но ви-
ма За нат ског клу ба, неш то сво-

јим сред стви ма и уз помоћ не-
ких дру гих до на ци ја оче ку је мо 
да ће мо за тво ри ти фи нан сиј ску 
кон струк ци ју и да се то на пра ви 
у то ку ле та.

Из бачкопа�аначког Удружења

Удру же ње би уско ро тре ба �о да 
до би је за нат ски к�уб
- п�а ни ра но по ди за ња ни воа ин фор ми са но сти и еду ка ци је пред у зет ни ка у ОУП-у Бач ка Па �ан ка

Про шле го ди не је ОУП Бач ка 
Па лан ка од ре пу блич ког Син ди-
ка та за нат ства и услу га је до би-
ло пла ке ту за сво је ак тив но сти и 
та да су пред став ни ци тог Син-
ди ка та ви де ли Па ла нач ки пред-
у зет ник. Ове го ди не Пaла нач ки 
пред у зет ник је ушло у нај у жи из-
бор за  на гра ду за нај бо ље пред-
у зет нич ко гла си ло ко ју до де љу је 
Син ди кат за нат ства и услу га.

- Ако не је ди ни, он да смо 
си гур но јед но од рет ких Удру-
же ња ко је има кон ти ну и тет у 
из ла же њу свог гла си ла и же-
ља нам је да изла зи мо ми ни-
мал но на свака три ме се ца, 
ако не и че шће уко ли ко бу де 
сред ста ва. - ре као је се кре тар 
Удру же ња Ми лу тин Мар че та.  У Фон ду за раз вој Ср би је отво-

ре н је стал ни кон курс за до де лу 
кре ди та за раз вој пред у зет ни штва. 
Пра во на ко ри шће ње има ју пред у-
зет ни ци ре ги стро ва ни у Аген ци је за 
при вред не ре ги стре. Сред ства се 
одо бра ва ју за кре ди ти ра ње пред-
у зет ни ка, про из вод них и услу жних 
дел ат но сти. Мак си ма лан из нос 
кре ди та је 2 ми ли о на и 500 хи ља да 
ди на ра, а ми ни мал ан 500 хи ља да. 
Камат на сто па је 3% на го ди шњем 
ни воу, уз при ме ну ва лут не кла у зу-
ле. Рок от пла те је до 4 го ди не. До-
дат не ин фо ма ци је мо гу се до би ти 
на сај ту Фон да

www.fond za ra zvoj.sr.gov.yu

Кон кур си

Кре дит на по др-
шка за по чет ни ке 
пред у зет ни ке



www.udruzenjepreduzetnika.com

ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
И РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У

“ПАЛАНАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ”
И НА САЈТУ УДРУЖЕЊА

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

УСКОРО!
на истој локацији у потпуно

НОВОМ ИЗДАЊУ

Продаја шљунка и песка

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

ПРОДАЈА СТАНОВА СВИХ СТРУКТУРА од 47м² до 100м²
СТАНОВИ НА 2 ЕТАЖЕ
ПРОДАЈА ЛОКАЛА од 30 до 200м²
ЦЕНТАР ГРАДА - дијагонално од Православне цркве

сендвич зид • храстов паркет • прва класа керамике и санитарија • блинд врата
кабловска телевизија • видео надзор и видеофон • клима

021/ 604-18-75 • 752-765
SPD “FLEŠ” • BAČKA PALANKA • Tel. 021/ 747-641

MARKET

LIMAR I LAKIRER

Bačka Palanka - Kaloš
Braće Stojaković 6

021/ 60-44-371
063/ 74-93-800

Sve vrste
autolimarskih
radova

Popravka
spojlera i
branika

IRER

GRUJIĆ

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA BIRO OPREME
Bačka Palanka, Šafarikova 86, Tel. 021/ 751-956, 753-070

Novi Sad, Branimira Ćosića 15
e-mail: malned@nspoint.net

• TONERI I KERTRIDŽI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIRE •
• FILMOVI ZA FAX UREĐAJE •

• USB MEMORIJE • RIBONI, CD-R, DVD-R •
• FOTOKOPIR, INKJET I FOTO PAPIRI •

956, 753-070

FOTOKOPIREZA ŠTAMPAČE I FAČE I F• TONERI I KERTRIDŽIDŽI

www.malned.com

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

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

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНАМИЈСКА ЧИСТИ

Д.О.О.

Продавница бр. 2 · БАЧКА ПАЛАНКА
УЛ. КРАЉА ПЕТРА I 67

Тел. 063/561-211, 021/ 743-830

СКУТЕРИ СКУТЕРИ · БИЦИКЛОВИ  БИЦИКЛОВИ · УЉА И АКУМУЛАТОРИ УЉА И АКУМУЛАТОРИ
АУТО КОЗМЕТИКА АУТО КОЗМЕТИКА · ТРЕНАЖЕРИ  ТРЕНАЖЕРИ · ФИЛТЕРИ ФИЛТЕРИ

РЕМЕЊЕ РЕМЕЊЕ · · ГУМЕ ЗА БИЦИКЛОВЕ, МОТОРЕ И КОЛИЦАГУМЕ ЗА БИЦИКЛОВЕ, МОТОРЕ И КОЛИЦА

СКУТЕРИ · БИЦИКЛОВИ · УЉА И АКУМУЛАТОРИ
АУТО КОЗМЕТИКА · ТРЕНАЖЕРИ · ФИЛТЕРИ

РЕМЕЊЕ · ГУМЕ ЗА БИЦИКЛОВЕ, МОТОРЕ И КОЛИЦА

СТАРА ПРОДАВНИЦА
НА НОВОЈ АДРЕСИ!



www.caffe-dionis.co.yu

Danas su svi lokali dobri
samo je stvar ukusa,

a Vi ste odabrali
najbolji

INFORMACIONI SISTEMI Jedino uplatno mesto u gradu za 
BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a

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

Wireless InternetWireless Internet

BEŽIČNI INTERNETBEŽIČNI INTERNET
Bačka Palanka, Čelarevo, Gložan,

Gajdobra, Silbaš, Pivnice, Karađorđevo,
Despotovo, Obrovac

KETRIDŽI I TONERI
ZA ŠTAMPAČE

PO NAJBOLJIM CENAMA

VELIKI IZBOR DIGITALNIH
APARATA

već od 6.500.-6.500.-

ugradnja  5.200.-5.200.-

PRODAJA
RAČUNARA
UZ EXTRA
POKLONE

već od
12.500.-

SERVIS RAČUNARA

već od
23.000.-

LAPTOP
RAČUNARI

PRAZNI DISKOVI PO NAJNIŽIM CENAMA!

samo

8.000.-

POTPUNA LEGALIZACIJA
WINDOWS SISTEMA!WINDOWS SISTEMA!

HALL INTEL
DUAL CORE
već od

25.200.-
POKLON
MOBILNI
TELEFON
SAMSUNG C300

LICENCIRANI ANTIVIRUS PROGRAMI!

MONITORI TFT
već od 10.500.-

EL
RE

LASERSKI ŠTAMPAČI

SAMSUNG
ML-20

5.500.-

HP P1005
7.500.-

ПрПредедузетникзетникПрПредедуузетникзетник
ПааначкиПааначки МАЈ 2008.

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

БРОЈ 6

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

�етње баште�етње баште
Држава само декаративно за предузетникеДржава само декаративно за предузетнике
Посодавци траже министарствоПосодавци траже министарство
Удружење добија занатски кубУдружење добија занатски куб

�етње баште
Држава само декаративно за предузетнике
Посодавци траже министарство
Удружење добија занатски куб


