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Држава само дек аративно за предузетнике
Пос одавци траже министарство
Удружење добија занатски к уб

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

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

021/ 604-18-75 • 752-765
сендвич зид • храстов паркет • прва класа керамике и санитарија • блинд врата
кабловска телевизија • видео надзор и видеофон • клима

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНА

КУЗМАНОВИЋ НЕНАД ПР
Бачка Паланка, Краља Петра I 44 • 021/ 741-891
Bačka Palanka - Kaloš
Braće Stojaković 6

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

LIMAR I LAKIRER

Sve vrste
autolimarskih
radova
Popravka
spojlera i
branika

GRUJIĆ

УСКОРО!
на истој локацији у потпуно
НОВОМ ИЗДАЊУ
Продаја шљунка и песка

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
СТАРА ПРОДАВНИЦА

НА НОВОЈ АДРЕСИ!
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Пред нама су нови изазови
Предузетницима дефинитивно
није лако. Осећамо то на свој „кожи“ и у нашој Бачкој Паланаци, али
и шире. Пред угоститеље се поставља нови проблем, треба решити
проблем летњих башти. Заједничким снагама, путем Удружења желимо да објаснимо власти да, колико год се то чинило, предузетнички
хлеб није ни мало лак и желимо да
дођемо до решења које ће бити
на обострано задовољство. Велики број намета и прописа, од којих
су многи непотребни, што и сами

надлежни признају не дозвољавају нам да „дишемо“. Надамо се да
ће надлежни испуниту своја ранија
обећања и применити „систем гиљотине“ на непотребне прописе.
Тема овог броја су летње баште
чији је проблем отворен ступањем
на снагу Правилника о постављању летњих башти на јавним површинама од 1. маја ове године. У
овом броју „Паланачког предузетника“ моћи ће те да прочитате и
нешто више о променама у Унији
послодаваца које су настале сме-

ном руководства током априла, а
моћи ће те да сазнате и о плановима просторног проширења ОУП
општине Бачка Паланка.
Агенција за привредне регистре
увела је нове услуге којима жели
да олакша приступ информацијама
које су потребне предузетницима.
Министарство за телекомуникације и информатичку делатност жели
да приближи софтвере који су бесплатни. То су само неке од тема којима се бавимо у овом броју.
Ваш „Паланачки предузетник“

Оснивач и издавач: Опште Удружење Предузетника Бачка Паланка, Ул. Жарка Зрењанина 39
Тел. 021/ 752-772, Е-маил: oupbp@eunet.yu Текстове писала и уредила: Светлана Панин
Штампа: СПД “Графоофсет”, Челарево • Дизајн: Дарко Живковић • Тираж: 2000 ком • Примерак је бесплатан
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Кост у гру угоститеља

етње баште не могу бити
постављене на траву
- тврди председник општине Драган Бозао
Од 1. маја ове године ступио је
на снагу Правилник о постављању
летњих башти на јавним површинама. Угоститељи општине Бачка
Паланка мораће летње баште да
ускладе са овим Правилником који
је донет 2006. године.

примедбе. Угоститељи сматрају да
овим Правилником није јасно издефинисано како заиста треба поставити монтажно – демонтажне
баште и како оне траба да изгледају. Угоститељи јесу за поштовање одређених правила, али поста-

Угоститељи на састанку у Општини
Правилником је прописано да
башта може бити монтажно-демонтажни објекат намењен угоститељској делатности који се поставља
на јавној површини испред пословног објекта или просторије у којој
се та делатност обавља.
Половином априла прошле,
2007. године и у фебруару ове године сви власници локала који
имају летње баште на јавним површинама су обавештени писмено о
овој одлуци.
Власници локала који већ поседују урбанистичко техничке услове
и летње баште од раније, дужни су
били да изврше усклађивање постојећих башти са Правилником
до 1. маја, после чега је требало
да баште које не испуњавају услове буду уклоњене са јавних површина.
У међувремену секција угоститеља при Општем удружењу предузетника општине Бачка Паланка
је одржала састанак са представницима Одељења за привреду на
којима су угоститељи изнели своје
4
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вљају питање сврхе овакве одлуке.
Они сматрају да не треба генерално узети све кафеџије, него размотрити појединачне случајеве који
нарушавају изглед града. Материјал од којих би требали да се раде
монтажно демонтажне баште биле
би кратког века, док су улагања у
њих велика, тако да би то био додатни намет на већ и тако оптерећене предузетнике.
Према речима надлежних Правилник је претрпео одређене измене, али је суштина остала иста, као
и то да угоститељи морају да примене ову одлуку.
Требао је да буде одржан још један састанак представника Јавног
предузећа Стандард, Одељење за
привреду са угоститељима.
Локални избори су само за неко време померили примену овог
Правилника који чека угоститеље.
- Измењен је део правилник
како треба да изгледају летње
баште у смислу, да ли ту могу да
буду телевизори, какво треба да
буде озвучење.- каже председник

општине Бачка Паланка Драган
Бозало. - Видео бимови и телевизори не сметају локалној самоуправи. Ни летње баште не
сметају локалној самоуправи,
али оне у свим градовима Војводине су монтажно демонтажнног
типа, а оне су такве, јер испод
њих иде струја, вода и гас. Ја
сам спреман да заједно обиђемо
и Панчево и Кикинду и Сомбор
где владају три различите странке и да видимо какве су баште у
њиховим централним улицама.
Сада је шанса да ЈП „Стандард“,
пошто је оно жестоко супротстављено мени и извршној власти,
нацрта нове карте центра града
у којима ће обележити нове зелене површине. Башта Централа је дошла до паркинга, а то је
општинска површина. Ко ће забранити суседном кафићу да
изађе до паркинга. Такав случај
сте имали на Футошкој пијаци
код пицерије Карибик пет плус,
па је то локална власт Новог Сада срушила, јер нису могли да се
договоре. Ја желим да се договорима, нека ЈП „Стандард“ нацрта да је то таква површина. Рецимо за локал у згради Елит који
је заузео два паркинг места, нека „Стандард“ нацрта да то више
није паркинг.
На примедбу угоститеља да
монтажно демонтажне баште, ако
се поставе на зелену површини могу да наруше изглед гарад, Бозало
одговара питањем: - А где су монтажно демонтажне баште на зеленим површинама? Они никада
нису могли да имају баште на зеленој површини и прекршили су
све врсте законе, избетонирали
су зелену површину. Улица Краља Петра Првог од мењачнице
БИМ до Буренцета треба да буде поплочана бехатоном као од
Робне куће до Водне, широка
и тако би требала да изгледа и
другу страна те улице. То је њима свима јасно. - каже Бозало.

Са Сабора занатија

Држава само декаративно за
предузетнике
- „угашено“ 30 хиљада предузетничких радњи
Председник Скупштине Заједнице предузетника при Привредној
комори Србије, Славко Новаковић
је 12. фебруара на Сабору занатлија 2008. истакао да је „сива економија“ највећи проблем са којим
се предузетници Србије суочавају.
Поводом Света три Јерарха, славе
предузетника, 12. фебруара у београдском Дому синдиката одржан
је Сабор занатлија на коме је учествовало и 7 представника ОУП-а
општине Бачка Паланка. Овом
скупу је присуствовао велики број
предузетника. После свечаног дела присутни су имали прилику да
чују о свим проблемима који муче
предузетнике Србије. Очекивао се
и долазак министара који су везани
за рад предузетника, међутим због
одржавања седнице Владе они нису присуствовали Сабору, рекао је
секретар Општег удружења предузетника, Милутин Марчета.
- Не можемо оправдати што
нису послали своје заменике.
Овом скупу је присуствовао велики број предузетника. Донети
су јединствени ставови. Пробрано је оно што је набитније и оно
што највише мучи предузетнике.
Надлежни су могли и требали да
чују шта мисле предузетнике.
На Сабору занатлија изнет је податак, да је почетком прошле, 2007.
године регистровано близу 240 хиљада предузетника у Србије. Податак из фебруара ове године је да
има око 210 хиљада предузетника,
значи угасило се негде 30 хиљада предузетничких радњи, што је
поражавајуће за политику која истиче да изузетно много подстиче
развој предузетништва. Предузетници имају конкретне захтеве и рецепт за излазак из такве ситуације
и сами су донели закључке на овом
скупа и они ће бити упућени даље
надлежнима.
На Сабору занатлија је донето
12 закључака:
Предузетници траже под хитно доношење Закона о сузбијању

„сиве економије“, као и доношење
плана и и програма Владе са енергичним мерама како би се спровело сузбијање радa на „црнo“.
Један од закључака је и смањити пореске обавезе, доприноса и
локалних такси и осталих давања.
Сва та давања морају се прилагодити економској снази предузетника, која је воме лоша.
Потребно је увести пореске
олакшица, да би предузетници могли да уложе средства у нова радна месет и нове технологије.
Отписати камате за кашњење у
плаћању тј. смањити каматне стопе које су високе и поједноставити
начин обрачуна тих камата.

Преиспитати Закон о заштити
ауторских права, јер се појавило 3,
4 куће које раде на заштити ауторских права. Сви они по свом нахођењу формирају цене и високо наплаћују предузетницима.
Наглашено је да Фонд ПИО самосталних делатности мора остати самосталан и да се фондови не
спајају како се не би уништио једини фонда који је радио како треба.
Потребно је да Република нађе начин за финансирање општих
удружења у циљу бољег организовања рада и бољег окупљања
предузетника. Општа удружења
предузетника су основне ћелије
предузетништва и они да би функ-

Са Сабора занатија 2008.
Преиспитати број оних који су
ослобођени фискалних каса због
равноправности у предузетништву
и самим тим би дошло до повећања прихода од пореза, а то би водило томе да се могу смањити стопе пореза.
Формирати форум за мала и
средња предузећа и предузетништво ради константног контакта са
Владом.
Oбразовни програм је потребно
прилагодити и потребама предузетништва. Укључити предузетнике у избор школованих кадрова.

ционисали морају имати одређена
финансијска средства.
РТС у наредном периоду мора
више да се укључи у праћење рада предузетника и Заједнице предузетника Србије при ПКС.
Захтева се од надлежних Министарства да ове закључке размотре и да дају одговоре на њих.
- У области предузетништва
неопходне су ове промене, јер
ова област није третирана како
треба и не води развоју, него гашењу предузетништва, - рекао је
на крају Марчета.
¯à
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Нови председник Уније посодаваца Србије

Водии Унију из иностранства
- стари председник и секретар провеи у иностарнству више од 290 дана - сазвана ванредна
Скупштина потпуно егана, тврди нови председник Стеван Аврамовић
На ванредној седници Скупштине Уније послодаваца Србије, одржаној 3. априла, а којој су присуствовали и представници Општег
удружења предузетника општине
Бачка Паланка, смењен је пред-

Једна од главних замерки послодаваца је и што је ПИО фонд
самосталних делатности изгубљен, а доскорашњи председник
Уније је био и председник Управног
одбора Фонда.

Ванредна Скупштина Уније посодаваца
седник Уније. Уместо Рате Нинковића, нови председник Уније је
Стеван Аврамовић, досадашњи
председник Уније послодаваца Војводине, који је и представник Уније
у Социјално-економском савету.
Скупштина је имала кворум, од
100-тинак делегата присуствовало
је 63. Према речима новоизабраног председника више разлога је
утицало на одржавање ванредне
Скупштине.
- Председеник и потпредседник Скупштине уније нису сазивали седнице.
Према Аврамовићевим речима
замро је рад мреже у Србији и нису
отваране нове канцеларије. Стало
се и са преговорима са Синдикатом, већ годину дана је престао и
рад Социјално-економског савета,
а све због тога, јер су председник
Рата Нинковић и секретар провели прошле године преко 290 дана
у иностранству.
6
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- Тражили смо од њега да тај
Фонд брани, јер траје 50 година,
добро ради и говорили да га не
треба мешати са другим фондовима.
Крајем марта представници Самосталног синдиката тражили су
од председника Бориса Тадића
да се Унији послодаваца укине репрезентативност, јер немају никакву сарадању са њима.
Према Аврамовићевим речима
као да су у последњем моменту
осетили и решили да врате организацију себи, послодавцима.
- Треба поново пробудити све,
успоставити нове везе и нова
партнерства. - каже нови председник за "Паланачки предузетник".
И поред тога што је тада на сајту
Уније послодаваца објављено саоштење у коме се каже да је група
чланова Уније послодаваца Србије на челу са новоизабраним Стеваном Аврамовићем самовољно и

без поштовања Статута Уније послодаваца Србије сазвала и одржала нелегалну ванредну Скупштину,
Аврамовић тврди да досадашње
руководство Уније није желело да
прими позив за Скупштину.
- Док је ванредна Скупштина заседала они су се скијали на Копаонику.
Уместо да су дошли
на Скупштину и објаснили шта се дешавало у организацији. Они су укинули
сајтове Војводине и
друге сајтове, да се
не би чула и друга
мишљења.
Са ове Скупштине предата су Решења надлежном Министарству и у Унији
послодаваца, након
чега су добили Решење о новом, односно
старом Управном одбору, јер је доста људи остало. Нови потпредседници су Митар Шегрт, задужен за територију
Војводине, Драган Мијановић задужен за град Београд, Милош Ненезић, представник 17 предузећа и
Миодраг Николић.
- Морамо сада да обезбедимо привредни амбијент, јер нам
је два пута већи увоз од извоза,
утростручио се увоз из Кине, 39
милијарди евра који су ушлу у
земљу отишли су на потрошњу,
а не у производњу.
Након објављивања информације о променама у врху Уније послодаваца Србије, смењено руководство је реаговало саопштењем
за медије објављеним на званичном сајту ове асоцијације.
Смењено руководство позивало
се на ревизорски извештај о пословању 2007., тврдећи да се ту налазе одговори на све оптужбе у вези
са наводним финансијским малверзацијама које су на ванредној
Скупштини биле разлог за смену.

Ново руководство Уније посодаваца одржао редовну Скупштину

Траже Министарство предузетништва
- посе три године потписан Општи коективни уговор
После ванредне Скупштине Уније послодаваца Србије која је одржана почетком априла у Београду,
када је изабрано ново руководство
на челу са председником Стеваном Аврамовићем, у петак 9. маја
одржана је осма редовна седница
у новом сазиву. Обема седницама
присуствовао је и секретар ОУП-а
Бачка Паланка, Милутин Марчета.
Поред чланова присуствовали си и
државни секретар, Министарства
економије и регионалног развоја, Радмила Катић Букумировић,
специјални саветник Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Владимир Ракитић,
председник УГС "Независност",
Бранислав Чанак, потпредседник Савеза самосталних синдиката
Србије, Славица Савић, председник Савеза самосталних синдиката
Војводине, др Милорад Мијатовић, директор Фондације Фридрих
Еберт, Франк Хандке, председник
ПКС Милош Бугарин, директор Националне службе за запошљавање, Тамара Самарџић.
На Скупштини је, између осталог, усвојен нов Статут, јер је по
члановима стари био недемократски, рекла је извршни директор
Уније послодаваца Војводине, Миљана Стојшић Стојановски за
„Паланачки предузетник“.
- Да би показали демократичност у даљем раду Сатут је остављен отворен за све чланове и
њихове предлоге и измене да би
за једно пола године, до наредне Скупштине, био по мери чланства.
Ново руководство је дало и програм рада, који је оцењен као веома амбициозан, рекла је Миљана Стојшић Стојановски, али и он
је подложан променама. Одлучено
је да се са Скупштине упути захтев новој Влади да се формира посебно Министарство за предузетништво.
- Захтев је био и да се Социјално економски савет састаје најмање једном месечно, као и да
се ниједан економски закон или
други документ од значаја за по-

слодавце и запослене не ставља
на дневни ред док се не изјасни
Социјално економски савет, односно синдикати и организације
послодаваца.
Изабран је нови председник
Скупштине, Небојша Атанацко-

послодаваца Србије Општи колективни уговор потписао је председник Стеван Аврамовић. Свечаном
потписивању присуствовали су
председник Републике Србије Борис Тадић, Министар за рад и социјалну политику, Расим Љајић и

Са 8. Скупштине Уније посодаваца Србије
вић који је и стари. Два нова потпредседника су Љубиша Јанковић из Заставе из Крагујевца и
Славенко Гргуревић из Економског института.
На овој Скупштини било је разговора и о раду старог руководства.
- На жалост, било је пуно приче на ту тему и она је била тешка
и чланови су упознати са ситуацијом из претходног периода.
Поражавајуће је када се зна шта
је прошло руководство радило.
Ново руководство је хтело да изнесе те чињенице да би се знало
одакле се креће и да се временом реше пробелеми, да се почне са новим радом.
После три године одлагања крајем априла је у центру “Сава” потписан и Општи колективни уговор.
Општи колективни уговор потписали су представници оба репрезентативна синдиката, за Савез самосталних синдиката Србије председник, Љубисав Орбовић, а испред УГС “Независност” председник Бранислав Чанак. У име Уније

Министар за економију и регионални развој Млађан Динкић.
- Био је ово велики корак који
су подржали сви репрезентативни синдикати. По завршетку преговора, 2005. године није дошло
до потписивања Општег колективног уговора. Ово је показатељ новог начина рада и добре
воље новог руководства и свих
послодаваца из Уније, уважавање социјалних партнера, а самим тим то је и нови почетак колективног преговарања, што су и
Синдикати схватили. Ништа није
зацртано чим се стави на папир,
већ је све у процесу преговарања. Потписан колективни уговор отвориће даље преговоре и
прилагодићемо га мери реалног.
Овим потезом смо показали колико заједно можемо да будемо
у добрим односима и заједнички
партнери. У питањима привредног развоја и послодавци и синдикати имају интерес да се ова
земља развија у правом правцу.
- рекла је Миљана Стојшић Стојановски.
¯à

¯  

7

Успешна година Фонд за развој предузетништва

Ударени темељи развоју општине
- Привремен орган није усвојио извештај Фонда
Фонд за развој предузетништва
општине Бачка Паланка основан
је почетком прошле године, док је
са конкретним радом, због административних проблема почео да
функционише половином прошле
године.
Делатност Фонда за развој предузетништва је расподела средстава, стварање институционалних
услова за развој предузетништва,
едукација и промовисање економског развоја, као и повећање производње домаћег производа. Новац за Фонд обезбеђује се из дела пореза на доходак грађана од
самосталних делатности који је
приход општинског буџета, републичким и покрајинским дотацијама, као и донаторским средствима.
Средства Фонда ће, бити кориштена за побољшање опреме, за развој нових технологија, за развој туристичке инфраструктуре, за едукацију предузетника и друго.

за куповину опреме, за куповину пословног простора, свега што би развило предузетништво, уз услов да то прати и
запошљавање радника.- каже
потпредседник Фонда, Мирослав
Сићевић. - Донели смо одлуку
да корисници ових субвенција
могу конкурисати у свим банакама, како не би фаворизовали
ниједну банку. Прве захтеве за
доделу субвенција добили смо
у другој половини 2007. године. Субвенција је исплаћивана
квартално, а кредити су до пет
година и план отплате је пет година, а максималан износ је 20
хиљада евра. За шест месеци
у 2008. исплаћена је преостала
субвенција из 2007. године и неколико из 2008. године, укупно
15 субвенција. Стало се у некој
висини од око 250 хиљада динара. То је мала сума у односу
на суму од 5 и по милиона дина-

Састанак Фонда за развој предузетништва
Председник Фонда је Владимир Сувара, потпредседник Мирослав Сићевић, чланови Јован
Николић, Војин Партало, Младен
Срдић, Радомир Бабаљ и Душан Марковић и испред општине
Одељење привреде и Одељење
за финансије и буџет Општинске
управе.
- Планирано је да део средстава, 80 посто дамо за субвенцију камата банкарских кредита, за развој предузетништва,
8
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ра колико смо добили, али морамо водити рачуна да је то за
пет година и да Фонд мора да
буде солвентан свих пет година. Преосталих 20 посто од додељених средстава оставили
смо за рад Фонда, организовање и учествовање на сајамским
манифестацијама и едукацију
предузетника. Основно образовање предузетника је на прилично ниском новоу и сматрамо
да треба предузетницима изве-

сна едукацију како би они били
успешнији у свом раду.
Према Сићевићевим речима
људи су били скептични, али када су први корисници добили субвенције почело је да се прича о
томе и било је све више захтева.
Крајем године Фонд за развој
предузетништва је заједно са општином и ОУП-ом Бачка Паланка имао, по оценама многих, успешан и запажен наступ на Сајму
INVESTEXPO у Новом Саду.
- Посетиле су нас делегације из Русије, Италије, Немачке,
Тајвана заједно са Бугарском.
Трошкови организације Сајма су били исплаћени са рачуна Фонда. Чуо сам за коментар
Привременог органа о рачуну
од 16 хиљада за репрезентацију
за 7 дана сајма. Била је и извесна грешка на том рачуну и то је
створило подозрење код Привременог органа.
Рад Фонда се крајем 2007. захуктао. Вредност одобрених кредита у току прошле године износи
око 225 хиљада евра и запослено
је 39 лица.- Не знам ко се неће
сложити да то је то мала фабрика, каже Сићевић.
И поред доказано успешног рада Привремени орган није усвојио
извештај о раду Фонда. Према речима потпредседника Сићевића
из оправданих разлога ни председник, ни он нису могли да присуствују седници на којој се разматрао извештај. - Нисмо званично
добили никакаво образложење
зашто није усвојено, него смо
сазнали преко медија. Све што
смо радили, радили смо јавно,
испоштована је законска процедура. Извештај је приказ правог
стања., каже Сићевић.
Фонд је планирао да у 2008.
организује више едукација предузетника, да спроведу анкету међу
предузетницима , као и да организује Сајам привреде. С обзиром
на недавно одржане изборе може
се очекивати да ове идеје буду реализоване након формирања нове власти у Општини.

Савет за запошљавање општине оправдао постојање

Посодавци превазиши очекивања
- разочарење одуком Ваде, од 11 пројекaта, општини одобрен само један
- постојаа стрепњa да се неће јавити довољан број посодаваца на Јавни позив
У организацији службе Националне службе за запошљавање
филијале Бачка Паланка 11. марта је одржана инструктажа за јавни
позив за јавне радове Републике
Србије. Краћу инструктажу представницима локалне самоуправе,
јавних предузећа, установа, невладиних организација и предузетника
обавили су секретар Покрајинског
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, заменик директора покрајинске службе НСЗ Станимир Стајшић и директор филијале
Нови Сад, Синиша Надбандић.
Шеф службе НСЗ филијале Бачка
Паланка, Драган Перић је истакао
да је незадовољан прошлогодишњим одзивом. Овај Јавни позив
је био отворен до 23. марта.
Чланови Савета за запошљавање председник Горан Милић,
заменик председника Глиша Михајлов, чланови: Драган Перић,
Драгана Мрђа, Дејан Бокан, Милорад Карановић и Милутин Марчета су 20. марта дали сагласност
за пројекте који су конкурисали за
јавне радове. Општина Бачка Паланка је конкурисала са 11 пројеката у којима је требало да буде
запослено око 60 људи. Конкурисали су Дом здравља „Др Младен
Стојановић“ са пројектом за непокретна и стара лица, библиотека
„Вељко Петровић“ за ревизију књижног фонда, Геронтолошки центар
са пројектом „Закуцај на моја врата“, Удружење Рома Товаришево
са пројектом за чистије село, Деспотово за уређење хиподрома и
комуналне послове, Карађорђево и Пивнице за заштиту животне
средине и Центар за социјални рад
за израду каталога- тачног списка
ромске националности. За 2 пројекта од прошле године - уређење
месног гробља у Гајдобри и приобаља Тикваре тражено је још средстава за 2 фазу пројеката. Нашој
општини је на изненађење свих
одобрен само један пројекат, из Геронтолошког центра.
Тада је донета и Одлука о суб-

венционисању 20 незапослених са
евиденције Националне службе
запошљавања.
- Општине је показала интерес
за Савет и из буџета је одвојено 2.000.000 динара и то ће бити
употребљено за запошљавање

шљањима бојали смо се да неће бити такав одзив. Потрудићемо се да идемо са предлогом да
из ребаланса покушамо да намиримо све оно што нисмо могли у
овом јавном позиву због ограничених финансијских средстава

Са састанка Савета за запошљавање
20 лица са евиденције НСЗ. Сваки послодавац ће добити 100 000
динара по радном месту од Савета и 80 хиљада динара од НСЗ.
Овај послодавац ће моћи да
оствари и друге повластице. Тај
новац ће бити утрошен за уређење радних места. - рекао је председник Савета Горан Милић.
На састанку Савета за запошљавање, 22. маја формирана је
трочлана Комисија од представника Савета, представника НСЗ и
локалне самоуправе која ће обићи
све послодавце који су се јавили
на Јавни позив, а који је био отворен до 5. маја. Одзив послодаваца
је био већи од очекиваног. Јавило
се 54 послодавца који би запослили 78 радника, међутим по овом
позиву у Савету имају средстава
да запосле 20 радника.
- Овим потезом директно подстичемо запошљавање.- каже
члан Савета и шеф службе НСЗ
филијале Бачка Паланка, Драган
Перић. - Изузетно сам задовољан. У неким почетним разми-

која износе 2 милиона динара.
Велики број заинтересованих
послодаваца су потврда доброг рада Савета. Председник овог тела,
Горан Милић је такође више него
задовољан одзивом.
- Имамо аргумент више да изађемо пред Скупштину и образложимо потребу за још финансијских средстава.
Члан Саветa Драган Перић је
предложио, с обзиром да је ово декада Рома, да у рад Савета укључе и представника Удружења Рома из Товаришева “Чаир”, као и да
се у Савет позову представници
Пословног клуба Бачка Паланка.
Предлог Милутина Марчете да се
активира и рад социјално економског савета, чији је рад замро прихваћен је од свих чланова.
Одлучено је да наредни састанак буде одржан 3. јуна, када би
трочлана комисија донела извештај о послодавцима које су конкурисали за средства, како би била
направљена ранг листа, по којој ће
им иста бити додељeна.
¯à
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Сајам запошљавања у Бачкој Паанци

Потписан Уговор о новом запошљавању
- око 25 посодаваца тражии стотинак радника
На Сајму запошљавања у Бачкој
Паланци, одржаном у холу спортске хале Тиквара, 3. априла у ор-

ган Бозало, а у име НСЗ, филијала Нови Сад, Синиша Надбандић
директор ове филијале. На овом

Председник општине Драган Бозао отвара Сајам запошљавања
ганизацији Националне службе за
запошљавање потписан је Уговор
о међусобним правима и обавезама у реализацији посебног програма новог запошљавања у општини
Бачка Паланка у 2008. години. Уговор су тада потписали, у име општине, председник општине Дра-

Сајму је око 25 послодаваца нудило преко 100 радних места
- Ово је први резултат социјалног партнерства, јер је у општини Бачка Паланка формиран Савет за запошљавање и то
је важно због повећање стопе
запошљававања у сарадњи са

НСЗ, то значи да ћемо за 2 милиона динара колико је пребачено
за субвенције за самозапошљавање запослити још 20 људи код
предузетника. Ако би садашњу
стопу незапослености у општини Бачка Паланка, која износи 18
%, смањили у овој години на неких 16 %, то би био велики успех,
каже Надбандић.
Председник општине Драган
Бозало је рекао да Савет за запошљавање ради на томе да се запосле људи и преко сајмова запошљавања.
- Локална самоуправа, Савет
за запошљавање и НСЗ имају
модел који можда није најбољи,
али за сада даје резулате. Савет за запошљавање би требао
заједно са привредницима, локалном самоуправом и школама у Бачкој Паланци да направи
пројекат који ће да определи кога ћемо да школујемо. На сајму
запошљавања појавила су се и
нова предузећа Бачке Паланке,
фабрика воде пића из Нештина,
погон фабрике из Деспотова.

Министарство теекомуникације помаже развој сободних софтвера

Постоји замена за све комерцијане софтвере
- Обука за сободне софтвере веома једноставна
Министарства за телекомуникације и информатичко друштво
жели да приближи основне рачунарске програме малим фирмама,
школама, државним институцијама и грађанима и омогући им коришћење софтвера на српском језику без плаћања лиценци за његово
коришћење и за оне који не поседују довољно знање енглеског језика, каже досадашњи државни секретар Министарства за телекомуникације и информатичко друштво,
Миленко Цветиновић за, "Паланачки предузетник".
- Слободни софтвер се може
мењати за своје потребе, уз једину обавезу да и те промене стави осталим на располагање. Тај
софтвер код нас још није зажи10 ¯  
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вео, јер се и даље пуно користе
пиратизовани софтвери. Треба
код наших грађана да створимо
свест да је и софтвер роба коју
треба платити.
Локализовани софтвери доступни су свима и могу се бесплатно
преузети са сајта Министарства,
сајтова Природно - математичког
факултета и Факултета организационих наука из Београда, као и са
сајта Електронског факултета из
Ниша.
- Тај софтвер је релативно
гломазан и треба времена да би
се скинуо. Очекујемо да ћемо се
договорити са неким од дневних
новина или недељних листова
да се уз њих објави и тај бесплатни софтвер.

Реч је о основном софтверу који
је потребан за рад на рачунарима.
- Имамо једну верзију GNU/Linux, оперативни системи Fedora
и Ubuntu (појавиће се у верзији
srbLinuks), који су на известан
начин алтернатива Microsoft Widows-u, Mozilla Firefox и Thunderbird у ћириличним и латиничним верзијама, као и програми
OpenOffice.org, скуп програма за
писање текстова, припрему презентација, табеларне калкулације и једна мала база података, а
то је алтернатива Microsoft Office-u. Тај софтвер је такав да онај
ко уме да користи Microsoft Office уз 5 минута читања упутства
може потпуно да користи овај
други софтвер.

Агенција за привредне регистре

СМС-ом до информација
- Сањем поруке на 7272 може се сазнати провера статуса предмета
У Агенцији за привредне регистре желе да изађу својим корисницима у сусрет и раде на скраћењу
времена потребног за регистрацију
привредних субјеката, као и на томе да информације о статусу предатих предмета у Агенцији буду доступне у сваком тренутку и на сваком месту.
Корисницима услуга
Агенције за привредне
регистре од 6. маја је
доступна и услуга провере статуса предмета
преко СМС сервиса, слањем поруке на број 7272. Ову услугу могу
користити привредни субјекти који
користе мобилне мреже 064 и 065,
рекла је ПР Агенције Габријела
Петковић Јовановић за Планачки
предузетник.
- Провера статуса се врши
тако што се унесе у текст поруке префикс СПД (статус предмета за привредна друштва), СПП
(статус предмета за предузетнике) или СПЗ (статус предмета за

залогу), па се наведе број под којим је предмет примљен у АПР и
шаље се на број 7272. Цена ове
услуге је 5 динара по поруци, чиме се покривају трошкови мобилног оператера и провајдера,
док је Агенција ову услугу уступила бесплатно.

Корисник ове услуге у року од
неколико минута добиће одговор
на свој упит - да ли је предмет примљен у Агенцији, да ли је почела
његова обрада, да ли је позитивно
решен или одбачен због недостатка одређене докуменатције.
- Верујем да ће оваква информација користити свим привредним субјектима којима у овом савременом пословању, потребна
што бржа информација.
Од априла Агенција за привред-

не регистре увела је и услугу провере статуса предмета преко сајта
www.apr.sr.gov.yu
- Ту у претрагама за привредна друштва и предузетнике има
одељак Сатус предмета, где се
такође на основу броја који се
добије пиликом предаје документације у АПР може проверити у којој је фази обраде предмет.
За сада је оспособљена једна
фаза једношалтерског система који је раније најављиван. Подношење регистрационе пријаве за предузетнике која се може скинути са
сајта може се послати електронским путем у регистру привредних субјекат на обраду. По провери кад је предмет решен, привредни субјекат долази са оргиналном
папирном документацијом о регистрацији и са доказом о наплаћеној
услузи, јер код нас још није заживео електронски потпис. Значи довољно је да предузетник дође само
једном када подиже решење.

Нова усуга агенције за привредне регистре

О посовности преко интернета
На сајту Агенције биће објављни подаци о приходу и расходу,
добитку, вредности активе и капиталу привредног субјекта.
Већина привредних субјеката је
испоштовала рокове за слање финансијских годишњих извештаја о
пословању, кажу у Агенцији за привредне регистре.
Привредни субјекти који су евидентирани у Агенцији за привредне регистре били су дужни да до
29. фебруара ове године доставе
овој Агенцији годишње извештаје,
рекла је ПР Габријела Петковић
Јовановић. Реч је о привредним
друштвима и око 20 хиљада предузетника који воде двојно књиговодство. У овој кампањи прикупљено
108 261 финанасијски извештај13 хиљада 395 од предузетника,
92 хиљаде од малих и од око 3000
великих и средњих предузећа

На основу пристиглих извештаја на сајту Агенције објављено је 5
најважнијих података о предузећима: пословни приход и расход, укупан добитак, вредност активе и капитал привредног субјекта. Новост
је да ће Агенција објављивати и податак о укупном броју запослених

за сваки привредни субјекат. Агенција за привредне регистре ће такође на сајт постављати и финансијске извештаје од 2005. до 2007.
године. Привредни субјекти су
углавном били ажурни у слању извештаја, рекла је ПР Агенције, Габријела Петковић Јовановић.
¯   11
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Без санкција за оне који су почеи да доносе Акт о процени ризика

У току ета угоститељи под упом
- подсећају из Инспекције рада
Инспекција рада је појачала контроле на изради акта о процени ризика, одређивања лица за безбедан и здрав рад и примењивање
мера за безбедан рад, посебно на
местима где постоји повећана опасност.
Акт о процени ризика послодавци су били дужни да донесу још у
септембру прошле године. Савет
из Инспекције је био, већ дуже
време да се почне доношење Акта.
Оно што је искорак је да не санкционишу послодавце који су започели посао. Они који нису ништа
предузели на доношењу Акта у
Инспекцији немају више времена,
ни простора, за било какаву превентиву или разговор, и њих санкционишу.
У летњој сезони биће појачана
контрола угоститељских објеката,

јер очекују да у том периоду буде
повећан број лица који се ангажују у угоститељским објектима, каже
начелница ове Инспекције за јужно
бачки округ, Љиљана Стојшић.
- Угоститељи морају поштовати своје законске обавезе које се
тичу радног ангажовања лица.
То могу бити 2 основа радног ангажовања- Уговор о раду на одређено или на неодређено време или за оне послове који могу
бити помоћни. Ту може бити Уговор о обављању привремених и
повремених послова. Помоћни
послови могу да се раде само уз
основни, јер немогуће је да један
запослени буде у објекту и да тај
запослени обавља и помоћне
послове. Једина је могућност да
већ ако има један запослени или
више њих, неко лице буде анга-

жовано на обављању помоћних
послова. То је најчешћи пропуст
послодаваца који затичемо приликом контроле.
Градилишта се стално отварају. Они су један од приоритета зато што је један од најризичнијих
послова из аспекта безбедности и
здравља на раду. Ту је често и повећан број лица који раде на "црно".
- Са извођачима радова смо
почетком године обавили превентивни разговор, после тога
смо их обишли и са њима поразговарали на терену и наложили
да сви донесу Акт о процени ризика, јер су они високо ризични
и сада следи период учесталих
контрола на градилишту. - каже начелница Инспекције рада за
Јужно бачки округ.

Одржана изожба удружења "Затне руке"

Отргнуто од заборава
- Бачка Паанка треба да чува своју мутикутураност, једна је од порука ове изожбе
Удружење "Златне руке" је 20.
априла, изложбом ручних радова
у месној заједници Братство, обележило годишњицу постојања. Била је ово и прилика да многи нађу
идеје за будући посао, с обзиром
да су стари занати све цењенији код нас. Циљ овог Удружења је
очување традиције и оживљавање
старих заната рекла је Маца Лаћарак, председница Удружења, додајући да су чланице Удружења и
њихов рад познати и ван граница
наше земље.
- За сада немамо просторије, али желимо да позовемо све
старије које познају старе занате и креативни су и могу да преносе своје знање на млађе, ради
очувања традиције и обичаја и
старих заната., каже Маца Лаћарак и додаје да је почела секција ткања.- Имамо ручночворнати
разбој на ком ћемо радити тепихе, a секцијa веза већ од раније
броји 20-так везиља. Оживљавамо старе везове који су већ исцепани, прерађујемо старе мо12 ¯  
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тиве, а радимо и нове мотиве.
На изложби је била постављена
етно-соба и биле су 4 лутке у народним ношњама, Гламочанка, Купрешанка, Бачванка и Буњевка.
- Пошто смо ми сви однекуд

зноврсносност нација и представљамо завичај и мултиетичност.
Нешто више о раду удружења
"Златне руке" може се сазнати и
учланити се у Удружење у просто-

дошли и донели културу и обичаје и желимо да представимо
све војвођанско и да сачувамо
од заборава. Лутке говоре колико нас овде има и колика је ра-

ријама Месне заједнице Братство
сваке среде од 18 до 21 час. Заинтересовани се могу јавити на телефон председнице Маце Лаћарак,
60-43-878.

Посовни куб Бачка Паанка

Инвеститорима потребни панови
- просторни и генерани урбанистички пан неопходни
Пословни клуб Бачка Паланка организовао је 1. априла радни
сасатанак са представницима привредног живота бачкопаланачке
оптине, с циљем размене мишљења о изради просторног и генералног урбанистичког плана општине
Бачка Планака.
С обзиром на специфичан географски положај општине Бачка Паланка уз жељу да се привуку
инвеститори Пословни клуб Бачка Паланка организовао је почетком марта радни састанак на тему
израде просторног и генералниог
урабанистичког плана општине, тако да је радни састанак био наставак започетих разговора на исту
тему. Састанку су поред привредника присуствовали и представници Завода за урбанизам Војводине
и Јавног предузећа "Стандард".
Александар Борковић, менаџер пословног клуба Бачка Паланка о циљевима одржавања оваквих
трибина истиче:
- Окосница рада нашег Пословног клуба темељи се на неколико
ставки: истраживања потенцијала приобаља, потенцијала Кара-

ђорђева и наравно могућности
индустријске зоне. Свима нам је
и у циљу да се укључимо у реализацију овог плана, што може
да привуче стране инвеститоре,
где ће се осмислити постојећи

на и сваке 4 године могу се извршити измене. Просторни план је,
према речима стручњака у завршној фази и још на јавном увиду
и потенцијални амандмани могу
да продужи његово доношење. Ге-

Састанак Посовног куба Бачка Паанка
простор и тиме би се направио
корак даље у односу на оно што
сада Паланка има, а то је да Паланка буде уређен град. - каже
Борковић.
Генерални урбанистички план
израђује се на период од 20 годи-

нерални урбанистички план је на
самом почетку и ЈП "Стандард" је
прикупљало податке путем анкете
од привредника и појединаца и то
је анализирано, потом је потребна
даља разрада плана са неким новим идејама.

Јавни позив Национане сужбе за запошљавање

свом саветодавцу или сараднику у
пословном центру надлежне филијале или испоставе НСЗ у месту
пребивалишта. Обрасци захтева
са бизнис планом могу се такође
преузети у филијалима или на сајту НСЗ www.nsz.sr.gov.yu
У протеклих годину дана 800 незапослених са евиденције Службе је користило подршку пројекта
Отпремнином до посла. Од тога је
656 корисника средства уложило у
остваривање својих идеја, док се
144 запослило код новог послодавца у приватном сектору. Пројекат
Отпремнином до посла настао је са
идејом да се радницима који остају
без посла, омогући да дођу до новог запослења. Пројекат је припремило Министарство економије и
регионалног развоја у сарадњи са
Програмом УН за развој. Средства
за финансирање пројекта обезбедиле су Аустријска агенција за
развој и Влада Републике Србије.

Отпремнином до поса
- субвенције износе 130 хиљада динара
У оквиру пројекта који заједно спроводе Национална служба
за запошљавање и Пројектни тим
Програма Уједињених нација за
развој, расписан је нови Јавни позив за доделу финансијске подршке за самозапошљавање. Јавни
позив је објављен 20. маја у листу
НСЗ Послови и биће отворен до
утрошка расположивих средстава.
Субвенција износи 130 хиљада динара и додељује се незапосленима на евиденцији НСЗ који
су остали без посла, било као вишак запослених или споразумно
уз исплату отпремнине или стечаја
предузећа, а желе да покрену приватну делатност. Један од основних услова за подносиоце захтева
којима је радни однос престао уз

исплату отпремнине је да у своје
новоосновано предузеће или радњу уложе отпремнину или њен део
у износу, не мањем од 80 хиљада
динара. Поред финансијске подршке пројекта Отпремнином до посла, будући предузетници могу
истовремено да користе субвенцију НСЗ за запошљавање до 4 незапослена лица, под условом Јавног
позива за доделу субвенција послодавцима за отварање и опремање нових радних места за 2008. годину. Постоји могућност и да више
корисника субвенције удружи средства у циљу заједничког улагања у
покретање сопствене делатности.
За пријаву и додатне информације
о условима за доделу субвенције,
заинтересовани могу да се обрате
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Из бачкопааначког Удружења

Удружење би ускоро требао да
добије занатски куб
- панирано подизања нивоа информисаности и едукације предузетника у ОУП-у Бачка Паанка
ОУП општине Бачка Паланка у
намери да побољша информисање својих чланова, унапреди повезивање удружења, подигне ниво
едукације предузетника конкурисало је код републичке Агенције за
развој малих и средњих предузећа
на конкурс. Реч је о 15 милиона динара бесповратне финансијске помоћи удружењима предузетника за
пројекте јачања капацитета удружења. Активности и трошкови за
које могу бити одобрена средства
подразумевају увођење система и
стандардизације, истраживање тржишта, подстицање удруживања
на регионалном и међународном
Прошле године је ОУП Бачка
Паланка од републичког Синдиката занатства и услуга је добило плакету за своје активности и
тада су представници тог Синдиката видели Паланачки предузетник. Ове године Пaланачки
предузетник је ушло у најужи избор за награду за најбоље предузетничко гласило коју додељује
Синдикат занатства и услуга.
- Ако не једини, онда смо
сигурно једно од ретких Удружења које има континуитет у
излажењу свог гласила и жеља нам је да излазимо минимално на свака три месеца,
ако не и чешће уколико буде
средстава. - рекао је секретар
Удружења Милутин Марчета.
нивоу, едукације и тренинга, промотивних активности, организације пословних сусрета и такмичења,
развоја приватно – јавних партнерстава као и других пројеката који за
циљ имају подизање нивоа предузетничке културе. Конкурс је био
отворен до 24. априла. Средства
ће се додељивати путем јавног
конкурса, а удружења појединачно
могу добити од 100.000 до 800.000
динара, а републичка Агенција за
развој малих и средњих предузећа
финансираће целокупну вредност
пројекта. О томе које добио сред14 ¯  
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ства биће одлучено до краја маја.
- Планирано је да од добијених средства финанасирамо
наредна три броја "Паланачког

онда ћемо на другачији начин
да дођемо до средстава, кроз
чланске карте будућим члановима Занатског клуба, нешто сво-

предузетника" и редизајнирање
сајта Удружења, превођење на
енглеску верзију.- рекао је секретар Удружења, Милутин Марчета.
- У Удружењу планирамо и проширење са простором намењеним за Занатски клуб. У оквиру
Удружења преуредићемо и адаптирати две просторије величине око 32 метара квадратних. То
нам је потребно да би имали простор за састанке и презентације,
дружења, едукације, приступ интернету. Предузетници би ту могли током целог дана да дођу и
да путем непосредних састанака
ближе се упознају и остваре контакте. За потребе клуба смо, по
овом конкурсу, тражили и средства за рачунаре.
План проширења је према Марчетиним речима већ направљен.
- Сада од извођача радова чекамо да добијемо понуду и видимо колика су нам средства потребна. Основни план и пројекат
су направљени. Уколико добијемо средства по овом кокнурсу онда крећемо одмах, ако не,

јим средствима и уз помоћ неких других донација очекујемо
да ћемо затворити финансијску
конструкцију и да се то направи
у току лета.

Конкурси

Кредитна подршка за почетнике
предузетнике
У Фонду за развој Србије отворен је стални конкурс за доделу
кредита за развој предузетништва.
Право на коришћење имају предузетници регистровани у Агенције за
привредне регистре. Средства се
одобравају за кредитирање предузетника, производних и услужних
делатности. Максималан износ
кредита је 2 милиона и 500 хиљада
динара, а минималан 500 хиљада.
Каматна стопа је 3% на годишњем
нивоу, уз примену валутне клаузуле. Рок отплате је до 4 године. Додатне инфомације могу се добити
на сајту Фонда
www.fondzarazvoj.sr.gov.yu

MARKET

Бензинска пумпа “ЋОСИЋ”

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA BIRO OPREME

Bačka Palanka, Šafarikova 86, Tel. 021/ 751-956,
956, 753-070
Novi Sad, Branimira Ćosića 15
e-mail: malned@nspoint.net

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

www.malned.com

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

УСКОРО!
на истој локацији у потпуно
НОВОМ ИЗДАЊУ

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

021/ 604-18-75 • 752-765
сендвич зид • храстов паркет • прва класа керамике и санитарија • блинд врата
кабловска телевизија • видео надзор и видеофон • клима

Продаја шљунка и песка

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

ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
И РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У
“ПАЛАНАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ”
И НА САЈТУ УДРУЖЕЊА

www.udruzenjepreduzetnika.com
ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

ХЕМИЈСКА
МИЈСКА ЧИСТИОНА
ЧИСТИ

КУЗМАНОВИЋ НЕНАД ПР
Бачка Паланка, Краља Петра I 44 • 021/ 741-891
Bačka Palanka - Kaloš
Braće Stojaković 6

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

LIMAR I LAKIRER
IRER

Sve vrste
autolimarskih
radova
Popravka
spojlera i
branika

GRUJIĆ

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
СТАРА ПРОДАВНИЦА

НА НОВОЈ АДРЕСИ!

• FILMOVI ZA FAX UREĐAJE •
• USB MEMORIJE • RIBONI, CD-R, DVD-R •
• FOTOKOPIR, INKJET I FOTO PAPIRI •

INFORMACIONI SISTEMI
BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a

već od

SERVIS RAČUNARA

12.500.-

POTPUNA LEGALIZACIJA
WINDOWS SISTEMA!

MOBILNI
TELEFON
SAMSUNG C300

Wireless Internet

BEŽIČNI INTERNET

LICENCIRANI ANTIVIRUS PROGRAMI!
LASERSKI ŠTAMPAČI

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

o me

sto u

grad

u za

Па аначки

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

Преду
Пред
узетник
едузетник
www.udruzenjepreduzetnika.com

KETRIDŽI I TONERI
ZA ŠTAMPAČE
PO NAJBOLJIM CENAMA

БРОЈ 6
МАЈ 2008.

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

MONITORI TFT
već od 10.500.LAPTOP
RAČUNARI

HP P1005
7.500.-

SAMSUNG
ML-20
5.500.-

PRAZNI DISKOVI PO NAJNIŽIM CENAMA!

platn

VELIKI IZBOR DIGITALNIH
APARATA
već od 6.500.-

samo0.8.00

ugradnja 5.200.-

no u

hallsys@hallsys.net

Tel. 021/ 752-494

EL
PRODAJA HALL INTEL
CORE
RE
RAČUNARA DUAL
već od
UZ EXTRA 25.200.POKLONE POKLON

Jedi

već od
23.000.Danas su svi lokali dobri
samo je stvar ukusa,
a Vi ste odabrali

najbolji

етње баште
www.caffe-dionis.co.yu

Држава само дек аративно за предузетнике
Пос одавци траже министарство
Удружење добија занатски к уб

