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Flesh memorije
1gb 400.2gb 500.4gb 800.8gb 1200.-

Jedino uplatno mesto u gradu za

Računari već od 9.500.Monitori već od 9.500.- (19inch)
Štampači laserski već od 5.200.Inkjet štampači već od 2.500.Veliki izbor perifernih uređaja
(miševi, tastature, zvučnici, prazni diskovi...)
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15. новембар
- Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног месеца
- Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за претходни месец
- Плаћање пореза и доприноса на приходе од обављања самосталне
делатности за претходни месец
- Плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и
комуналне таксе за претходни месец
- Плаћање пореза на имовину за 4. квартал
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
20. новембар
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на
остале деривате нафте за претходни месец
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на МБ и
дизел гориво који се отпремају на територији АПМК за претходни месец
30. новембар
- Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2009.
години
- Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег месеца
- Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене
зараде за претходни месец
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
5. децембар
- Подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних
програма у претходном месецу
- Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу за
претходни месец
10. децембар
- Подношење пореске пријаве за ПДВ за претходну месец
- Плаћање ПДВ-а за претходни месец
- Подношење пријаве за порез на премије осигурања
- Плаћање пореза на премије осигурања за претходни месец
15. децембар
- Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног месеца
- Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за претходни месец
- Плаћање пореза и доприноса на приходе од обављања самосталне
делатности за претходни месец
- Плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и
комуналне таксе за претходни месец
20. децембар
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на
остале деривате нафте за претходни месец
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на МБ и
дизел гориво који се отпремају на територији АПМК за претходни месец

Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
31. децембар
-Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег месеца
-Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене
зараде за претходни месец
Сваког месеца
Порез на доходак грађана
Збирна пореска пријава за порез по одбитку подноси се Пореској управи
једном месечно, у то у року од 5 дана по истеку месеца, посебно за сваку
исплату извршену у претходном месецу.
Велики порески обвезници збирну пореску пријаву по одбитку подносе
Центру Пореске управе за велике пореске обвезнике, истог дана када је
извршена исплата, а најкасније у року од два дана од дана исплате
прихода који се опорезује по одбитку.
Пореске пријаве и други поднесци
Према Закону о пореском поступку и пореској администрацији пореска
пријава представља извештај који порески обвезник подноси Пореској
управи о оствареним приходима, извршеним расходима, добити,
имовини, промету добара и услуга и других трансакција од значаја за
утврђивање пореза.
Пореска пријава се подноси на обрасцу којн прописује министар,уз који се
прилажу и одговарајући докази.
Порески обвезник је дужан да лично потпише пореску пријаву осим ако је
другачије утвђено пореским Законом.
Пореска пријава се подноси у року прописаном пореским Законом,
Пореској управи у којој је поднета пријава за регистрацију, осим ако
пореским Законом није друкчије уређено. Пореска пријава се подноси
нспосредним уручењем Пореској управи или путем поште, а велики
порески бвечници пријаву могу послати и електронским путем.
СВЕ О ПОРЕЗИМА na сајтu Пореске управе www.poreskauprava.sr.gov.yu
Обрасци
ГОДИШЊИ ПОРЕЗ: ПДВ, ЕППДВ, ПППДВ
AKCIZA: ПП OAK са прилозима 1 -4
ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА ПДП, ПДН (за недобитне oрганизације),
ПБН-1 ПБ1 са прилозима: ДПИ, ДК,
ПК, ОК, КПБ, ПК-1, ОА, СУ, СИ, ИПД, ИПД-1, Анекс обрасца ПБ- 1, ПНБ ( за
недобитне организације), ПБPJ
POREZ NA PREMIJU OSIGURWA: МОППНО
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ ПП ФТ
POREZ NA DOHODAK GRA|ANA Појединачна пријава ППП, Збирне пријаве
ПП ОШ, ППОШ-1, доППОШ-9, Годишњи порез на доходак
грађана ППДГ-5, Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних
делатности, РИП, Обавештење о закљученим уговорима ОЗУ
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАВЕ: ППOД, ППОД-1
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ: ППДГ-1
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ:ППИ-1, ППИ-2
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР

MARKET

5. октобар
- Подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних
програма у претходном месецу
- Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу за
претходни месец
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
10. октобар
- Подношење pријаве за ПДВ за претходни месец и трећи квартал 2008.
године
- Плаћање ПДВ за претходни месец и трећи квартал 2008. године
- Подношење пријаве за порез на премије осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за претходни месец
15. октобар
- Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног месеца
- Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за претходни месец
- Плаћање пореза и доприноса на приходе од обављања самосталне
делатности за претходни месец
- Плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и
комуналне таксе за претходни месец
20. октобар
- Подношење кумулативног обрачуна акцизе за девет месеци 2008.
године (правна лица и предузетници)
- Подношење кумулативног обрачуна акцизе за pрву половину 2007.
године (предузетници)
- Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за девет месеци
2008. године (правна лица и предузетници)
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на
остале деривате нафте за претходни месец
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на МБ и
дизел гориво који се отпремају на територији АПМК за претходни месец
- Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за прву половину
2007. године (предузетници)
31. октобар
- Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег месеца
- Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене
зараде за претходни месец
5. новембар
- Подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних
програма у претходном месецу
- Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу за
претходни месец
10. новембар
- Подношење пријаве за ПДВ за претходни месец
- Плаћање ПДВ за претходни месец и други квартал 2007. године
- Подношење пријаве за порез на премије осигурања
- Плаћање пореза на премије осигурања за претходни месец
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Све је евидентније, то нам говори
и пракса, да је држава само декларативно за развој малих и средњих предузећа и предузетништва. Сам амбијент
је веома неповољан, показатељи говоре да је држава, посебно паушалцима,
повећала порез од 2004. године за чак
100 посто. Наша држава одваја много
мање за предузетништво у односу на
остале земље у окружењу.
О женском предузетништву се такође доста прича, али подршка женама је
изузетно мала.
Међутим, све је то вероватно проузроковало да предузетници не одговарају на акције званичника који желе да
унапреде предузетништво. Наиме, недавни састанак у организацији Националне службе запошљавања и Савета
запошљавања општине са послодавцима показала је слабу заинтересованост за овакав скуп, на коме су могле
да се чују веома занимљиве приче о
томе шта мучи предузетнике.
Слаб одзив је био на 15. Сабору
занатлија који је одржан од 1. до 5 октобра у Лепенском виру. Од нешто више
од 100 удружења, колико има у Србији,
свега седам је учествовало на овом сабору, а међу њима и Опште удружење
предузетника општине Бачка Паланка.
Ускоро ћемо прoславити 2 године
постојања „Паланачког предузетника“,
али сугестије и даље очекујемо, како
би и даље ишли напред и тражили одговоре на питања која вас муче.
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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Још једно признање Удружењу

Синдикат занатства препознао добар рад
- награде додељене на епенском виру - признања секретару Удружења, Миутину Марчети
и часопису Удружења, "Пааначком предузетнику"
Опште удружење предузетника
општине Бачка Паланка је добило
још једно признање. Наиме, Самостални синдиката занатства услуга
и предузетништва Србије сваке године уручује награде и признања
из различитих области предузетништва. Пратећи рад свих удружења у Синдикату су запазили добар
рад Удружења паланачких предузетника, тако да смо ове године
добили два признања. Из Синдиката су одлучили да ОУП-у општине Бачка Паланка доделе захвалницу из области информисања и
афирмације занатства и предузетништва, тако је поводом 110 година
од оснивања Синдиката часопис
удружења, „Паланачки предузетник“, између осталих, у овој области добио признање. Осим тога,
секретару Општег удружења предузетника, Милутину Марчети овај
синдикат је доделио Саборску захвалницу за унапређење предузетништва и сарадњу.
Ове награде су уручене на 15.
Сабору и спортским сусретима занатства, услуга и предузетништва
који је одржан од 1. до 5. октобра
у Лепенском виру. Бачкопаланачки ОУП представљали су секретар
Милутин Марчета и Стеван Бјелош. Тема овогодишњег Сабора је
била „Женско предузетништво“.
- На жалост, било је јако мало

интересовања, тако да округли
сто није одржан. Последње вечери говорила је председница
секције женског предузетништва
Регионалне привредне коморе
Нови Сад. Организовање жена
предузетница је тек „у повоју“.каже Марчета.

да је амбијент за предузетништво
изузетно неповољан и да држава
само спорадично помаже овај сектор. Држава би могла много више
да учини на побољшању услова
рада, смањења оптерећења предузетника...
На овом Сабору били су и пред-

Миутин Марчета и Светисав Вадисављевић
На Сабору су размењена искуства о ономе шта се дешава по
општинама у области предузетништва и колико локалне самоуправе воде рачуна о развоју ове области. Према Марчетиним речима на
Сабору се могло чути да је држава
само декларативно за развој предузетништва. Марчета је мишљења

ставници Савеза самосталних синдиката Србије, председник овог
Синдиката у области занатства и
предузетништва, Светислав Владисављевић, представници неколико локалних самоуправе. Од око
110 Удружења на сабору је учествовавло свега седам Удружења
и неколико предузећа самостално.

Удружење на добром путу

Признање из Регионане привредне коморе
- уз поједнице, Удружење је једино са територије Региoнане привредне коморе Нови Сад
добио захваницу
На адресу бачкопаланачких
предузетника стигла је још једна
потврда да добро раде, да иду у
правом правцу и да су Удружење
за пример.
Последњих годину дана Опште удужење предузетника општине Бачка Паланка добило је више
признања и захвалница, рекао је
секретар Милутин Марчета, а 9.
јуна је још једном похваљен рад
Удружења.
4
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- У задњих годину дана добили смо низ награда, похвала, захвалница са различитих страна,
а од Регионалне привредне коморе Нови Сад смо добили захвалницу за успешну дугогодишњу сарадњу.
Људи са разних инстанци и из
различитих институција запажају
оно што се ради у бачкопаланачком Удружењу. Све те похвале на-

равно дају вољу и додатни мотив
да се истраје у ономе што је започето, а то је борба за бољи статус
предузетника.
Опште удружење предузетника
Бачке Паланке је једино од Удружења које је добило награду на
територији Регионалне привредне коморе Нови Сад, док су остали лауреати појединци и успешне
фирме.

Сајам предузетништва и иновација у Темерину

Представии се и Паанчани
- учествовао 10-так фирми из Бачке Паанке и представии свој рекамни материја и производе
У Општем удружењу предузетника општине Бачка Паланка не-

активност. Удружење је учествовало на првом Сајму предузетништва

Штанд у Темерину
ма много времена за предах, негде
половином јуна чекала их је нова

и иновација у Темерину. На Сајму
су се представили предузетници

Агенција додеиа средства и
Удружењу

Подизање нивоа
едукације
- средства ће бити утрошена на побољшање
едукације и информисаности
Пред Општим удружењем предузетника општине
Бачка Паланка су нови планови и активности. Наиме,
ОУП је конкурисао код републичке Агенције за развој малих и средњих предузећа на конкурс. На овом
конкурсу додељено је 15 милиона динара бесповратне финансијске помоћи за пројекте јачања капацитета удружења. Конкурс је био отворен до 24. априла.
Удружења су појединачно могла да добију од 100.000
до 800.000 динара. Интересовање за конкурс је било
велико. Током јула је одлучено да, између осталих и
Општем удружење предузетника општине Бачка Паланка буду додељена средства. Овдашњем Удружењу
је одобрено 250 хиљада динара.
У Удружењу планирају да ове новце искористе за
побољшање едукације и информисаности својих чланова, конкретно ће средства бити утрошена за штампање новог броја "Паланачког предузетника" и редизајн сајта Удружења.
На овом конкурсу тражена су и средства за рачунаре за будући Занатски клуб који у Удружењу желе
да направе.

и иноватори Темерина и околине,
Привредна комора Војводине и Регионална привредна комора Нови
Сад. Презентовани су и стари занати, а било је и неколико излагача
из Мађарске.
На штанду ОУП-а Бачка Паланка представљено је 10-так фирми из Општине. Паланачки штанд
је је био запажен и посебaн интерес присутни су показали за часопис „Паланачки предузетник“ који
је подељен у већем броју. Људи из
других удружења који су прилазили интересовали су се како функционише лист. Осим тога, паланачки предузетници су се представили и са ХТЗ опремом, деловима за
пољопривредне машине и другим
металским производима. Такође,
представљен је и рекламни материјал овдашњих предузећа. Иако
је било мало времена, у Удружењу
су успели да се организују и успешно представе.

Реновирање просторија Удружења

Занатски Куб за
чанове
- у Удружењу очекују да овим простором још
више анимирају предузетнике
У Удружењу извесно време постоји идеја о потреби адекватног простора у коме ће се окупљати предузетници. Овог лета је та идеја почела и да се реализује. Наиме, у дворишту канцеларија ОУП-а почели су
са реновирањем просторија које до сада нису биле у
функцији. Планирано је да се адаптира простор који
ће бити претворен у Занатски клуб, а који ће бити намењен одржавању едукативних скупова, презентација, састанцима чланова, као и низу других активности.
Осим тога, у Удружењу очекују да се овим, адекватним
простором, још више чланова анимира и укључи у рад
Удружења, какo би што организованије решавали конкретне проблеме појединих делатности.
Уколико дозволе све околности очекује се да Занатски клуб буде завршен и стављен у функцију током октобра.
Планирано је да једна од првих презентација у новом простору паланачких предузетника буде представљање новог, редизајнираног сајта ОУП-а.
Будући Знатски клуб требао би да буде опремљен и
рачунарима. Чланови ће имати, између осталог и приступ интернету.
¯à
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Унија посодаваца Србије протествује

Подизање пореза нема оправдања
- држава само декаративно за предузетнике, пракса говори друго
Почетком септембра власнике занатских радњи непријатно су
изненадила пореска решења за
2008. годину са повећаним износом пореза, који ове предузетничке радње треба да плате месечно
и збирно до краја године.
Унија послодаваца и Занатска комора Србије упутили су заједнички
протест Министарству финансија и
Влади Републике Србије због тог
потеза, рекао је председник Уније,
Стеван Аврамовић за "Паланачки
предузетник".
Према Аврамовићевим речима
у канцеларији Уније имају Владин
документ у коме се каже да су мала и средња предузећа и здраво
предузетништво стуб овог друштва, да запошљавају две трећине
радника, да је просек плата у том
сектору чак око 450 евра и да је
извоз око 50 % у односу на укупни извоз. Међутим, држава је из
буџета одвојила за сектор малих
и средњих предузећа, занатлије
и старт – ап кредите свега 0,44%.
Поређења ради, Хрватска је

издвојила за овај део привреде
милијарду и 400 милиона евра, а
Србија 50 пута мање.
- Да парадокс буде већи још је
држава, посебно паушалцима од
2004. године повећала порез за
100%. - каже Аврамовић и додаје
да то у Унији сматрају да није у
реду, јер у Србији од тада ништа
није поскупело 100%.
У
Србији
занатлија, малих и средњих
предузећа
има око 280
хиљада.
- Простом
р ач у н и ц ом ,
ако је паушал
подиСтеван Аврамовић гнут само за
око 1000 динара, држава добија
у Буџету око 300 милиона динара, а то онда није развој малих и
средњих предузећа и здравог занатства.
Унија послодаваца је недавно
радила и елаборат у који је било

укључено 1500 занатлија и малих
предузећа из 54 општине. Од 5 до
7 пута је скупље пословање нашим
занатлијама и мсп сектору него у
земљама у окружењу, а у односу
на земље Еворопске уније нашим
предузетницима је скупље чак 12
пута.
С обзиром да представници
Уније послодаваца уз представнике
власти и синдиката чине Социјално
Економски Савет, путем овог тела
покушавају да утичу на политику
Владе. Осим тога, послата су и два
и писма премијеру Цветковићу, каже Аврамовић.
- Ту постоји и друга страна
медаље - 30% грађана ове земље
ради у „сивој економији“ и
остварује 30% посто бруто друштвеног доходка. Држава је дужна
да са својим инспекцијским службама стави тих 30 % у тај буџет,
а не овим постојећим, легалним
да диже порез, ни мање, ни више,
него 100 посто. - рекао је на крају
Стеван Аврамовић за "Паланачки
предузетник".

Унија посодаваца Србије потписаа Општи коективни уговор

Пате нису пробем
- неопходно је да привреда има поса каже први човек Уније, Стеван Аврамовић
Већина послодаваца, чланова
Уније послодаваца Србије је потписала Општи колективни уговор с
репрезентатативним синдикатима
у мају ове године. Општи колективни уговор ступио је на снагу 17. маја и у мајским платама је требао да
буде урачунат и регрес, који је утврђен у висини просечне републичке
плате, односно 32 хиљаде динара и
део на име топлог оброка који износи 20 одсто републичке плате или
6400 динара.
О разлозима оваквог поступка
послодаваца за „Паланачки предузетник“ говори председник Уније
послодаваца Србије, Стеван Аврамовић.
- Онај Општи колективни уговор уговорило је старо руководства. Прихватили смо да потпишемо са синдикатима, с тим што
6
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сваки уговор може бити измењен.
Кад привреди иде набоље, добијају се повластице и олакшице и
обрнуто. Ми смо рекли да Општи
колективни уговор потписујемо у
тешком времену за привреду. То
чинимо да би изашли Синдикатима у сусрет и да не би 2 наредне
године опет расправљали о Закону о раду.
Представницима послодаваца,
синдиката и Владе предстоји још
разговора на ову тему каже Аврамовић.
- Указаћемо на део који је тежак
за послодавце, а који је у реду. Не
морамо да пристанемо на део у
коме се синдикалном вођи обезбеђује канцеларија, ауто... Међутим, ни годишњи одмори, ни прековремени сати нису проблем. То
се увек може усагласити, не ме-

ња се Општи колективни уговор у
целини, можда у две или три тачке. То и треба да је редовна и нормална процедура. Послодавци и
радници су у истом кошу. Ако послодавци имају посла и ради се,
биће пара за плате и за све обавезе према радницима ...
На 26. седници Социјално економског савета која је одржана почетком октобра није постигнут договор о потписивању проширеног
дејства Уговора. Министарство рада и социјалне политике урадиће
његову анализу, као и финансијски
оквир проширеног дејства, а у светлу планираног Буџета за 2009. годину. Министарство ће на наредној
седници Савета известити чланове
о ставу Владе и да ли ће бити потписано проширено дејство Општег
колективног уговора.

„ЋОСИЋ“ДОО

Породична традиција императив
- нове генерације у предузећу донее и нове идеје • деатност поседњих година проширии
и на инвестиције у градњу
Када у Бачкој Паланци кажете „пумпа код Ћосе“ сви знају где
је то. Наиме, за оне мање упућене реч је о предузећу „Ћосић“ ДОО
које постоји више од десет година
и од прошле године је ушло у ред
средњих предузећа, што значи да
стално иду напред.
Оснивач предузећа, Милош Ћосић већ је дуги низ година у предузетништву, важи чак и за једног од
оснивача Општег удружења предузетника општине Бачка Паланка.
Својим радом и залагањем је дао
посебан допринос у најтежим тренуцима Удружења, како се оно не
би угасило. Данас је Милош Ћосић председник Извршног одбора
ОУП-а Бачка Паланка и даље својим иницијативама и идејама активно учествује у његовом раду.
У не баш сигурне воде предузетништва, тачније аутипревозничку делатност, упловио је сада већ
давне 1975. године. Кренуо је
са једним камионом. Тада је
један човек све организовао
- и уговарао послове и возио.
Из године у годину послови су
расли, тако да се негде 90-тих
година обим повећао и самим
тим се и возни парк проширио
и данас поседују око десетак
возила.
Године 1994. Милош Ћосић одлучује да оснује „Ћосић“ ДОО и тада се ово предузеће бавило трговином грађевинског материјала и
његовим транспортом, као и услугама превозa. Тих година у рад
предузећа укључује се и прво старији син Војислав, а потом и млађи Владимир, тако да они важе за
једну од породичних фирми у Бачкој Паланци.
Своју делатност су проширили
отварањем бензинске пумпе која је почела са радом 1. фебруара
1996. године. Пуних 12 година пумпа успешно послује, али је дошло
време за промене. Пратећи потребе тржишта ове године, од априла
до краја септембра урађена је генерална реконструкција бензинске
пумпе на којој је све промењено и

осавремењено. Уз њихов уобичајну понуду, сада имају и нов производ - ауто гас. Први човек предузећа „Ћосић“ ДОО све више посао
предаје синовима тако да смо и
овај разговори водили са његовим
старијим сином Војиславом, који је
уз брата Владимира и сувласник
предузећа. Војислав нас упознаје

ња купаца. Наш посао је тражење локација, израда идејних решења и учествовање у пројектовању. - каже Војислав Ћосић и
указује каква је будућност овог посла: - Инвестиције у Бачку Паланку или проширивање делатности неке компаније, у Општину
би могле да доведу нови високо

са тим како из године у годину
проширују своју
делатност.
- Последњих година одржавамо путеве у зимском периоду
у општини Бачка Паланка. - каже
Војислав
Показало се да овај посао, традиционално добро обављају, те
већ пет година за редом „Ћосић“
ДОО добија на тендеру да чисте
паланачке путеве од снега. Ове године су такође у општини конкурисали за овај посао.
Пратећи новине у свету бизниса
породица Ћосић је проширила делокруг пословања те су од недавно
почели да се баве и станоградњом,
тачније инвестирањем у изградњу
станова и пословног простора за
тржиште.
- На основу потреба тржишта
смо ушли и у овај посао. Колико ћемо се бавити станоградњом
зависи од потреба и интересова-

образовани кадар и сигурно би
се повећала потражња за становима. Већину станова код нас купују људи који су имали нерешено стамбено питање.
Станоградња се такође показала као добар пословни потез овог
предузећа. Досад је предузеће
„Ћосић“ ДОО изградило неколико
зграда.
- Једну зграду смо већ уселили почетком ове године, наредна
би требала буде усељена током
новембра. Нова локација је започета, а у плану је да отпочне изградња још две зграде у пролеће
наредне године.
Међутим, у предузећу „Ћосић“
ДОО ни на томе не планирају да
стану, него већ наговештавају могућност проширивања бензинске
пумпе, односно услуга које ће пружати на овој пумпи, а у будућности
вероватно можемо очекивати још
пуно новина у овом предузећу које
из године у годину расте.
¯à
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Покрајина заинтересована за кастер

Метаци имају шансу за развој
Представници ОУП општине Бачка Паланка, секретар, Милутин Марчета и члан Извршног
одбора, Ратко Митровић присуствовали су, 24. септембра у Ади,
радном састанку на коме је било
разговора о формирању кластера произвођача пољопривредне механизације у Војводини. Састанак је одржан на иницијативу Покрајинског секретаријата за
привреду, а у организацији групе произвођача пољопривредне
механизације из Војводине, Регионалног центра за развој МСП
„СМЕР“, Суботица и Регионалне
агенције за развој малих и средњих предузећа “Алма Монс“. Тада су формулисани и инструменати за подршку сектору пољопривредне механизације у Војводини.
Састанку су присуствовали Покрајински секретар за привреду,
Иштван Пастор, директор Гаранцијског фонда АП Војводине, Горан Васић, заменица директора Фонда за развој АП Војводине
Биљана Јовановић, као и око
Почеци овог пројекта датирају негде од 31. марта ове године
када је одржана конференција
под називом „Подршка формирању кластера у Војводини“ на
коме су представљени резултати истоименог пројекта, који су
показали тренутно стање сектора произвођача пољопривредне
механизације у погледу технолошке производне опремљености.
Пројекат је показао како да се
на одговарајући начин приступи развоју овог сектора и како
формулисати системске мере за
подстицање развоја. Учесници
тадашњег скупа сложили су се
да формирање кластера у сектору производње пољопривредних машина треба да допринесе унапређењу инфраструктуре,
производних капацитета, смањењу трошкова у области истраживања и развоја, повећању
нивоа запослености, као и повезивању свих заинтересованих
на међународном плану.
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30-так произвођача из целе Војводине. На састанак су позвани и
представници “Мајевице” и предузећа “Ливац” из Бачке Паланке.
У оквиру пројекта „Подршка формирању кластера у Војводини у
сектору производње пољопри-

привредне механизације један од
сектора који имају будућност у нашој Покрајини (поред сектора ИТ,
пословних услуга, електрометала
- пратеће аутомобилске индустрије, пољопривредне производње и
прераде...). Све ово је могуће ура-

Састанак у Ади
вредних машина“, до сада су се
већ оквирно дефинисане мере подршке овом сектору.
Покрајински секретар за привреду, Пастор је овом приликом
нагласио да је Покрајина изузетно заинтересована за формирање оваквог кластера и надлежни
покрајински органи даваће конкретну финансијску подршку кластеру. У наредним месецима биће
формирана радна група која ће
радити на техничким стварима на
формирању кластера. На Факултету техничких наука у Новом Саду би био основан Центар који би
био на располагању произвођачима и Пастор искрено очекује да
ће следећи састанак произвођача
пољопривредне механизације започети са констатацијом да су се
већ удружили. На овом састанку
је Иштван Пастор истакао да за
њега више нема дилеме у погледу оправданости формирања кластера због тога што је то економски исплатива прича у коју је већ
пуно енергије до сада уложено и
да је сектор произвођача пољо-

дити у следећих неколико месеци.
На састанку се могло чути да
до сада предузетници нису осетили толику подршку неке државне
институције и да посебно подржавају иницијативу оснивања Центра за обуку младих кадрова који
би био основан на ФТН-у у Новом
Саду, с обзиром да је квалитетне
кадрове из овог сектора веома тешко наћи.
Представници предузећа у којима није завршена приватизација
такође смтарају да имају шансу у
овом појекту.
Поред свих предности које би
удруживање омогућило сваком
појединачном произвођачу, може
се остварити и међусобна боља
пословна сарадња.
У паланачком Удружења предузетника планирају да обиђу све
предузетнике и мала предузећа
која се баве металском индустријом. Уколико је неко заинтересован да нешто више сазна о кластеру може се обратити у просторије Удружења.

Фонд за развој предузетништва

Општина
Фонд наставља са додеом поново на
сајму
средстaва
- конституисан нови Фонд • додељено 19 субвенција
Инвестекспо
На састанку Фонда за развој
предузетништва општине Бачка
Паланка, 3. јуна одлучено је да буду додељена средства за субвенционисање дела каматне стопе за
кредите, аутопревозничком предузећу "АРЕТРА" из Товаришева.
Чланови Управног одбора Фонда
разматрали су 3 приспела захтева
на конкурс, али само је један имао
комплетну документацију. Овим је
настављена пракса опредељивања средстава предузетницима, каже Мирослав Сићевић.
- Висина кредита за који су
одобрене субвенције до јуна износи око 235 хиљада евра, чиме
је запослен 41 нови радник- једна мала фабрика. Укупна вредност субвенција на име камата је

рослав Кукољ, Милован Грубор,
Радослав Рудић и Златко Валихора. Прва, конститутивна седница
Управног одбора Фонда одржана
је 10. јула ове године. Нови чланови су упознати са досадашњим радом Фонда 80 % средстава Фонда
предвиђено је за субвенционисање
камате за кредите предузетника, а
20% за осталe активности Фонда.
На овом састанку додељена су
субвенције ДОО “Станковић“ из
Деспотова и СЗР „Естетика и КО“
из Гајдобре.
ФОНД УТВРДИО ПЛАН РА ДА
ДО КРАЈА ГОДИНЕ
На састанку Фонда за развој
предузетништва општине, 17. јула
члан, Милован Грубор је упознао
присутне да је успоставио контакт

Са састанка Фонда за развој предузетништва
2 милиона 682 хиљаде динара,
нешто око 31 хиљаде евра. Захтевом који је одобрен на том састанку висина субвенције се повећала за вредност од око 1700
евра.
НОВ САЗИВ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Скупштина општине Бачка Паланка је на седници одржаној 19.
јуна именовала нови сазив Управног одбора Фонда за развој предузетништва општине Бачка Паланка. За председника Управног одбора изабран је Мирослав Сићевић,
његов заменик је Душко Броћета, а
чланови су: Миленко Трнинић, Ми-

са председником општине Илок због
евентуалне реализације Програма
међународне сарадње. Предложио
је и да се посете општине Инђија,
Бечеј, Суботица, Зрењанин, Илок и
Вуковара и да се сазна о њиховим
искствима у предузетништву. Председник Фонда, Сићевић је мишљења да је за Фонд “крупан залогај“
решавања радних зона и да то треба да решавају неке друге институције Општине. Фонд ће наставити
са доделом субвенција, едукацијом
предузетника, сарадњом са Удружењем предузетника, организацијом наступ на сајмовима, и припремом Сајма привреде...

- додељене нове субвенције
Општина и Фонд за развој предузетништва општине Бачка Паланка ће се и ове године представити
на Сајму инвестиција, Инвестекспо
2008. у Новом Саду од 4. до 7. новембра, одлучено је, између осталог на, трећем састанку Управног
одбора Фонда који је одржан 30.
септембра.

Прошлогодишњи наступ на
овом Сајму је био веома успешан.
Штанд општине Бачка Паланка је
био један од најпосећенијих. Председник Управног одбора Фонда,
Мирослав Сићевић се нада да ће
овог пута наступ бити још успешнији, јер имају више времена за припрему. Осим тога, на овом Сајму,
као и 2007. године представиће се
и ОУП.
Фонд за развој предузетништва
наставио је и са доделом средстава СЗР “Ексапласт” из Гајдобре.
Ово је 19. субвенција коју је Фонд
за непуне две године доделио.
У Фонду за развој предузетништва у циљу едукације предузетника, остварили су контакти са Факултетом за менаџмент из Новог
Сада, чији професори држе предавања на тему предузетништва.
Планирано је неколико предавања
о предузетништву. На састанку се
могла чути и информација о томе
да су скоро сви корисници субвенција испунили уговорне обавезе
по питању пријема нових радника. Чланови Управног одбора Фонда за развој предузетништва желе
озбиљно да приступе изналажењу
могућности за организацију Сајма
привреде у априлу 2009. године у
Бачкој Паланци.
¯à
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Савет за запошљавање - додељена средства посодавцима

Ребаансом буџета до нових средстава
- У Савету очекују нова средства како би запосии и преостаих 78 ица по 34 захтева
Савет за запошљавање општине
Бачка Паланка дао је велики подстрек послодавцима што је заједно
са Националном службом за запошљавање одобрио на седници, одржаној 3. јуна, средства за 20 послодаваца који су запослили 20 нових
лица.
Трочлана комисија је обишла 54
послодавца који су се пријавили на
јавни позив Савета. Према речима
шефа службе НСЗ у Бачкој Паланци,
Драгана Перића неколико критеријума је било битно у одлуци коме да
се определе средства.
- Утицали су пре свега бонитет фирме и солвентност. Неколи-

ко послодаваца нисмо нашли на
адреси коју су пријавили, тако да
они и нису добили средства. Неки
су тражили да запосле двоје и више лица, али код чланова Савета
је преовладало мишљење да идемо само на једног запосленог.
Председник Савета за запошљавања Горан Милић није крио задовољство због тога што су Савет, односно локална самоуправа и Национална служба запошљавања одобрили средства.
- Гледали смо да испоштујемо
критеријуме НСЗ која је и водила
главну реч. Лица која су упослена
су из категорије инвалида, Рома,

старијих од 50 година и млађих од
30 година и жене.
Милић се нада да ће и преостала 34 захтева бити удовољена и решена са ребалансом буџета и да ће
локална самоупорава имати разумевања.
И друге локалне самоуправе су
желеле да примене испробан рецепт
бачкопаланачког Савета.
- Интересовали су се Панчево,
Баточина и сигурно још 15-так, 20
места из Србије и то је подстрек.
Да смо месец дана пре формирали Савет, били би први у релаизацији ове идеје запошљавања, а
овако смо међу првима.

Савет за запошљавање - основан нови сазив Савета

Пред новим изазовима
- кроз директне контакте са посодавцима изнаћи решења за ново запошљавање
Савет за запошљавање општине Бачка Паланка показао је до сада смисао свог постојања, јер је тело урадило неколико значајних послова. Између осталог, у сарадњи
са НСЗ, локалном самоуправом и

мењена. Председник је и даље Горан Милић, његов заменик Глиша
Михајлов, док су чланови Драган
Перић, Драгана Мрђа, Милорад
Карановић, Дејан Бокан, Милутин
Марчета, Игор Карановић и Душ-

Савет за запошљавање
послодавцима у Савету су успели
да запосле 20 нових лица. Међутим, како најављује председник Горан Милић неће са тим стати.
После локалних избора конституисан је нови Савет за запошљавање, с тим што је већина чланова
остала иста, осим два која су за10 ¯  
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ко Кутањац. После конститутивног
састанка одржан је још један састанак, рекао је нови, стари председник Савета за запошљавање,
Горан Милић. На прошлом састанку, који је одржан у августу, позиву
Савета одазвао се и нови председник Уније послодаваца Војводине,

иначе Бачкопаланчанин, Никола
Павичић. Тада се разговарало о
привреди наше Општине, као и могућностима отварања нових радних места.
Таде је испланирано да у Савету током октобра буде организован
још један састанак и то са еминентним људима из привреде општине
Бачка Паланка, са покрајинским
секретаром за рад, запошљавање
и равноправност полова, Мирославом Васиним, као и послодавцима. Овим су се желеле изнаћи
још неке могућности за запошљавање.
Према речима Горана Милића
у Савету за запошљавање су наишли на разумевање од стране локалне самоуправе за оснивање и
рад оваквог тела које је састављено од представника Националне
службе за запошљавање, представника општинске власти, представника синдиката и представника послодаваца.
Милић је скромно констатовао
да за Бачку Паланку 20 радних места колико је запослено није много,
али он наговештава да ће у сарадњи са свим релевантним чиниоцима утицати на то да се изнађу решења за нова запошљавања.

Довођење озбиљних посодаваца приоритет Савета

Веики порези оптерећење за све
- Општина Бачка Паанка једна од најперспективнијих окација за инвеститоре
Трећа седница новог сазива Савета за запошљавање општине Бачка
Паланка одржана је 26. септембра.
Овом приликом најављена је и
организација наредног Сајма запошљавања, који ће у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Службом у Бачкој Паланаци бити одржан 16. октобра у холу спортске хале Тиквара од 10 до 13 часова.
Сајам ће, као и раније бити организован по светским моделима и стандардима који су до сада дали резултате. Прошли је, по истим стандардима, у року од 6 месеци запослио
за око 50 % више незапослених, него што је понуђених слободних места. Организатори Сајма су се тада
договорили да 3. октобра одрже састанак са послодавцима, и Секретаром за рад радне односе и равноправност полова, Мирослав Васин,
како би их упознали са закључцима

састанка Савета и са актелностима
из НСЗ, пре свега са субвенцијама
за запошљавање.
У последње време нема значајнијег оживљавања привреде, треба тражити, начине обезбеђивања
наменских средстава, побољшања
услова рада, положаја запослених,
односа послодаваца према њима
и то у условима када се не поштују, често ни основна људска права,
не само у раду на „црно“. Ово могу
да буду теме за разговор како представника послодаваца, синдиката и
локалне самоуправе, тако и Социјално економског савета.
Оцена Савета за запошљавања
је да су главни разлози овакве ситуације, катастрофална законска
оптерећења за пријављивање послодаваца, као и више од 300 закона, правилника и уредби. У сивој
зони, у раду на "црно", слика је дру-

гачија, бројне непријављене фирме
нико не контролише. Решење проблема незапослености је у довођењу озбиљних послодаваац, мултинационалних компанија и усвајање
новог имиџа корпоративног нивоа
управљања. Неки од услова за то
су: убрзавање доношења Генералног урбанистичког плана, уређење
Индустријске зоне, приобаља, развој туризма, јачање сарадње локалне власти и привреде, кажу у Савету за запошљавање општине Бачка
Паланка.
Како је рекао председник Горан
Милић, на то посебно обавезује
званичан податак Републике Србије
да Општина Бачка Паланка припада једном од три региона Републике
са најбољом позицијом и перспективом за привредни развој. У тој
групи се уз Бачку Паланку, Шабац и
Нови Сад.

У Савету за запошљавање помао разочарани

Без одзива посодаваца
- истакнут пробем шкоског система
Служба Националне службе запошљавања Бачка Паланка у сарадњи са Саветом за запошљавање општине Бачка Паланка у малој сали синдиката организовала
састанак са послодавцима. Шеф
Службе, Драган Перић присутне је
упознао са тенденцијом смањења
незапослености у последње време.
Представница НСЗ Слађана Вукадинов је говорила о средствима,
програмима, и услугама које нуди
ова Служба, као и новинама које
се планирају у Националној служби запошљавања. Осим тога, она
је и указала да у Служби желе да
остваре што непосреднији контакт
између послодаваца и незапслених
у циљу решавања њиховог радног
статуса.
Присутни су узели учешће у расправи указујући на проблематику
нашег школског система, где свршени средњошколци, али и академски
грађани имају јако мало искуства у

пракси. Овом приликом указано је
и на потребу да се заштите послодавци у случајевима када користе
за запошљавање радника различи-

су раније обавили разговоре са чак
тридесетак послодаваца, састанку је присуствовало свега шесторица. Осим тога, раније најављени

Састанак са посодавцима
те субвенције Често се дешава да
их радници , без икакве претходне
најаве напусте, тако да то може да
створи одређене непотребне губитке послодавцима.
Иако је припрема за овај састанак била опсежна и представници
Националне службе запошљавања

гости, покрајински Секретар за рад
и радне односе и једнакост полова, Мирослав Васин, представници
локалне самоуправе, председник
Уније послодаваца Војводине, Никола Павичић, као и представници
Пословног клуба нису присутвовавли овом скупу.
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Инспекција рада

Рад на црно у границама контрое
Појава рада на црно је и даље веома присутна појава у нашем друштву.
Према речима начелнице Инспекције рада и радних односа за
јужно бачки округ, Љиљане Стојшић, што се тиче рада на црно контрола се врши свакодневно. Рад на
црно се креће од 5 до 10 посто у односу на лица која Инпекција нађе на
раду, а то зависи од врсте делатности, доба године, као и од региона.
Увек је нешто појачана рад на црно у угоститељству и у производним
делатностима и на те делатности се
обраћа нешто веће пажња кад је у
питању контрола рада на црно. Ту
нема неких значајнихих промена у
односу на прошлу и раније године,
тако да се тренд полако смањује
и не очекује се да се у потпуности

Љиљана Стојшић

смањи рад на црно, јер то ни у једној земљи није могуће, каже Стојшићева за Паланачки предузетник.
- Ми се међутим трудимо да то
одржимо у релацији до 10 посто и
у томе успевамо. Због ове појаве
смо нон-стоп у контроли.
У Инспекцији рада и радних односа постоји и могућност анонимног
пријављивања рада на црно, односно да запослени раде без закљученог Уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању.
- То се може учинити писменим
путем, анонимно без потписивања или на телефон 421-785. Контрола ове инспекције се врши по
свакој пријави.

Контроа кваитета акта о процени ризика
Свест о потреби Акта о процени
ризика, је према речима начелнице
Инспекције рада и радних односа
за јужно бачки округ Љиљане Стојшић је заживела. У међувремену,
у односу на почетак, када су акти
требали да буду донети, већина
послодаваца је донела Акт.
- О квалитету Акта још увек је
рано говорити, јер тај акт треба
да заживи кроз примену тих мера за безбедан и здрав рад на терену и то ће бити у наредном периоду задатак инспектора рада,

да контролишу примену Акта на
терену.
Према Стојшићкиним речима с
обзиром да су лица која су доносила Акт о процени ризика стручна,
то су и различите методе по којима
су се акти доносили. Ми сада треба
да видимо која је суштина тог Акта
и да ли је послодавац, односно лице које је донело Акт препознало
све опасности и штетности које могу да доведу до повреде на раду и
да се види да ли се на основу Акта
ризици тог посла могу држати под

контролом.
У Инспекцији су задовољни што
је већина послодаваца донела Акт
о процени ризика и јако је мало
оних који нису завршили Акт, а најмање је оних који нису уопште започели његово доношење.
За оне који нису донели Акт нису
предвиђене репресивне мере. Уколико неко није донео Акт из незнања или није нашао стручно лице,
јер није могуће наћи толики број
стручних лица, тим послодавцима
се дају кратки рокови да то учине.

Свест о безбедности на раду расте
У области безбедности на раду
инспектори рада су стално ангажовани. Инспектори рада су најзаступљенији и најактивнији у области
грађевинске делатности, односно
градилиштима, јер је реч о најризичнијој делатности. Наиме, Министарство рада орагнизује извесно
време кампање контроле градилишта у целој Србији.
Послодавци који се дуже време
баве градитељством и који су више пута контролисани, као и њихови запослени су већ стекли свест
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о потреби предузимања мера за
безбедан и здрав рад.

- Они су схватили да безбедност на раду није ту због Инспекције, контроле и претње високим казнама, него због њих и
заштите економских интереса
послодаваца и здравственог интереса запосленог. Код послодаваца који су тек почели да изводе грађевинске радове и који су
дошли из региона где контрола
није била ригорозна, често се
сусрећемо са проблемима, док
послодавци не уђу у тај систем
који је код нас заживео.

Удружење Затне руке у очувању традиције

Успешно учешће у Мужљи
- вршиће обуку за ткање, сикање на стаку и патну
Удружење „Златне руке“ је од
13. до 20. јула учествовало први
пут на 38. Међународној изложби
ручних радова и колекционарства
у Мужљи код Зрењанина. Из Удружења, према речима председнице Маце Лаћарак на МИРКУ учествовале су 22 жене. На овој манифестацији биле су изложене рукотворине из више земаља. Жене из
овог Удружења добиле су похвале за учешће, с обзиром да постоје око годину и по дана. У Мужљи
су Паланчанке добиле 38 диплома за своје рукотворине. Учесницима и посетиоцима МИРКА жене из
„Златних руку“ представили су се
са везом, сликама на свили Наде

Јулинац. Тада су изложили и три
лутке у народним ношњама.
Удружење Златне руке је до сада имало више изложби, како у
Бачкој Паланци, тако и ван ње, рекла је Маца Лаћарак, председница Удружења, додајући да планирају да обуче потенцијалне, нове
чланице на хоризонталном и ручно чворнатом разбоју који су добиле на поклон од једне своје чланице, као и репро-материјал за њега. Осим тога, започеће и едукацију сликања на платну и стаклу. У
Удружењу очекују и да их подржи
локална власт у напорима да очувају обичаје, традицију и оживљавање старих заната.

Удружење посовних жена додеио награде

Потребна јача подршка предузетницама
- само 10 посто жена на чеу фирми у Србији
Удружење пословних жена и секција Удружења Женски бизнис клуб
из Београда, половином године већ
2. годину додељује награду „Цвет
успеха за жену змаја“ најуспешнијим предузетницама у категоријама - најмодел запошљавања жена
и најевропскија женска фирма. Награда се додељује женама, директоркама и власницама, односно
онима које су активно укључене у
вођење сопствене фирме и остварују резултате, по којима постају
препознатљиве у економском животу Србије рекла је за „Паланачки
предузетник“, председница Удружења Сања Поповић Пантић.
- У нашем друштву постоји
мање од 10 посто жена власница и директорки, што је нешто
око 6700 фирми на чијем су челу жене, од укупно 100 хиљада.
Због тога су потребне стимулативне мере за жене да се самозапошљавају, да осниивају фирму,
али све је то тешко с обзиром да
окружење не нуди сигурност и то
се мора мењати.
Награду за најевропскију женску фирму добиле су: Мила Литвињенко власница "АУРЕ" из Ниша

и Славица Јањушевић власница
"Кирка Фарме" из Београда. За најмодел запошљавања жена награђено је пољопривредно газдинство
„Степановић“ Драгице Степановић
из села Сувотање код Ваљева. Она
је организовала жене из свог села у
области етно-туризма. Сања Вељковић из фирме „ЛОГО“ из Београда која је развила посебну стратегију бриге о запосленим женима и
она преузима камате на стамбене
кредите запослених жена, брине о
здрављу жена и остало... Пет специјалних награда додељено је у

области сарадње јавног и цивилног
сектора и за друштвено одговорно
пословање у смислу заштите животне средине.

Удружење пословних жена Србије окупља предузетнице и жене које
желе да отпочну сопствени бизнис, као и жене на руководећим позицијама у институцијама које се баве подршком сектора малих и средњих
предузећа. За десет година постојања Удружење је реализовало више од 50 пројеката економског оснаживања жена у Србији, помажући
им да путем информација, стицања нових знања и вештина, контаката
и умрежавања на локалном и регионалном нивоу унапреде постојећи
или отпочну сопствени бизнис. Удружење пословних жена се бави и
истраживањем економског положаја жена. У Удружења пословних жена су оријентисани на јачање активности јавног заговарања путем којег успешне жене власнице одрживих бизниса, желе активно да утичу и
мењају своје пословно окружење и унапређују институционални оквир
за развој предузетништва. Зато је од 2007. године формирана секција
Удружења, Женски бизнис клуб.
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НАЕД у акцији "Из авиринта"

У борби против непотребних прописа
- тражи се начин за поједностављење прописа
Националана алијанса за локални економски развој или НАЛЕД, 26.
маја је покренула кампању „Из лавиринта“ чији циљ је пружање подршке
привредницима који се свакодневно
боре са теретом администрације која
отежава пословање. Тада је упућен
позив привреди да укаже на компликоване процедуре и непотребне прописе са којима се сусрећу.
Кампању „Из лавиринта“ покренуо је НАЛЕД у сарадњи са агенцијом
УСАИД, а циљ кампање је да се уклоне сувишни прописи или пронађу начини за поједностављивање поцедуре које угрожавају конкурентност српске привреде о чему извршни директор НАЛЕДА Виолета Јовановић,
каже за "Паланачки предузетник":
- Акција је трајала нешто више од месец дана и прикупљено
је 250 предлога. Указано је не само на проблеме, него и на могућа
решења. Лето је искоришћено за
правну и економску анализу пристиглих предлога, тачније стручној анализи тима правника, док је
економску анализу урадио ЦЕВЕС.
Из економске анализе смо сазнали
колико те процедуре коштају државу и привреду. Сада смо спрем-

ни да све те предлоге публикујемо
и прикажемо јавности. Та публикација ће бити презентована и на завршној конференцији Пројекта која се очекује око 20.октобра.
Овим пројектом неће завршити
акција. Обављени су разговори са
партнерским институцијама у пројекту као што су Агенција за привредне
регистре, Пореска управа са којима
ће НАЛЕД и даље радити на поједностављењу процедуре. Према речима Виолете Јовановић Министарство економије и регионалног развоја ја дало подршку Пројекту, јер ће у
својој акцији свеобухватне реформе
прописе користити податке добијене
у пројекту „Из лавиринта“.
У НАЛЕД-у планирају да акције и
даље континуирано спроводе шестомесечно и да тако буду стално отворени по угледу на процедуре које се
редовно спроводе у и Европско унији. Сви предлози ће бити објављени
на WEB- сајту НАЛЕД-а и сви заинтересовани моћи ће да дају своје коментаре и сугестије.
У Пројекти "Из лавиринта" највише примедби је стигло по питању
пореских прописа и процедура, који
се тичу добијању пореског уверења,

Најава и обећања из Министарства економије

Реформа прописа за годину и по
- позив привредницима да узму учешће
Министарство економије и регионалног развоја најављује већ извесно
време реформу прописа. Почетком
септембра члановима Владе је представљен план реализације Пројекта
свеобухватне реформе прописа који
треба да буде спроведен у наредних
15 месеци.
- Скупо регулаторно окружење
је неповољно за економски развој.
Привредни субјекти се суочавају са
многим непотребним прописима,
који су већ изгубили своју сврху
и скупо, сложено пословање омета економски раст, рекла је руководилац јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа, Андреа
Марушић за „Паланачки предузетник“ и додала да се са проблемом
14 ¯  
¯à

нагомиланих прописа, који стварају сметње у привредном окружењу,
нико до сада није позабавио.
Сврха свеобухватне реформе прописа је да се ослободимо сувишних и
непотребних прописа и она подразумева стављање ван снаге или измене прописа који су сувишни или неефикасни.
Свеобухватна реформа прописа
требала би да буде спроведена у року од 18 месеци. Отпочета је рализација овог пројекта и Влада треба да
формира јединице за спровођење
свеобухватне реформе прописа. Овај
пројекта биће спроведен у неколико
фаза. Неопходно је прво пописати односно направити инвентуру свих прописа који су у примени у Републици

пореског извештаја, плаћања пореза, затим пријаве и одјаве радника,
као и регистрација, односно пререгистарција предузећа, ту се мисли на
питање дужине добијања ПИБ-а.
Виолета Јовановићева из НАЛЕД-а је истакла и један апсурд
- Уколико мајка треба да узме
боловање због детета она мора да
одјави радњу. Што значи да тог првог дана, када је дете наболесније и најпотребнија му је мајка, она
мора да иде у надлежне институције да би радњу одјавила и да би
када дете оздрави опет изгубила
дан да би је пријавила.
Дугорочни циљ целе ове акције јесте да се направи повољнији правни
оквир за развој пословања и привлачења страних инвестиција и циљна
група у овој акцији је мала привреда. Предузетници су притиснути свакодневно великим бројем прописа и
процедура које они директно морају
да поштују. Они обично немају службе књиговодства, немају људске и
финансијске ресурсе да би то на једноставнији начин решили.
Према речима Јовановићеве каже
да је кампања наишла на добар пријем како код привредника, тако и код
обичних грађана.
Србији и тек тада ће се имати увид у
прописе законске акте, правилнике и
остало. После ће се радити на анализи прописа који се тичу привреде, а
потом ће се ићи на фазу давања препорука и спровођења тих препорука
од стране стручних и релевантних лица.
Први део би требао да почне у
фебруару наредне године и тада ће
бити урађен попис свих прописа. Након тога биће урађена фаза анализе, када у Министарству економије и
регионалног развоја очекују активно
укључивање свих привредних субјеката који најбоље знају на какве препреке наилазе у пословању и тада ће
давати конкретне предлоге шта и како треба изменити. Ова фаза анализе
трајаће од марта до септембра наредне, 2009. године.
Ускоро ће бити постављен и сајт
ове Реформе, тако да ће сви заинтересовани моћи да се информишу и
да дају своја мишљења и предлоге.
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15. новембар
- Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног месеца
- Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за претходни месец
- Плаћање пореза и доприноса на приходе од обављања самосталне
делатности за претходни месец
- Плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и
комуналне таксе за претходни месец
- Плаћање пореза на имовину за 4. квартал
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
20. новембар
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на
остале деривате нафте за претходни месец
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на МБ и
дизел гориво који се отпремају на територији АПМК за претходни месец
30. новембар
- Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2009.
години
- Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег месеца
- Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене
зараде за претходни месец
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
5. децембар
- Подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних
програма у претходном месецу
- Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу за
претходни месец
10. децембар
- Подношење пореске пријаве за ПДВ за претходну месец
- Плаћање ПДВ-а за претходни месец
- Подношење пријаве за порез на премије осигурања
- Плаћање пореза на премије осигурања за претходни месец
15. децембар
- Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног месеца
- Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за претходни месец
- Плаћање пореза и доприноса на приходе од обављања самосталне
делатности за претходни месец
- Плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и
комуналне таксе за претходни месец
20. децембар
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на
остале деривате нафте за претходни месец
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на МБ и
дизел гориво који се отпремају на територији АПМК за претходни месец

Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
31. децембар
-Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег месеца
-Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене
зараде за претходни месец
Сваког месеца
Порез на доходак грађана
Збирна пореска пријава за порез по одбитку подноси се Пореској управи
једном месечно, у то у року од 5 дана по истеку месеца, посебно за сваку
исплату извршену у претходном месецу.
Велики порески обвезници збирну пореску пријаву по одбитку подносе
Центру Пореске управе за велике пореске обвезнике, истог дана када је
извршена исплата, а најкасније у року од два дана од дана исплате
прихода који се опорезује по одбитку.
Пореске пријаве и други поднесци
Према Закону о пореском поступку и пореској администрацији пореска
пријава представља извештај који порески обвезник подноси Пореској
управи о оствареним приходима, извршеним расходима, добити,
имовини, промету добара и услуга и других трансакција од значаја за
утврђивање пореза.
Пореска пријава се подноси на обрасцу којн прописује министар,уз који се
прилажу и одговарајући докази.
Порески обвезник је дужан да лично потпише пореску пријаву осим ако је
другачије утвђено пореским Законом.
Пореска пријава се подноси у року прописаном пореским Законом,
Пореској управи у којој је поднета пријава за регистрацију, осим ако
пореским Законом није друкчије уређено. Пореска пријава се подноси
нспосредним уручењем Пореској управи или путем поште, а велики
порески бвечници пријаву могу послати и електронским путем.
СВЕ О ПОРЕЗИМА na сајтu Пореске управе www.poreskauprava.sr.gov.yu
Обрасци
ГОДИШЊИ ПОРЕЗ: ПДВ, ЕППДВ, ПППДВ
AKCIZA: ПП OAK са прилозима 1 -4
ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА ПДП, ПДН (за недобитне oрганизације),
ПБН-1 ПБ1 са прилозима: ДПИ, ДК,
ПК, ОК, КПБ, ПК-1, ОА, СУ, СИ, ИПД, ИПД-1, Анекс обрасца ПБ- 1, ПНБ ( за
недобитне организације), ПБPJ
POREZ NA PREMIJU OSIGURWA: МОППНО
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ ПП ФТ
POREZ NA DOHODAK GRA|ANA Појединачна пријава ППП, Збирне пријаве
ПП ОШ, ППОШ-1, доППОШ-9, Годишњи порез на доходак
грађана ППДГ-5, Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних
делатности, РИП, Обавештење о закљученим уговорима ОЗУ
ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАВЕ: ППOД, ППОД-1
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ: ППДГ-1
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ:ППИ-1, ППИ-2
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР

MARKET

5. октобар
- Подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних
програма у претходном месецу
- Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу за
претходни месец
Према члану 91, став 2. Зakoна о општем управном поступку, ако
последњи дан рока пада у недељу ипи на бан држаеног празника. ипи у
неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
10. октобар
- Подношење pријаве за ПДВ за претходни месец и трећи квартал 2008.
године
- Плаћање ПДВ за претходни месец и трећи квартал 2008. године
- Подношење пријаве за порез на премије осигурања
Плаћање пореза на премије осигурања за претходни месец
15. октобар
- Плаћање аконтације акцизе за 2. половину претходног месеца
- Плаћање аконтације пореза на добит предузећа за претходни месец
- Плаћање пореза и доприноса на приходе од обављања самосталне
делатности за претходни месец
- Плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и
комуналне таксе за претходни месец
20. октобар
- Подношење кумулативног обрачуна акцизе за девет месеци 2008.
године (правна лица и предузетници)
- Подношење кумулативног обрачуна акцизе за pрву половину 2007.
године (предузетници)
- Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за девет месеци
2008. године (правна лица и предузетници)
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на
остале деривате нафте за претходни месец
- Крајњи рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на МБ и
дизел гориво који се отпремају на територији АПМК за претходни месец
- Плаћање разлике акцизе по кумулативном обрачуну за прву половину
2007. године (предузетници)
31. октобар
- Плаћање аконтације акцизе за 1. половину текућег месеца
- Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене
зараде за претходни месец
5. новембар
- Подношење обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних
програма у претходном месецу
- Плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу за
претходни месец
10. новембар
- Подношење пријаве за ПДВ за претходни месец
- Плаћање ПДВ за претходни месец и други квартал 2007. године
- Подношење пријаве за порез на премије осигурања
- Плаћање пореза на премије осигурања за претходни месец

Па аначки
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Flesh memorije
1gb 400.2gb 500.4gb 800.8gb 1200.-

Jedino uplatno mesto u gradu za

Računari već od 9.500.Monitori već od 9.500.- (19inch)
Štampači laserski već od 5.200.Inkjet štampači već od 2.500.Veliki izbor perifernih uređaja
(miševi, tastature, zvučnici, prazni diskovi...)

Још једно признање Удружењу
Занатски к уб за ч анове
Подизање пореза нема оправдања
Најава и обећања из министарства економије

