
INFORMACIONI SISTEMI

Jedino uplatno mesto u gradu za 

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a
Tel. 021/ 752-494
hallsys@hallsys.net

bačka palanka, gajdobra, silbaš, despotovo, pivnice, obrovac, karađorđevo, čelarevo, gložan, kulpin

Ugradnja već od 5000 dinara!  Na dve mesečne rate!   Brzine 256,512,768,1024,1536!

wwiirreelleessss  iinntteerrnneett    
mesečna cena već od 200 dinara!

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...)

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...)

Flesh memorije
1gb    400.-
2gb    500.-
4gb    800.-
8gb  1200.-

Flesh memorije
1gb    400.-
2gb    500.-
4gb    800.-
8gb  1200.-

Бачка Паланка • Новосадски пут 27 • Телефон: 021/ 60-41-875

БЕНЗИНСКА СТАНИЦА “ЋОСИЋ” НУДИ СВЕ ВРСТЕ НАФТНИХ ДЕРИВАТА +  АУТО ГАС 

ПрПредедузетникзетникПрПредедуузетникзетник
ПааначкиПааначки СЕПТЕМБАР 2008.

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

БРОЈ 7

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

Још једно признање УдружењуЈош једно признање Удружењу
Занатски куб за чановеЗанатски куб за чанове
Подизање пореза нема оправдањаПодизање пореза нема оправдања
Најава и обећања из министарства економијеНајава и обећања из министарства економије

Још једно признање Удружењу
Занатски куб за чанове
Подизање пореза нема оправдања
Најава и обећања из министарства економије



www.udruzenjepreduzetnika.com

ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
И РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У

“ПАЛАНАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ”
И НА САЈТУ УДРУЖЕЊАТел. 021/752-772

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

MARKET

LIMAR I LAKIRER

Bačka Palanka - Kaloš
Braće Stojaković 6

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

Sve vrste
autolimarskih
radova

Popravka
spojlera i
branika

IRER

GRUJIĆ

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

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

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНАМИЈСКА ЧИСТИ

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

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
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Све је еви дент ни је, то нам го во ри 
и прак са, да је др жа ва са мо де кла ра-
тив но за раз вој ма лих и сред њих пред-
у зе ћа и пред у зет ни штва. Сам ам би јент 
је ве о ма не по во љан, по ка за те љи го во-
ре да је др жа ва, по себ но па у шал ци ма, 
по ве ћа ла по рез од 2004. го ди не за чак 
100 по сто. На ша др жа ва одва ја мно го 
ма ње за пред у зет ни штво у од но су на 
оста ле зе мље у окру же њу. 

О жен ском пред у зет ни штву се та ко-
ђе до ста при ча, али по др шка же на ма је 
из у зет но ма ла.

Ме ђу тим, све је то ве ро ват но про у-
зро ко ва ло да пред у зет ни ци не од го ва-
ра ју на ак ци је зва нич ни ка ко ји же ле да 
уна пре де пред у зет ни штво. На и ме, не-
дав ни са ста нак у ор га ни за ци ји На ци о-
нал не слу жбе за по шља ва ња и Са ве та 
за по шља ва ња оп шти не са по сло дав-
ци ма по ка за ла је сла бу за ин те ре со ва-
ност за ова кав скуп, на ко ме су мо гле 
да се чу ју ве о ма за ни мљи ве при че о 
то ме шта му чи пред у зет ни ке.

Слаб од зив је био на 15. Са бо ру 
занатлија ко ји је одр жан од 1. до 5 ок то-
бра у Ле пен ском ви ру. Од не што ви ше 
од 100 удру же ња, ко ли ко има у Ср би ји, 
све га се дам је уче ство ва ло на овом са-
бо ру, а ме ђу њи ма и Оп ште удру же ње 
пред у зет ни ка оп шти не Бач ка Па лан ка.

Уско ро ће мо прoславити 2 го ди не 
по сто ја ња „Па ла нач ког пред у зет ни ка“, 
али су ге сти је и да ље оче ку је мо, ка ко 
би и да ље ишли на пред и тра жи ли од-
го во ре на пи та ња ко ја вас му че.

Ваш „Па ла нач ки пред у зет ник“  

Још јед но при зна ње Удру же њу 
Син ди кат за нат ства пре по знао до бар рад  ............................................4

Удру же ње на до бром пу ту 
При зна ње из Ре ги о нал не при вред не ко мо ре ........................................4

Са јам пред у зет ни штва и ино ва ци ја у Те ме ри ну 
Пред ста ви ли се и Па лан ча ни ...................................................................5

Аген ци ја  до де ли ла сред ства и Удру же њу 
По ди за ње ни воаеду ка ци је ........................................................................5

Ре но ви ра ње про сто ри ја Удру же ња 
За нат ски Клуб зачла но ве ..........................................................................5

Уни ја по сло да ва ца Ср би је про те ству је 
По ди за ње по реза не ма оправ да ња .........................................................6

Уни ја по сло да ва ца Ср би је пот пи са ла Оп шти ко лек тив ни уго вор 
Пла те ни су про блем ...................................................................................6

 „ЋО СИЋ“ДОО 
По ро дич на тра ди ци ја им пе ра тив ............................................................7

По кра ји на за ин те ре со ва на за кла стер 
Ме тал ци  има ју шан су за раз вој ...............................................................8

Фонд за раз вој пред у зет ни штва 
Фонд на ста вља са до де лом сред стaва ..................................................9

Оп шти напо но во насај муИн ве стек спо .....................................................9

Са вет за за по шља ва ње - до де ље на сред ства по сло дав ци ма  
Ре ба лан сом бу џе та до но вих сред става ..............................................10

Са вет за за по шља ва ње - основан нови сазив Савета 
Пред но вим иза зо ви ма ............................................................................10

До во ђе ње озбиљ них по сло да ва ца при о ри тет Са ве та 
Ве ли ки по ре зи оп те ре ће ње за све ........................................................ 11

У Са ве ту за за по шља ва ње по ма ло раз о ча ра ни 
Без од зи ва по сло да ва ца ......................................................................... 11

Ин спек ци ја ра да 
Рад на цр но у гра ни ца ма кон тро ле........................................................12

Кон тро ла ква ли те та ак та о про це ни ри зи ка.........................................12

Свест о без бед но сти на ра ду ра сте ......................................................12

Удру же ње Злат не ру ке у очу ва њу тра ди ци је 
Успе шно уче шће у Му жљи ......................................................................13

Удру же ње по слов них же на до де ли ло на гра де 
По треб на ја ча по др шка пред у зет ни ца ма..............................................13

НАЛЕД у ак ци ји Из ла ви рин та 
У бор би про тив не по треб них про пи са  .................................................14

На ја ва и обе ћа ња из Ми ни стар ства еко но ми је 
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Оп ште удру же ње пред у зет ни ка 
оп шти не Бач ка Па лан ка је до би ло 
још јед но при зна ње. На и ме, Са мо-
стал ни син ди ка та за нат ства услу га 
и пред у зет ни штва Ср би је сва ке го-
ди не уру чу је на гра де и при зна ња 
из раз ли чи тих обла сти пред у зет-
ни штва. Пра те ћи рад свих удру же-
ња у Син ди ка ту су за па зи ли до бар 
рад Удру же ња па ла нач ких пред-
у зет ни ка, та ко да смо ове го ди не 
до би ли два при зна ња. Из Син ди-
ка та су од лу чи ли да ОУП-у оп шти-
не Бач ка Па лан ка до де ле за хвал-
ни цу из обла сти ин фор ми са ња и 
афир ма ци је за нат ства и пред у зет-
ништва, та ко је по во дом 110 го ди на 
од осни ва ња Син ди ка та ча со пис 
удру же ња, „Па ла нач ки пред у зет-
ник“, из ме ђу оста лих, у овој обла-
сти  до био при зна ње. Осим то га, 
се кре та ру Оп штег удру же ња пред-
у зет ни ка, Ми лу ти ну Мар че ти овај 
син ди кат је до де лио Са бор ску за-
хвал ни цу за уна пре ђе ње пред у зет-
ни штва и са рад њу.

Ове на гра де су уру че не на 15. 
Са бо ру и спорт ским су сре ти ма за-
нат ства, услу га и пред у зет ни штва 
ко ји је одр жан од 1. до 5. ок то бра 
у Ле пен ском ви ру. Бач ко па ла нач-
ки ОУП пред ста вља ли су се кре тар 
Ми лу тин Мар че та и Сте ван Бје-
лош. Те ма ово го ди шњег Са бо ра је 
би ла „Жен ско пред у зет ни штво“.

- На жа лост, би ло је ја ко ма ло 

ин те ре со ва ња, та ко да окру гли 
сто ни је одр жан. По след ње ве-
че ри го во ри ла је пред сед ни ца 
сек ци је жен ског пред у зет ни штва 
Ре ги о нал не при вред не ко мо ре 
Но ви Сад. Ор га ни зо ва ње же на 
пред у зет ни ца је тек „у по во ју“.- 
ка же Мар че та.

На Са бо ру су раз ме ње на ис-
ку ства о оно ме шта се де ша ва по 
оп шти на ма у обла сти пред у зет ни-
штва и ко ли ко ло кал не са мо у пра-
ве во де ра чу на о раз во ју ове обла-
сти. Пре ма Мар че ти ним ре чи ма на 
Са бо ру се мо гло чу ти да је др жа ва 
са мо де кла ра тив но за раз вој пред-
у зет ни штва. Мар че та је ми шље ња 

да је ам би јент за пред у зет ни штво 
из у зет но не по во љан и да др жа ва 
са мо спо ра дич но по ма же овај сек-
тор. Др жа ва би мо гла мно го ви ше 
да учи ни на по бољ ша њу усло ва 
ра да, сма ње ња оп те ре ће ња пред-
у зет ни ка... 

На овом Са бо ру би ли су и пред-

став ни ци Са ве за са мо стал них син-
ди ка та Ср би је, пред сед ник овог 
Син ди ка та у обла сти за нат ства и 
пред у зет ни штва, Све ти слав Влад-
и са вље вић, пред став ни ци не ко ли-
ко ло кал них са мо у пра ве. Од око 
110 Удру же ња на са бо ру је уче-
ство ва вло све га се дам Удру же ња 
и не ко ли ко пред у зе ћа са мо стал но.

Још јед но при зна ње Удру же њу

Син ди кат за нат ства пре по знао до бар рад 
- на гра де до де ље не на �е пен ском ви ру - при зна ња се кре та ру Удру же ња, Ми �у ти ну Мар че ти 

и  ча со пи су Удру же ња, "Па �а нач ком пред у зет ни ку"

Ми�утин Марчета и Светис�ав В�адисављевић

На адре су бачкопаланачких 
пред у зет ни ка сти гла је још јед на 
по твр да да до бро ра де, да иду у 
пра вом прав цу и да су Удру же ње 
за при мер.

По след њих го ди ну да на Оп-
ште уду же ње пред у зет ни ка оп шти-
не Бач ка Па лан ка до би ло је ви ше 
при зна ња и за хвал ни ца, ре као је 
се кре тар Ми лу тин Мар че та, а 9. 
ју на је још јед ном по хва љен  рад 
Удру же ња.

- У зад њих го ди ну да на до би-
ли смо низ на гра да, по хва ла, за-
хвал ни ца са раз ли чи тих стра на, 
а од Ре ги о нал не при вред не ко-
мо ре Но ви Сад смо до би ли за-
хвал ни цу за успе шну ду го го ди-
шњу са рад њу. 

Љу ди са ра зних ин стан ци и из 
раз ли чи тих ин сти ту ци ја за па жа ју 
оно што се ра ди у бач ко па ла нач-
ком Удру же њу. Све те по хва ле на-

рав но да ју во љу и до дат ни мо тив 
да се ис тра је у оно ме што је за по-
че то, а то је бор ба за бо љи ста тус 
пред у зет ни ка.  

Оп ште удру же ње пред у зет ни ка 
Бач ке Па лан ке је је ди но од Удру-
же ња ко је је до би ло на гра ду на 
те ри то ри ји Ре ги о нал не при вред-
не ко мо ре Но ви Сад,  док су оста-
ли ла у ре а ти по је дин ци и успе шне 
фир ме. 

Удру же ње на до бром пу ту

При зна ње из Ре ги о на� не при вред не ко мо ре
- уз по јед ни це, Удру же ње је је ди но са те ри то ри је Региoна�не при вред не ко мо ре Но ви Сад 

до би �о за хва� ни цу
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У Оп штем удру же њу пред у зет-
ни ка оп шти не Бач ка Па лан ка  не-

ма мно го вре ме на за пре дах, не где 
по ло ви ном ју на че ка ла их је но ва 

ак тив ност. Удру же ње је уче ство ва-
ло на пр вом Сај му пред у зет ни штва 

и ино ва ци ја у Те ме ри ну. На Сај му 
су се пред ста ви ли пред у зет ни ци 

и ино ва то ри Те ме ри на и око ли не, 
При вред на ко мо ра Вој во ди не и Ре-
ги о нал на при вред на ко мо ра Но ви 
Сад. Пре зен то ва ни су и ста ри за-
на ти, а би ло је и не ко ли ко из ла га ча 
из Ма ђар ске. 

На штан ду ОУП-а Бач ка Па лан-
ка пред ста вље но је 10-так фир-
ми из Оп шти не. Па ла нач ки штанд 
је је био за па жен и посебaн ин те-
рес при сут ни су по ка за ли за ча со-
пис „Па ла нач ки пред у зет ник“ ко ји 
је по де љен у ве ћем бро ју. Љу ди из 
дру гих удру же ња ко ји су при ла зи-
ли ин те ре со ва ли су се ка ко функ-
ци о ни ше лист. Осим то га, па ла нач-
ки пред у зет ни ци су се пред ста ви-
ли и са ХТЗ опре мом, де ло ви ма за 
по љо при вред не ма ши не и дру гим 
ме тал ским про из во ди ма. Та ко ђе, 
пред ста вљен је и ре клам ни ма те-
ри јал ов да шњих пред у зе ћа. Иако 
је би ло ма ло вре ме на, у Удру же њу 
су ус пе ли да се ор га ни зу ју и успе-
шно пред ста ве.

Са јам пред у зет ни штва и ино ва ци ја у Те ме ри ну

Пред ста ви �и се и Па �ан ча ни
- уче ство ва �о 10-так фир ми из Бач ке Па �ан ке и пред ста ви �и свој ре к�ам ни ма те ри ја� и про из во де

Штанд у Темерину

Пред Оп штим удру же њем пред у зет ни ка оп шти не 
Бач ка Па лан ка су но ви пла но ви и ак тив но сти. На и ме, 
ОУП  је  кон ку ри сао код ре пу блич ке Аген ци је за раз-
вој ма лих и сред њих пред у зе ћа на кон курс. На овом 
кон кур су до де ље но је 15 ми ли о на ди на ра бес по врат-
не фи нан сиј ске по мо ћи за про јек те ја ча ња ка па ци те-
та удру же ња. Кон курс је био отво рен до 24. апри ла. 
Удру же ња су по је ди нач но мо гла да до би ју од 100.000 
до 800.000 ди на ра. Ин те ре со ва ње за кон курс је би ло 
ве ли ко. То ком  ју ла је од лу че но да, из ме ђу оста лих и 
Оп штем удру же ње пред у зет ни ка оп шти не Бач ка Па-
лан ка бу ду до де ље на сред ства. Ов да шњем Удру же њу 
је одо бре но 250 хи ља да ди на ра. 

У Удру же њу пла ни ра ју да ове нов це ис ко ри сте за 
по бољ ша ње еду ка ци је и ин фор ми са но сти сво јих чла-
но ва,  кон крет но ће сред ства би ти утро ше на за штам-
па ње но вог бро ја "Па ла нач ког пред у зет ни ка" и ре ди-
зајн сај та Удру же ња.  

На  овом кон кур су тра же на су и сред ства за ра чу-
на ре за бу ду ћи За нат ски клуб ко ји у Удру же њу же ле 
да на пра ве.

Аген ци ја  до де �и �а сред ства и 
Удру же њу

Ре но ви ра ње про сто ри ја Удру же ња

По ди за ње ни воа
еду ка ци је

За нат ски К�уб за
ч�а но ве

- сред ства ће би ти утро ше на на по бољ ша ње 
еду ка ци је и ин фор ми са но сти

- у Удру же њу оче ку ју да овим про сто ром још 
ви ше ани ми ра ју пред у зет ни ке
У Удру же њу из ве сно вре ме по сто ји иде ја о по тре-

би аде кват ног про сто ра у ко ме ће се оку пља ти пред-
у зет ни ци. Овог ле та је та иде ја по че ла и да се ре а ли-
зу је. На и ме, у дво ри шту кан це ла ри ја ОУП-а  по че ли су 
са ре но ви ра њем про сто ри ја ко је до са да ни су би ле у 
функ ци ји. Пла ни ра но је да се адап ти ра про стор ко ји 
ће би ти пре тво рен у За нат ски клуб, а ко ји ће би ти на-
ме њен одр жа ва њу еду ка тив них ску по ва, пре зен та ци-
ја , са стан ци ма чла но ва, као и ни зу дру гих ак тив но сти. 
Осим то га, у Удру же њу оче ку ју да се овим, аде кват ним 
про сто ром, још ви ше чла но ва ани ми ра и укљу чи у рад 
Удру же ња, какo би што ор га ни зо ва ни је ре ша ва ли кон-
крет не про бле ме по је ди них де лат но сти.  

Уко ли ко до зво ле све окол но сти оче ку је се да  За нат-
ски клуб бу де за вр шен и ста вљен у функ ци ју то ком ок-
то бра.

Пла ни ра но је да јед на од пр вих пре зен та ци ја у но-
вом про сто ру па ла нач ких пред у зет ни ка бу де пред ста-
вља ње но вог, ре ди зај ни ра ног сај та ОУП-а.

Бу ду ћи Знат ски клуб тре бао би да бу де опре мљен и 
ра чу на ри ма. Чла но ви ће има ти, из ме ђу оста лог и при-
ступ ин тер не ту.   
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Почетком септембра власни-
ке занатских радњи непријатно су 
изненадила пореска решења за 
2008. годину са повећаним изно-
сом пореза, који ове предузетнич-
ке радње треба да плате месечно 
и збирно до краја године.

Унија послодаваца и Занатска ко-
мора 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 ма-
ла и средња предузећа и здраво 
предузетништво стуб овог друшт-
ва, 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 укуп-
ни 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, ма-
лих и средњих 
п р е д у з е ћ а  
има око 280 
хиљада. 

- Простом 
рачуницом , 
ако је пау-
шал поди-
гнут само за 

око 1000 динара, држава добија 
у Буџету око 300 милиона дина-
ра, а то онда није развој малих и 
средњих предузећа и здравог за-
натства. 

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, ка-
же Аврамовић.

- Ту постоји и друга страна 
медаље - 30% грађана ове земље 
ради у „сивој економији“ и 
остварује  30% посто бруто друшт-
веног доходка. Држава је дужна 
да са својим инспекцијским служ-
бама 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".

По ди за ње по реза не ма оправ да ња
- др жа ва са мо де к�а ра тив но за пред у зет ни ке, прак са го во ри дру го

Уни ја по с�о да ва ца Ср би је про те ству је

Стеван Аврамовић

Ве ћи на по сло да ва ца, чла но ва 
Уни је по сло да ва ца Ср би је је пот-
пи са ла Оп шти ко лек тив ни уго вор с 
ре пре зен та та тив ним  син ди ка ти ма 
у ма ју ове го ди не. Оп шти ко лек тив-
ни уго вор сту пио је на сна гу 17. ма-
ја и у мај ским пла та ма је тре бао да 
бу де ура чу нат и ре грес, ко ји је утвр-
ђен у ви си ни про сеч не ре пу блич ке 
пла те, од но сно 32 хи ља де ди на ра и 
део на име то плог обро ка ко ји из но-
си 20 од сто ре пу блич ке пла те или 
6400 ди на ра. 

О раз ло зи ма ова квог по ступ ка 
по сло да ва ца за „Па ла нач ки пред-
у зет ник“ го во ри пред сед ник Уни је 
по сло да ва ца Ср би је, Сте ван Авра-
мо вић.

- Онај Оп шти ко лек тив ни уго-
вор уго во ри ло је ста ро ру ко вод-
ства. При хва ти ли смо да пот пи-
ше мо са син ди ка ти ма, с тим што 

сва ки уго вор мо же би ти из ме њен. 
Кад при вре ди иде на бо ље, до би-
ја ју се по вла сти це и олак ши це и 
обр ну то. Ми смо ре кли да Оп шти 
ко лек тив ни уго вор пот пи су је мо у 
те шком вре ме ну за при вре ду. То 
чи ни мо да би иза шли Син ди ка ти-
ма у су срет и да не би 2 на ред не 
го ди не опет рас пра вља ли о За ко-
ну о ра ду. 

Пред став ни ци ма по сло да ва ца, 
син ди ка та и Вла де пред сто ји још 
раз го во ра на ову те му ка же Авра-
мо вић.

- Ука за ће мо на део ко ји је те жак 
за по сло дав це, а ко ји је у ре ду. Не 
мо ра мо да при ста не мо на део  у 
ко ме се син ди кал ном во ђи обез-
бе ђу је кан це ла ри ја, ауто... Ме ђу-
тим, ни го ди шњи од мо ри, ни пре-
ко вре ме ни са ти ни су про блем. То 
се увек мо же уса гла си ти, не ме-

ња се Оп шти ко лек тивни уго вор у 
це лини, мо жда у две или три тач-
ке. То и тре ба да је ре дов на и нор-
мал на про це ду ра. По сло дав ци и 
рад ни ци су у истом ко шу. Ако по-
сло дав ци има ју по сла и ра ди се, 
би ће па ра за  пла те и за све оба-
ве зе пре ма рад ни ци ма ...

На 26. сед ни ци Со ци јал но еко-
ном ског са ве та ко ја је одр жа на по-
чет ком ок то бра ни је по стиг нут до-
го вор о пот пи си ва њу про ши ре ног 
деј ства Уго во ра. Ми ни стар ство ра-
да и со ци јал не по ли ти ке ура ди ће 
ње го ву ана ли зу, као и фи нан сиј ски 
оквир про ши ре ног деј ства, а у све-
тлу пла ни ра ног Бу џе та за 2009. го-
ди ну. Ми ни стар ство  ће на на ред ној 
сед ни ци Са ве та из ве сти ти чла но ве 
о ста ву Вла де и да ли ће би ти пот-
пи са но про ши ре но деј ство Оп штег 
ко лек тив ног уго во ра.

Уни ја по с�о да ва ца Ср би је пот пи са �а Оп шти ко �ек тив ни уго вор

П�а те ни су про б�ем
- нео п ход но је да при вре да има по с�а ка же пр ви чо век Уни је, Сте ван Авра мо вић
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Ка да у Бач кој Па лан ци ка же-
те „пум па код Ћо се“ сви зна ју где 
је то. На и ме, за оне ма ње упу ће-
не реч је о пред у зе ћу „Ћо сић“ ДОО 
ко је по сто ји ви ше од де сет го ди на 
и од про шле го ди не је ушло у ред 
сред њих пред у зе ћа, што зна чи да 
стал но иду на пред.

Осни вач пред у зе ћа, Ми лош Ћо-
сић већ је ду ги низ го ди на у пред у-
зет ни штву, ва жи чак и за јед ног од 
осни ва ча Оп штег удру же ња пред-
у зет ни ка оп шти не Бач ка Па лан ка. 
Сво јим ра дом и за ла га њем је дао 
по се бан до при нос у нај те жим тре-
ну ци ма Удру же ња, ка ко се оно не 
би уга си ло. Да нас је Ми лош Ћо-
сић пред сед ник Из вр шног од бо ра 
ОУП-а Бач ка Па лан ка и да ље сво-
јим ини ци ја ти ва ма и иде ја ма ак-
тив но уче ству је у ње го вом ра ду.   

 У не баш си гур не во де пред у-
зет ни штва, тач ни је аути пре во знич-
ку де лат ност, упло вио је са да већ 
дав не 1975. го ди не. Кре нуо је 
са јед ним ка ми о ном. Та да је 
је дан чо век све ор га ни зо вао 
- и уго ва рао по сло ве и во зио. 
Из го ди не у го ди ну по сло ви су 
ра сли, та ко да се не где 90-тих 
го ди на обим по ве ћао и са мим  
тим се и во зни парк про ши ри о 
и да нас по се ду ју око де се так 
во зи ла.

Го ди не 1994. Ми лош Ћо сић од-
лу чу је да осну је „Ћо сић“ ДОО и та-
да се ово пред у зе ће ба ви ло тр го-
ви ном гра ђе вин ског ма те ри ја ла и 
ње го вим тран спор том, као и услу-
га ма превозa. Тих го ди на у рад 
пред у зе ћа укљу чу је се и пр во ста-
ри ји син Во ји слав, а по том и мла-
ђи Вла ди мир, та ко да они ва же за 
јед ну од по ро дич них фир ми у Бач-
кој Па лан ци.

 Сво ју де лат ност су про ши ри ли 
отва ра њем бен зин ске пум пе ко-
ја је по че ла са ра дом 1. фе бру а ра 
1996. го ди не. Пу них 12 го ди на пум-
па успе шно по слу је, али је до шло 
вре ме за про ме не. Пра те ћи по тре-
бе тр жи шта ове го ди не, од апри ла 
до кра ја сеп тем бра ура ђе на је ге-
не рал на ре кон струк ци ја бен зин ске 
пум пе на ко јој је све про ме ње но и 

оса вре ме ње но. Уз њи хов уоби чај-
ну по ну ду, сада имају и нов про из-
вод - ауто гас. Пр ви чо век пред у-
зе ћа „Ћо сић“ ДОО све ви ше по сао 
пре да је си но ви ма та ко да смо и 
овај раз го во ри во ди ли са ње го вим 
ста ри јим си ном Во ји сла вом, ко ји је 
уз бра та Вла ди ми ра и су вла сник 
пред у зе ћа. Во ји слав нас упо зна је 

са тим ка ко из го-
ди не у го ди ну 
про ши ру ју сво ју 
де лат ност. 

- По след њих го ди на  одр жа-
ва мо пу те ве у зим ском пе ри о ду 
у оп шти ни Бач ка Па лан ка. - ка же 
Во ји слав

По ка за ло се да овај по сао, тра-
ди ци о нал но до бро оба вља ју, те 
већ пет го ди на за ре дом „Ћо сић“ 
ДОО до би ја на тен де ру да чи сте 
па ла нач ке пу те ве од сне га. Ове го-
ди не су та ко ђе у оп шти ни кон ку ри-
са ли за овај по сао.

Пра те ћи но ви не у све ту би зни са 
по ро ди ца Ћо сић је про ши ри ла де-
ло круг по сло ва ња те су од не дав но 
по че ли да се ба ве и ста но град њом, 
тач ни је ин ве сти ра њем у из град њу 
ста но ва и по слов ног про сто ра за 
тр жи ште.

- На осно ву по тре ба тр жи шта 
смо ушли и у овај по сао. Ко ли-
ко ће мо се ба ви ти ста но град њом 
за ви си од по тре ба и ин те ре со ва-

ња ку па ца. Наш по сао је тра же-
ње ло ка ци ја, из ра да идеј них ре-
ше ња и уче ство ва ње у про јек-
то ва њу. - ка же Во ји слав Ћо сић и 
ука зу је ка ква је бу дућ ност овог по-
сла: - Ин ве сти ци је у Бач ку Па-
лан ку или про ши ри ва ње де лат-
но сти не ке ком па ни је, у Оп шти ну 
би мо гле да до ве ду но ви ви со ко 

обра зо ва ни ка дар и си гур но би 
се по ве ћа ла по тра жња за ста но-
ви ма. Ве ћи ну ста но ва код нас ку-
пу ју љу ди ко ји су има ли не ре ше-
но стам бе но пи та ње. 

Ста но град ња се та ко ђе по ка за-
ла као до бар по слов ни по тез овог 
пред у зе ћа. До сад је пред у зе ће 
„Ћо сић“ ДОО из гра ди ло не ко ли ко 
згра да. 

- Јед ну згра ду смо већ усе ли-
ли по чет ком ове го ди не, на ред на 
би тре ба ла бу де усе ље на то ком 
но вем бра. Но ва ло ка ци ја је за по-
че та, а у пла ну је да от поч не из-
град ња још две згра де у про ле ће 
на ред не го ди не.

Ме ђу тим, у пред у зе ћу „Ћо сић“ 
ДОО ни на то ме не пла ни ра ју да 
ста ну, не го већ на го ве шта ва ју мо-
гућ ност про ши ри ва ња бен зин ске 
пум пе, од но сно услу га ко је ће пру-
жа ти на овој пум пи, а у бу дућ но сти 
ве ро ват но мо же мо оче ки ва ти још 
пу но но ви на у овом пред у зе ћу ко је 
из го ди не у го ди ну ра сте.

 „ЋО СИЋ“ДОО

По ро дич на тра ди ци ја им пе ра тив
- но ве ге не ра ци је у пред у зе ћу до не �е и но ве иде је • де �ат ност по с�ед њих го ди на про ши ри �и 

и на ин ве сти ци је у град њу 
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Пред став ни ци ОУП оп шти-
не Бач ка Па лан ка, се кре тар, Ми-
лу тин Мар че та и члан Из вр шног 
од бо ра, Рат ко Ми тро вић при су-
ство ва ли су, 24. сеп тем бра у Ади, 
рад ном са стан ку на ко ме је би ло 
раз го во ра о фор ми ра њу  кла сте-
ра про из во ђа ча по љо при вред-
не ме ха ни за ци је у Вој во ди ни. Са-
ста нак је одр жан на ини ци ја ти-
ву По кра јин ског се кре та ри ја та за 
при вре ду, а у ор га ни за ци ји гру-
пе про из во ђа ча по љо при вред не 
ме ха ни за ци је из Вој во ди не, Ре-
ги о нал ног цен тра за раз вој МСП 
„СМЕР“, Су бо ти ца и Ре ги о нал не 
аген ци је за раз вој ма лих и сред-
њих пред у зе ћа “Ал ма Монс“. Та-
да су фор му ли са ни и ин стру ме на-
ти за по др шку сек то ру по љо при-
вред не ме ха ни за ци је у Вој во ди ни.
Са стан ку су при су ство ва ли По-
кра јин ски се кре тар за при вре ду, 
Иштван Па стор, ди рек тор Га ран-
циј ског фон да АП Вој во ди не, Го-
ран Ва сић, за ме ни ца ди рек то-
ра Фон да за раз вој АП Вој во ди не 
Би ља на Јо ва но вић, као и око 

30-так про из во ђа ча из це ле Вој-
во ди не. На са ста нак су по зва ни и 
пред став ни ци “Ма је ви це” и пред-
у зе ћа “Ли вац” из Бач ке Па лан ке.
У окви ру про јек та „По др шка фор-
ми ра њу кла сте ра у Вој во ди ни у 
сек то ру про из вод ње по љо при-

вред них ма ши на“, до са да су се 
већ оквир но де фи ни са не ме ре по-
др шке овом сек то ру. 

По кра јин ски се кре тар за при-
вре ду, Па стор је овом при ли ком 
на гла сио да је По кра ји на из у зет-
но за ин те ре со ва на за фор ми ра-
ње ова квог кла сте ра и над ле жни 
по кра јин ски ор га ни да ва ће кон-
крет ну фи нан сиј ску по др шку кла-
сте ру. У на ред ним ме се ци ма би ће 
фор ми ра на рад на гру па ко ја ће 
ра ди ти на тех нич ким ства ри ма на 
фор ми ра њу кла сте ра. На Фа кул-
те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са-
ду би био осно ван Цен тар ко ји би 
био на рас по ла га њу про из во ђа чи-
ма и Па стор искре но оче ку је да 
ће сле де ћи са ста нак про из во ђа ча 
по љо при вред не ме ха ни за ци је за-
по че ти са кон ста та ци јом да су се 
већ удру жи ли. На овом са стан ку 
је Иштван Па стор ис та као да за 
ње га ви ше не ма ди ле ме у по гле-
ду оправ да но сти фор ми ра ња кла-
сте ра због то га што је то еко ном-
ски ис пла ти ва при ча у ко ју је већ 
пу но енер ги је до са да уло же но и 
да је сек тор про из во ђа ча по љо-

при вред не ме ха ни за ци је је дан од 
сек то ра ко ји има ју бу дућ ност у на-
шој По кра ји ни (по ред сек то ра ИТ, 
по слов них услу га, елек тро ме та ла 
- пра те ће ауто мо бил ске ин ду стри-
је, по љо при вред не про из вод ње и 
пре ра де...). Све ово је мо гу ће ура-

ди ти у сле де ћих не ко ли ко ме се-
ци. 

На са стан ку се мо гло чу ти да 
до са да пред у зет ни ци ни су осе ти-
ли то ли ку по др шку не ке др жав не 
ин сти ту ци је и да по себ но по др жа-
ва ју ини ци ја ти ву осни ва ња Цен-
тра за обу ку мла дих ка дро ва ко ји 
би био осно ван на ФТН-у у Но вом 
Са ду, с об зи ром да је ква ли тет не 
ка дро ве из овог сек то ра ве о ма те-
шко на ћи. 

Пред став ни ци пред у зе ћа у ко-
ји ма ни је за вр ше на при ва ти за ци ја 
та ко ђе смта ра ју да има ју шан су у 
овом по јек ту. 

 По ред свих пред но сти ко је би 
удру жи ва ње омо гу ћи ло сва ком 
по је ди нач ном про из во ђа чу, мо же 
се оства ри ти и  ме ђу соб на бо ља 
по слов на са рад ња.

У па ла нач ком Удру же ња пред-
у зет ни ка пла ни ра ју да оби ђу све 
пред у зет ни ке и ма ла пред у зе ћа 
ко ја се ба ве ме тал ском ин ду стри-
јом. Уко ли ко је не ко за ин те ре со-
ван да не што ви ше са зна о кла-
сте ру мо же се обра ти ти у про сто-
ри је Удру же ња.

По кра ји на за ин те ре со ва на за к�а стер

Ме та� ци  има ју шан су за раз вој

Састанак у Ади

По че ци овог про јек та да ти ра-
ју не где од 31. мар та ове го ди не 
ка да је одр жа на кон фе рен ци ја 
под на зи вом „По др шка фор ми-
ра њу кла сте ра у Вој во ди ни“ на 
ко ме су пред ста вље ни ре зул та-
ти исто и ме ног про јек та, ко ји су 
по ка за ли тре нут но ста ње сек то-
ра про из во ђа ча по љо при вред не 
ме ха ни за ци је у по гле ду тех но ло-
шке про из вод не опре мље но сти. 
Про је кат је по ка зао ка ко да се 
на од го ва ра ју ћи на чин при сту-
пи раз во ју овог сек то ра и ка ко 
фор му ли са ти си стем ске ме ре за 
под сти ца ње раз во ја. Уче сни ци 
та да шњег ску па сло жи ли су се 
да фор ми ра ње кла сте ра у сек-
то ру про из вод ње по љо при вред-
них ма ши на тре ба да до при не-
се уна пре ђе њу ин фра струк ту ре, 
про из вод них ка па ци те та, сма-
ње њу тро шко ва у обла сти ис-
тра жи ва ња и раз во ја, по ве ћа њу 
ни воа за по сле но сти, као и по ве-
зи ва њу свих за ин те ре со ва них 
на ме ђу на род ном пла ну.
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Фонд за раз вој пред у зет ни штва

Фонд на ста вља са до де �ом 
сред стaва
- конституисан нови Фонд • додељено 19 субвенција

На са стан ку Фон да за раз вој 
пред у зет ни штва оп шти не Бач ка 
Па лан ка, 3. ју на од лу че но је да бу-
ду до де ље на сред ства за суб вен-
ци о ни са ње де ла ка мат не сто пе за 
кре ди те, ауто пре во знич ком пред-
у зе ћу "АРЕ ТРА" из То ва ри ше ва.
Чла но ви Управ ног од бо ра Фон да 
раз ма тра ли су 3 при спе ла зах те ва 
на кон курс, али са мо је је дан имао 
ком плет ну до ку мен та ци ју. Овим је 
на ста вље на прак са опре де љи ва-
ња сред ста ва пред у зет ни ци ма, ка-
же Ми ро слав Си ће вић.

- Ви си на кре ди та за ко ји су 
одо бре не суб вен ци је до ју на из-
но си око 235 хи ља да евра, чи ме 
је за по сле н 41 но ви рад ник- јед-
на ма ла фа бри ка. Укуп на вред-
ност суб вен ци ја на име ка ма та је 

2 ми ли о на  682  хи ља де ди на ра, 
не што око 31 хи ља де евра. Зах-
те вом ко ји је одо брен на том са-
стан ку ви си на суб вен ци је се по-
ве ћа ла за вред ност од око 1700 
евра.

НОВ СА ЗИВ ФОН ДА ЗА РАЗ-
ВОЈ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Скуп шти на оп шти не Бач ка Па-
лан ка је на сед ни ци одр жа ној 19. 
ју на име но ва ла но ви са зив Управ-
ног од бо ра Фон да за раз вој пред-
у зет ни штва оп шти не Бач ка Па лан-
ка. За пред сед ни ка Управ ног од бо-
ра иза бран је  Ми ро слав Си ће вић, 
ње гов за ме ник је Ду шко Бро ће та, а 
чла но ви су: Ми лен ко Тр ни нић, Ми-

ро слав Ку кољ, Ми ло ван Гру бор, 
Ра до слав Ру дић и Злат ко Ва ли хо-
ра.  Пр ва, кон сти ту тив на сед ни ца 
Управ ног од бо ра Фон да одр жа на 
је 10. ју ла ове го ди не. Но ви чла но-
ви су упо зна ти  са до са да шњим ра-
дом Фон да 80 % сред ста ва Фон да 
пред ви ђе но је за суб вен ци о ни са ње 
ка ма те за кре ди те пред у зет ни ка, а 
20% за осталe ак тив но сти Фон да.

На овом са стан ку до де ље на су 
суб вен ци је ДОО “Стан ко вић“ из 
Де спо то ва  и СЗР „Есте ти ка и КО“ 
из Гај до бре.

ФОНД УТВР ДИО ПЛАН РА ДА 
ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ

На са стан ку Фон да за раз вој 
пред у зет ни штва оп шти не, 17. ју ла 
члан, Ми ло ван Гру бор је упо знао 
при сут не да је ус по ста вио кон такт 

са пред сед ни ком оп шти не Илок због 
евен ту ал не ре а ли за ци је Про гра ма 
ме ђу на род не са рад ње. Пред ло жио 
је и да се по се те оп шти не Ин ђи ја, 
Бе чеј, Су бо ти ца, Зре ња нин, Илок и 
Ву ко ва ра и да се са зна о њи хо вим 
искстви ма у пред у зет ни штву. Пред-
сед ник Фон да, Си ће вић је ми шље-
ња да је за Фонд “кру пан за ло гај“ 
ре ша ва ња рад них зо на и да то тре-
ба да ре ша ва ју не ке дру ге ин сти ту-
ци је Оп шти не. Фонд ће на ста ви ти 
са до де лом суб вен ци ја, еду ка ци јом 
пред у зет ни ка, са рад њом са Удру-
же њем пред у зет ни ка, ор га ни за ци-
јом на ступ на сај мо ви ма, и при пре-
мом Са јма при вре де...

Са састанка Фонда за развој предузетништва

Оп шти на и Фонд за раз вој пред-
у зет ни штва оп шти не Бач ка Па лан-
ка ће се и ове го ди не пред ста ви ти 
на Сај му ин ве сти ци ја, Ин ве стек спо 
2008. у Но вом Са ду од 4. до 7. но-
вем бра, од лу че но је, из ме ђу оста-
лог на, тре ћем са стан ку Управ ног 
од бо ра Фон да ко ји је одр жан 30. 
сеп тем бра.  

Про шло го ди шњи на ступ на 
овом Сај му је био ве о ма успе шан. 
Штанд оп шти не Бач ка Па лан ка је 
био је дан од нај по се ће ни јих. Пред-
сед ник Управ ног од бо ра Фон да, 
Ми ро слав Си ће вић се на да да ће 
овог пу та на ступ би ти још успе шни-
ји, јер има ју ви ше вре ме на за при-
пре му. Осим то га, на овом Сај му, 
као и 2007. го ди не пред ста ви ће се 
и ОУП.   

Фонд за раз вој пред у зет ни штва 
на ста вио је и са до де лом сред-
става СЗР “Екс а пласт” из Гај до бре. 
Ово је 19. суб вен ци ја ко ју је Фонд 
за не пу не две го ди не до де лио.

  У Фон ду за раз вој пред у зет ни-
штва у ци љу еду ка ци је пред у зет-
ни ка, оства ри ли су кон так ти са Фа-
кул те том за ме наџ мент из Но вог 
Са да, чи ји про фе со ри др же пре-
да ва ња на те му пред у зет ни штва. 
Пла ни ра но је не ко ли ко пре да ва ња 
о пред у зет ни штву.  На са стан ку се 
мо гла чу ти и ин фор ма ци ја о то ме 
да су ско ро сви  ко ри сни ци суб вен-
ци ја ис пу ни ли уго вор не оба ве зе 
по пи та њу при је ма но вих рад ни-
ка. Чла но ви Управ ног од бо ра Фон-
да за раз вој пред у зет ни штва же ле 
озбиљ но да при сту пе из на ла же њу 
мо гућ но сти за ор га ни за ци ју Сај ма 
при вре де у апри лу 2009. го ди не у 
Бач кој Па лан ци.

Оп шти на
по но во на
сај му
Ин ве стек спо
- до де ље не но ве суб вен ци је
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Са вет за за по шља ва ње оп шти-
не Бач ка Па лан ка по ка зао је до са-
да сми сао свог по сто ја ња, јер је те-
ло ура ди ло не ко ли ко зна чај них по-
сло ва. Из ме ђу оста лог, у са рад њи 
са НСЗ, ло кал ном са мо у пра вом и 

по сло дав ци ма у Са ве ту су ус пе ли 
да за по сле 20 но вих ли ца. Ме ђу-
тим, ка ко на ја вљу је пред сед ник Го-
ран Ми лић не ће са тим ста ти.     

По сле ло кал них из бо ра кон сти-
ту и сан је но ви Са вет за за по шља-
ва ње, с тим што је ве ћи на чла но ва 
оста ла иста, осим два ко ја су за-

ме ње на. Председник је и даље Го-
ран Милић, његов заменик Глиша 
Михајлов, док су чланови Драган 
Перић, Драгана Мрђа, Милорад 
Карановић, Дејан Бокан, Милутин 
Марчета, Игор Карановић и Душ-

ко Кутањац. По сле кон сти ту тив ног 
са стан ка одр жан је још је дан са-
ста нак, ре као је но ви, ста ри пред-
сед ник Са ве та за за по шља ва ње, 
Го ран Ми лић. На про шлом са стан-
ку, ко ји је одр жан у ав гу сту, по зи ву 
Са ве та ода звао се и но ви пред сед-
ник Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, 

ина че Бач ко па лан ча нин, Ни ко ла 
Па ви чић. Та да се раз го ва ра ло о 
при вре ди на ше Оп шти не, као и мо-
гућ но сти ма отва ра ња но вих рад-
них ме ста.    

Та де је ис пла ни ра но да у Са ве-
ту то ком ок то бра бу де ор га ни зо ван 
још је дан са ста нак и то са еми нент-
ним љу ди ма из при вре де оп шти не 
Бач ка Па лан ка, са по кра јин ским 
се кре та ром за рад, за по шља ва ње 
и рав но прав ност по ло ва, Ми ро-
сла вом Ва си ним, као и по сло дав-
ци ма. Овим су се же ле ле из на ћи 
још не ке мо гућ но сти за за по шља-
ва ње.

Пре ма ре чи ма Го ра на Ми ли ћа 
у Са ве ту за за по шља ва ње су на и-
шли на раз у ме ва ње од стра не ло-
кал не са мо у пра ве за осни ва ње и 
рад ова квог те ла ко је је са ста вље-
но од пред став ни ка На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, пред-
став ни ка оп штин ске вла сти, пред-
став ни ка син ди ка та и пред став ни-
ка по сло да ва ца.        

Ми лић је скром но кон ста то вао 
да за Бач ку Па ла н ку 20 рад них ме-
ста ко ли ко је за по сле но ни је мно го, 
али он на го ве шта ва да ће у са рад-
њи са свим ре ле вант ним чи ни о ци-
ма ути ца ти на то да се из на ђу ре-
ше ња за но ва за по шља ва ња.  

Са вет за за по шља ва ње оп шти не 
Бач ка Па лан ка дао је ве ли ки  под-
стрек по сло дав ци ма што је за јед но 
са На ци о нал ном слу жбом за за по-
шља ва ње одо брио на сед ни ци, одр-
жа ној 3. ју на, сред ства за 20 по сло-
да ваца ко ји су за по сли ли 20 но вих 
ли ца.

Тро чла на ко ми си ја је об и шла 54 
по сло дав ца ко ји су се при ја ви ли на 
јав ни по зив Са ве та. Пре ма ре чи ма 
ше фа слу жбе НСЗ у Бач кој Па лан ци, 
Дра га на Пе ри ћа не ко ли ко кри те ри-
ју ма је би ло бит но у од лу ци ко ме да 
се опре де ле сред ства.

- Утицали су пре све га бо ни-
тет фир ме и сол вент ност. Не ко ли-

ко по сло да ва ца ни смо на шли на 
адре си ко ју су при ја ви ли, та ко да 
они и ни су до би ли сред ства. Не ки 
су тра жи ли да за по сле дво је и ви-
ше ли ца, али код чла но ва Са ве та 
је пре о вла да ло ми шље ње да иде-
мо са мо на јед ног за по сле ног.      

Пред сед ник Са ве та за за по шља-
ва ња Го ран Ми лић ни је крио за до-
вољ ство због то га што су Са вет, од-
но сно ло кал на са мо у пра ва и На ци-
о нал на слу жба за по шља ва ња одо-
бри ли сред ства.  

- Гле да ли смо да ис по шту је мо 
кри те ри ју ме НСЗ ко ја је и во ди ла 
глав ну реч. Ли ца ко ја су упо сле на 
су из  ка те го ри је ин ва ли да, Ро ма, 

ста ри јих од 50 го ди на и мла ђих од 
30 го ди на и же не. 

  Ми лић се на да да ће и пре о ста-
ла 34 зах те ва би ти удо во ље на и ре-
ше на са ре бала нсом бу џе та и да ће 
ло кал на са мо у по ра ва има ти раз у ме-
ва ња. 

И дру ге ло кал не са мо у пра ве су 
же ле ле да при ме не ис про бан ре цепт 
бач ко па ла нач ког Са ве та.

- Ин те ре со ва ли су се Пан че во, 
Ба то чи на и си гур но још 15-так, 20 
ме ста из Ср би је и то је под стрек. 
Да смо ме сец да на пре фор ми ра-
ли Са вет, би ли би пр ви у ре ла и-
за ци ји ове иде је за по шља ва ња, а 
ова ко смо ме ђу пр ви ма.

Са вет за за по шља ва ње - до де ље на сред ства по с�о дав ци ма 

Са вет за за по шља ва ње - основан нови сазив Савета

Ре ба �ан сом бу џе та до но вих сред става
- У Са ве ту оче ку ју но ва сред ства ка ко би за по с�и �и и пре о ста �их  78 �и ца по 34 зах те ва 

Савет за запошљавање

Пред но вим иза зо ви ма
- кроз ди рект не кон так те са по с�о дав ци ма из на ћи ре ше ња за но во за по шља ва ње 
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Слу жба На ци о нал не слу жбе за-
по шља ва ња Бач ка Па лан ка у са-
рад њи са Саве том за за по шља ва-
ње оп шти не Бач ка Па лан ка у ма-
лој са ли син ди ка та ор га ни зо ва ла 
са ста нак са по сло дав ци ма. Шеф 
Слу жбе, Дра ган Пе рић при сут не је 
упо знао са тен ден ци јом сма ње ња 
не за по сле но сти у по след ње вре-
ме. 

Пред став ни ца НСЗ Сла ђа на Ву-
ка ди нов је го во ри ла о сред стви ма, 
про гра ми ма, и ус лу га ма ко је ну ди 
ова Слу жба, као и  но ви на ма ко је 
се пла ни ра ју у На ци о нал ној слу-
жби за по шља ва ња. Осим то га, она 
је и ука за ла да у Слу жби же ле да 
оства ре што не по сред ни ји кон такт 
из ме ђу по сло да ва ца и не зап с ле них 
у ци љу ре ша вања њи хо вог рад ног 
ста ту са. 

При сут ни су узе ли уче шће у рас-
пра ви ука зу ју ћи на про бле ма ти ку 
на шег школ ског си сте ма, где свр ше-
ни сред њо школ ци, али и ака дем ски 
гра ђа ни има ју ја ко ма ло ис ку ства у 

прак си. Овом при ли ком ука за но је 
и на по тре бу да се за шти те по сло-
дав ци у слу ча је ви ма ка да ко ри сте 
за за по шља ва ње рад ни ка раз ли чи-

те суб вен ци је Че сто се де ша ва да 
их рад ни ци , без ика кве прет ход не 
на ја ве на пу сте, та ко да то мо же да 
ство ри од ре ђе не не по треб не гу бит-
ке по сло дав ци ма.     

Иако је при пре ма за овај са ста-
нак би ла оп се жна и пред став ни ци 
На ци о нал не слу жбе за по шља ва ња 

су ра ни је оба ви ли раз го во ре са чак 
три де се так по сло да ва ца, са стан-
ку је при су ство ва ло све га ше сто-
ри ца. Осим то га, ра ни је на ја вље ни 

го сти, по кра јин ски Се кре тар за рад 
и рад не од но се и јед на кост по ло-
ва, Ми ро слав Ва син, пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, пред сед ник 
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, Ни-
ко ла Па ви чић, као и пред став ни ци 
По слов ног клу ба ни су при су тво ва-
вли овом ску пу.             

У Са ве ту за за по шља ва ње по ма �о раз о ча ра ни

Без од зи ва по с�о да ва ца
- ис так нут про б�ем шко� ског си сте ма 

Тре ћа сед ни ца но вог са зи ва Са ве-
та за за по шља ва ње оп шти не Бач ка 
Па лан ка одр жа на  је 26. сеп тем бра. 

Овом при ли ком на ја вље на је и 
ор га ни за ци ја на ред ног Сај ма за по-
шља ва ња, ко ји ће у са рад њи са На-
ци о нал ном слу жбом за за по шља ва-
ње, Слу жбом у Бач кој Па ла на ци би-
ти одр жан 16. ок то бра у хо лу спорт-
ске ха ле Ти ква ра од 10 до 13 ча со ва. 
Са јам ће, као и ра ни је би ти ор га ни-
зо ван по свет ским мо де ли ма и стан-
дар ди ма ко ји су до са да да ли ре зул-
та те. Про шли је, по истим стан дар-
ди ма, у ро ку од 6 ме се ци за по слио 
за око 50 % ви ше не за по сле них, не-
го што је по ну ђе них сло бод них ме-
ста. Ор га ни за то ри Сај ма су се та да 
до го во ри ли да 3. ок то бра одр же са-
ста нак са по сло дав ци ма, и Се кре та-
ром  за рад рад не од но се и рав но-
прав ност по ло ва, Ми ро слав Ва син, 
ка ко би их упо зна ли са за кључ ци ма 

са стан ка Са ве та и са ак тел но сти ма 
из НСЗ, пре све га са суб вен ци ја ма 
за за по шља ва ње.

У по след ње вре ме не ма зна чај-
ни јег ожи вља ва ња при вре де, тре-
ба тра жи ти, на чи не обез бе ђи ва ња 
на мен ских сред ста ва, по бољ ша ња 
усло ва ра да, по ло жа ја за по сле них, 
од но са по сло да ва ца пре ма њи ма 
и то у усло ви ма ка да се не по шту-
ју, че сто ни основ на људ ска пра ва, 
не са мо у ра ду на „цр но“. Ово мо гу 
да бу ду те ме за раз го вор ка ко пред-
став ни ка по сло да ва ца, син ди ка та и 
ло кал не са мо у пра ве, та ко и Со ци-
јал но еко ном ског са ве та. 

Оце на Са ве та за за по шља ва ња 
је да су глав ни раз ло зи ова кве си-
ту а ци је, ка та стро фал на за кон ска 
оп те ре ће ња за при ја вљи ва ње по-
сло да ва ца, као и ви ше од 300 за-
ко на, пра вил ни ка и уред би. У си вој 
зо ни, у ра ду на "цр но", сли ка је дру-

га чи ја, број не не при ја вље не фир ме 
ни ко не кон тро ли ше. Ре ше ње про-
бле ма не за по сле но сти је у до во ђе-
њу озбиљ них по сло да ва ац, мул ти-
на ци о нал них ком па ни ја и усва ја ње 
но вог ими џа кор по ра тив ног ни воа 
упра вља ња. Не ки од усло ва за то 
су: убр за ва ње до но ше ња Ге не рал-
ног ур ба ни стич ког пла на, уре ђе ње 
Ин ду стриј ске зо не, при о ба ља, раз-
вој ту ри зма, ја ча ње са рад ње ло кал-
не вла сти и при вре де, ка жу у Са ве-
ту за за по шља ва ње оп шти не Бач ка 
Па лан ка.

Ка ко је ре као пред сед ник Го ран 
Ми лић, на то по себ но оба ве зу је 
зва ни чан по да так Ре пу бли ке Ср би је 
да Оп шти на Бач ка Па лан ка при па-
да јед ном од три ре ги о на Ре пу бли ке 
са нај бо љом по зи ци јом и пер спек-
ти вом за при вред ни раз вој. У тој 
гру пи се уз Бач ку Па лан ку, Ша бац и 
Но ви Сад.        

До во ђе ње озбиљ них по с�о да ва ца при о ри тет Са ве та

Ве �и ки по ре зи оп те ре ће ње за све
- Оп шти на Бач ка Па �ан ка јед на од нај пер спек ти внијих �ок а ци ја за ин ве сти то ре

Састанак са пос�одавцима
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Ин спек ци ја ра да

Рад на цр но у гра ни ца ма кон тро �е

Пре ма ре чи ма на чел ни це Ин-
спек ци је ра да и рад них од но са за 
ју жно бач ки округ, Љи ља не Стој-
шић, што се ти че ра да на цр но кон-
тро ла се вр ши сва ко днев но. Рад на 
цр но се кре ће од 5 до 10 по сто у од-
но су на ли ца ко ја Ин пек ци ја на ђе на 
ра ду, а то за ви си од вр сте де лат но-
сти, до ба го ди не, као и од ре ги о на. 
Увек је не што по ја ча на рад на цр-
но у уго сти тељ ству и у про из вод ним 
де лат но сти ма и на те де лат но сти се 
обра ћа не што ве ће па жња кад је у 
пи та њу кон тро ла ра да на цр но. Ту 
не ма не ких зна чај ни хих про ме на у 
од но су на про шлу и ра ни је го ди не, 
та ко да се тренд по ла ко сма њу је 
и не оче ку је се  да се у пот пу но сти 

сма њи рад на цр но, јер то ни у јед-
ној зе мљи ни је мо гу ће, ка же Стој-
ши ће ва за Па ла нач ки пред у зет ник. 

- Ми се ме ђу тим тру ди мо да то 
одр жи мо у ре ла ци ји до 10 по сто и 
у то ме успе ва мо. Због ове по ја ве 
смо нон-стоп  у кон тро ли.  

У Ин спек ци ји ра да и рад них од-
но са по сто ји и мо гућ ност ано ним ног 
при ја вљи ва ња ра да на цр но, од но-
сно да за по сле ни ра де без за кљу-
че ног Уго во ра о ра ду или дру гог уго-
во ра о рад ном ан га жо ва њу. 

- То се мо же учи ни ти пи сме ним 
пу тем, ано ним но без пот пи си ва-
ња или на те ле фон 421-785. Кон-
тро ла ове ин спек ци је се вр ши по 
сва кој при ја ви.

По ја ва ра да на цр но је и да ље ве о ма при сут на по ја ва у на шем дру штву.

Љиљана Стојшић

Свест о по тре би Ак та о про це ни 
ри зи ка, је пре ма ре чи ма на чел ни це 
Ин спек ци је ра да и рад них од но са 
за ју жно бач ки округ Љи ља не Стој-
шић је за жи ве ла.  У ме ђу вре ме ну, 
у од но су на по че так, ка да су ак ти 
тре ба ли да бу ду до не ти, ве ћи на 
по сло да ва ца је до не ла Акт.

- О ква ли те ту Ак та још увек је 
ра но го во ри ти, јер тај акт тре ба 
да за жи ви кроз при ме ну тих ме-
ра за без бе дан и здрав рад на те-
ре ну и то ће би ти у на ред ном пе-
ри о ду за да так ин спек то ра ра да, 

да кон тро ли шу при ме ну Ак та на 
те ре ну.

Пре ма Стој шић ки ним ре чи ма с 
об зи ром да су ли ца ко ја су до но си-
ла Акт о про це ни ри зи ка струч на, 
то су и раз ли чи те ме то де по ко ји ма 
су се ак ти до но си ли. Ми са да тре ба 
да ви ди мо ко ја је су шти на тог Ак та 
и да ли је по сло да вац, од но сно ли-
це ко је је до не ло Акт  пре по зна ло 
све опа сно сти и штет но сти ко је мо-
гу да до ве ду до по вре де на ра ду и 
да се ви ди да ли се на осно ву Ак та 
ри зи ци тог по сла мо гу др жа ти под 

кон тро лом. 
У Ин спек ци ји су за до вољ ни што 

је ве ћи на по сло да ва ца до не ла Акт 
о про це ни ри зи ка и ја ко је ма ло 
оних ко ји ни су за вр ши ли Акт, а нај-
ма ње је оних ко ји ни су уоп ште за-
по че ли ње го во до но ше ње.

За оне ко ји ни су до не ли Акт ни су 
пред ви ђе не ре пре сив не ме ре. Уко-
ли ко не ко ни је до нео Акт из не зна-
ња или ни је на шао струч но ли це, 
јер ни је мо гу ће на ћи то ли ки број 
струч них ли ца, тим по сло дав ци ма 
се да ју крат ки ро ко ви да то учи не.      

У обла сти без бед но сти на ра ду 
ин спек то ри ра да су стал но ан га жо-
ва ни. Ин спек то ри ра да су нај за сту-
пље ни ји и нај ак тив ни ји у обла сти 
гра ђе вин ске де лат но сти, од но сно 
гра ди ли шти ма, јер је реч о нај ри-
зич ни јој де лат но сти. На и ме, Ми ни-
стар ство ра да ораг ни зу је из ве сно 
вре ме кам па ње кон тро ле гра ди ли-
шта у це лој Ср би ји.  

По сло дав ци ко ји се ду же вре ме 
ба ве гра ди тељ ством и ко ји су ви-
ше пу та кон тро ли са ни, као и њи хо-
ви за по сле ни су   већ сте кли свест 

о по тре би пред у зи ма ња ме ра за 
без бе дан и здрав рад.

- Они су схва ти ли да без бед-
ност на ра ду ни је ту  због Ин-
спек ци је, кон тро ле и прет ње ви-
со ким ка зна ма, не го због њих  и 
за шти те еко ном ских ин те ре са 
по сло да ва ца и здрав стве ног ин-
те ре са за по сле ног. Код по сло да-
ва ца ко ји су тек по че ли да из во-
де гра ђе вин ске ра до ве и ко ји су 
до шли из ре ги о на где кон тро ла 
ни је би ла ри го ро зна, че сто се  
су сре ће мо са про бле ми ма, док 
по сло дав ци не уђу  у тај си стем 
ко ји је код нас за жи вео.         

Кон тро �а ква �и те та ак та о про це-
ни ри зи ка

Свест о без бед но сти на ра ду ра сте
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Удру же ње З�ат не ру ке у очу ва њу тра ди ци је

Удру же ње по с�ов них же на до де �и �о на гра де

Успе шно уче шће у Му жљи

По треб на ја ча по др шка пред у зет ни ца ма

Удру же ње „Злат не ру ке“ је од 
13. до 20. ју ла уче ство ва ло пр ви 
пут на 38. Ме ђу на род ној из ло жби 
руч них ра до ва и ко лек ци о нар ства 
у Му жљи код Зре ња ни на. Из Удру-
же ња, пре ма  ре чи ма пред сед ни-
це Ма це Ла ћа рак на МИР КУ уче-
ство ва ле су 22 же не. На овој ма ни-
фе ста ци ји би ле су из ло же не ру ко-
тво ри не из ви ше зе ма ља. Же не из 
овог Удру же ња до би ле су по хва-
ле за уче шће, с об зи ром да по сто-
је око го ди ну и по да на. У Му жљи 
су Па лан чан ке до би ле  38 ди пло-
ма за сво је ру ко тво ри не. Уче сни ци-
ма и по се ти о ци ма МИР КА же не из 
„Злат них ру ку“ пред ста ви ли су се 
са ве зом, сли ка ма на сви ли На де 

Ју ли нац. Та да су из ло жили и три 
лут ке у на род ним но шња ма. 

Удру же ње Злат не ру ке је до са-
да има ло ви ше из ло жби, ка ко у 
Бач кој Па лан ци, та ко и ван ње, ре-
кла је Ма ца Ла ћа рак, пред сед ни-
ца Удру же ња, до да ју ћи да пла ни-
ра ју да об у че по тен ци јал не, но ве 
чла ни це на хо ри зон тал ном и руч-
но чвор на том раз бо ју ко ји су до би-
ле на по клон од јед не сво је чла ни-
це, као и ре про-ма те ри јал за ње-
га. Осим то га, за по че ће и еду ка ци-
ју сли ка ња на плат ну  и ста клу. У 
Удру же њу оче ку ју и да их по др жи 
ло кал на власт у на по ри ма да очу-
ва ју оби ча је, тра ди ци ју и ожи вља-
ва ње ста рих за на та.

- вр ши ће обу ку за тка ње, с�и ка ње на ста к�у и п�ат ну

- са мо 10 по сто же на на че �у фир ми у Ср би ји  
Удру же ње по слов них же на и сек-

ци ја Удру же ња Жен ски би знис клуб 
из Београда, по ло ви ном го ди не већ 
2. го ди ну до де љу је на гра ду „Цвет 
успе ха за же ну зма ја“ нај у спе шни-
јим пред у зет ни ца ма у ка те го ри ја-
ма - нај мо дел за по шља ва ња же на 
и  нај е вроп ски ја жен ска фир ма. На-
гра да се до де љу је же на ма, ди рек-
тор ка ма и вла сни ца ма, од но сно 
они ма ко је су ак тив но укљу че не у 
во ђе ње соп стве не фир ме и оства-
ру ју ре зул та те, по ко ји ма по ста ју 
пре по зна тљи ве у еко ном ском жи-
во ту Ср би је ре кла је за „Па ла нач ки 
пред у зет ник“, пред сед ни ца Удру-
же ња Са ња По по вић Пан тић.

- У на шем дру штву по сто ји 
ма ње од 10 по сто  же на вла сни-
ца и дир ек тор ки, што је не што 
око 6700  фир ми на чи јем су че-
лу же не, од укуп но 100 хи ља да. 
Због то га су по треб не сти му ла-
тив не ме ре за же не да се са мо за-
по шља ва ју, да осни и ва ју фир му, 
али све је то те шко с об зи ром да 
окру же ње не ну ди си гур ност и то 
се мо ра ме ња ти. 

На гра ду за нај е вроп ски ју жен-
ску фир му до би ле су: Ми ла Ли тви-
њен ко вла сни ца "АУРЕ" из Ни ша 

и Сла ви ца Ја њу ше вић вла сни ца 
"Кир ка Фар ме" из Бе о гра да. За нај-
мо дел за по шља ва ња же на на гра-
ђе но је по љо при вред но га здин ство 
„Сте па но вић“ Дра ги це Сте па но вић 
из се ла Су во та ње код Ва ље ва. Она 
је ор га ни зо ва ла же не из свог се ла у 
обла сти ет но-ту ри зма. Са ња Вељ-
ко вић из фир ме „ЛО ГО“ из Бе о гра-
да ко ја је раз ви ла по себ ну стра те-
ги ју бри ге о за по сле ним же ни ма и 
она  пре у зи ма ка ма те на стам бе не 
кре ди те за по сле них же на, бри не о 
здра вљу же на и оста ло... Пет спе-
ци јал них на гра да до де ље но је у 

обла сти са рад ње јав ног и ци вил ног 
сек то ра и за дру штве но од го вор но 
по сло ва ње у сми слу за шти те жи-
вот не сре ди не.

Удру же ње по слов них же на Ср би је оку пља пред у зет ни це и же не ко је 
же ле да от поч ну соп стве ни би знис, као и же не на ру ко во де ћим по зи ци-
ја ма у ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве по др шком сек то ра ма лих и сред њих 
пред у зе ћа. За де сет го ди на по сто ја ња Удру же ње је ре а ли зо ва ло ви-
ше од 50 про је ка та еко ном ског осна жи ва ња же на у Ср би ји, по ма жу ћи 
им да пу тем ин фор ма ци ја, сти ца ња но вих зна ња и ве шти на, кон та ка та 
и умре жа ва ња на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу уна пре де по сто је ћи 
или от поч ну соп стве ни би знис. Удру же ње по слов них же на се ба ви и 
ис тра жи ва њем еко ном ског по ло жа ја же на. У Удру же ња по слов них же-
на су ори јен ти са ни на ја ча ње ак тив но сти јав ног за го ва ра ња пу тем ко-
јег успе шне же не вла сни це одр жи вих би зни са, же ле ак тив но да ути чу и 
ме ња ју сво је по слов но окру же ње и уна пре ђу ју ин сти ту ци о нал ни оквир 
за раз вој пред у зет ни штва. За то је од 2007. го ди не фор ми ра на сек ци ја 
Удру же ња, Жен ски би знис клуб.
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На ци о на ла на али јан са за ло кал-
ни еко ном ски раз вој  или  НА ЛЕД, 26. 
ма ја је по кре ну ла кам па њу „Из ла ви-
рин та“ чи ји циљ је пру жа ње по др шке 
при вред ни ци ма ко ји се сва ко днев но 
бо ре са те ре том ад ми ни стра ци је ко ја 
оте жа ва по сло ва ње. Та да је упу ћен 
по зив при вре ди да ука же на ком пли-
ко ва не про це ду ре и не по треб не про-
пи се са ко ји ма се су сре ћу.

Кам па њу „Из ла ви рин та“ по кре-
нуо је НА ЛЕД у са рад њи са аген ци јом 
УСА ИД, а циљ кам па ње је да се укло-
не су ви шни про пи си или про на ђу на-
чи ни за по јед но ста вљи ва ње по це ду-
ре ко је угро жа ва ју кон ку рент ност срп-
ске при вре де о че му из вр шни ди рек-
тор НА ЛЕ ДА Ви о ле та Јо ва но вић, 
ка же за "Па ла нач ки пред у зет ник":

- Ак ци ја је тра ја ла не што ви-
ше од ме сец да на и при ку пље но 
је 250 пред ло га. Ука за но је не са-
мо на про бле ме, не го и на мо гу ћа 
ре ше ња. Ле то је ис ко ри шће но за 
прав ну и еко ном ску ана ли зу при-
сти глих пред ло га, тач ни је струч-
ној ана ли зи ти ма прав ни ка, док је 
еко ном ску ана ли зу ура дио ЦЕ ВЕС. 
Из еко ном ске ана ли зе смо са зна ли 
ко ли ко те про це ду ре ко шта ју др-
жа ву и при вре ду. Са да смо спрем-

ни да све те пред ло ге пу бли ку је мо 
и при ка же мо јав но сти. Та пу бли ка-
ци ја ће би ти пре зен то ва на  и на за-
вр шној кон фе рен ци ји Про јек та ко-
ја се оче ку је око 20.ок то бра. 

Овим про јек том не ће за вр ши ти 
ак ци ја. Оба вље ни су раз го во ри са 
парт нер ским ин сти ту ци ја ма у про јек-
ту као што су Аген ци ја за при вред не 
ре ги стре, По ре ска упра ва са ко ји ма 
ће НА ЛЕД и да ље ра ди ти на по јед-
но ста вље њу про це ду ре. Пре ма ре-
чи ма Ви о ле те Јо ва но вић Ми ни стар-
ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во-
ја ја да ло по др шку Про јек ту, јер ће у 
сво јој ак ци ји све о бу хват не ре фор ме 
про пи се ко ри сти ти по дат ке до би је не 
у про јек ту „Из ла ви рин та“. 

У НА ЛЕ Д-у пла ни ра ју да ак ци је и 
да ље кон ти ну и ра но спро во де ше сто-
ме сеч но и да та ко бу ду стал но отво-
ре ни по угле ду на про це ду ре ко је се 
ре дов но спро во де у и Европ ско уни-
ји. Сви пред ло зи ће  би ти об ја вље ни 
на WEB- сај ту НА ЛЕД-а и сви за ин-
те ре со ва ни мо ћи ће да да ју сво је ко-
мен та ре и су ге сти је.    

У  Про јек ти "Из ла ви рин та" нај-
ви ше при мед би је сти гло по пи та њу 
по ре ских  про пи са и про це ду ра, ко ји 
се ти чу до би ја њу по ре ског уве ре ња, 

по ре ског из ве шта ја, пла ћа ња по ре-
за, за тим при ја ве и од ја ве рад ни ка, 
као и  ре ги стра ци ја, од но сно пре ре-
ги стар ци ја пред у зе ћа, ту се ми сли на 
пи та ње ду жи не до би ја ња ПИБ-а. 

Ви о ле та Јо ва но ви ће ва из НА-
ЛЕД-а је ис та кла и је дан ап сурд

- Уко ли ко мај ка тре ба да узме 
бо ло ва ње због де те та она мо ра да 
од ја ви рад њу. Што зна чи да тог пр-
вог да на, ка да је де те на бо ле сни-
је и нај по треб ни ја му је мај ка, она 
мо ра да иде у над ле жне ин сти ту-
ци је да би рад њу од ја ви ла и да би 
ка да де те оздра ви опет из гу би ла 
дан да би је при ја ви ла.    

Ду го роч ни циљ це ле ове ак ци је је-
сте да се на пра ви по вољ ни ји прав ни 
оквир за раз вој по сло ва ња и при вла-
че ња стра них ин ве сти ци ја и циљ на 
гру па у овој ак ци ји је ма ла при вре-
да. Пред у зет ни ци су при ти сну ти сва-
ко днев но ве ли ким бро јем про пи са и 
про це ду ра ко је они ди рект но мо ра ју 
да по шту ју. Они обич но не ма ју слу-
жбе књи го вод ства, не ма ју људ ске и 
фи нан сиј ске ре сур се да би то на јед-
но став ни ји на чин ре ши ли.      

Пре ма ре чи ма Јо ва но ви ће ве ка же 
да је кам па ња на и шла на до бар при-
јем ка ко код при вред ни ка, та ко и код 
обич них гра ђа на. 

НА�ЕД у ак ци ји "Из �а ви рин та"

У бор би про тив не по треб них про пи са 
- тра жи се на чин за по јед но ста вље ње про пи са

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о-
нал ног раз во ја на ја вљу је већ из ве сно 
вре ме ре фор му про пи са. По чет ком 
сеп тем бра чла но ви ма Вла де је пред-
ста вљен план ре а ли за ци је Про јек та 
све о бу хват не ре фор ме про пи са ко ји 
тре ба да бу де спро ве ден у на ред них 
15  ме се ци.

- Ску по ре гу ла тор но окру же ње 
је не по вољ но за еко ном ски раз вој. 
При вред ни су бјек ти се су о ча ва ју са 
мно гим не по треб ним про пи си ма, 
ко ји су већ из гу би ли сво ју свр ху 
и ску по, сло же но по сло ва ње оме-
та еко ном ски раст, ре кла је ру ко во-
ди лац је ди ни це за спро во ђе ње све о-
бу хват не ре фор ме про пи са, Ан дреа 
Ма ру шић за „Па ла нач ки пред у зет-
ник“ и до да ла да се са про бле мом 

на го ми ла них про пи са, ко ји ства ра-
ју смет ње у при вред ном окру же њу, 
ни ко до са да ни је по за ба вио. 

Свр ха све о бу хват не ре фор ме про-
пи са је да се осло бо ди мо су ви шни х и 
не по треб них про пи са и она под ра зу-
ме ва ста вља ње ван сна ге или из ме-
не про пи са ко ји су су ви шни или не е-
фи ка сни. 

Све о бу хват на ре фор ма про пи са 
тре ба ла би да бу де спро ве де на у ро-
ку од 18 ме се ци. От по че та је ра ли за-
ци ја овог про јек та и Вла да тре ба да 
фор ми ра је ди ни це за спро во ђе ње 
све о бу хват не ре фор ме про пи са. Овај 
про јек та би ће спро ве ден у не ко ли ко 
фа за. Нео п ход но је пр во по пи са ти од-
но сно на пра ви ти ин вен ту ру свих про-
пи са ко ји су у при ме ни у Ре пу бли ци 

Ср би ји и тек та да ће се има ти увид у 
про пи се за кон ске ак те, пра вил ни ке и 
оста ло. По сле ће се ра ди ти на ана ли-
зи  про пи са ко ји се ти чу при вре де, а 
по том ће се ићи на фа зу да ва ња пре-
по ру ка и спро во ђе ња тих пре по ру ка 
од стра не струч них и ре ле вант них ли-
ца. 

 Пр ви де о  би тре бао да поч не у 
фе бру а ру на ред не го ди не и та да ће 
би ти ура ђен по пис свих про пи са. На-
кон то га би ће ура ђе на фа за ана ли-
зе, ка да у Ми ни стар ству еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја оче ку ју ак тив но 
укљу чи ва ње свих при вред них су бје-
ка та ко ји нај бо ље зна ју на ка кве пре-
пре ке на и ла зе у по сло ва њу и та да ће 
да ва ти кон крет не пред ло ге шта и ка-
ко тре ба из ме ни ти. Ова фа за ана ли зе 
тра ја ће од мар та до сеп тем бра нар-
ед не, 2009. го ди не.

Уско ро ће би ти по ста вљен и сајт 
ове Ре фор ме, та ко да ће сви за ин те-
ре со ва ни мо ћи да се ин фор ми шу и 
да да ју сво ја ми шље ња и пред ло ге.

На ја ва и обе ћа ња из Ми ни стар ства еко но ми је

Ре фор ма про пи са за го ди ну и по
- по зив при вред ни ци ма да узму уче шће



www.udruzenjepreduzetnika.com

ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
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ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА
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Бачка Паланка, Краља Петра I 44 • 021/ 741-891

ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНАМИЈСКА ЧИСТИ

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

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
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INFORMACIONI SISTEMI

Jedino uplatno mesto u gradu za 

BAČKA
PALANKA
Ž. Zrenjanina 52a
Tel. 021/ 752-494
hallsys@hallsys.net

bačka palanka, gajdobra, silbaš, despotovo, pivnice, obrovac, karađorđevo, čelarevo, gložan, kulpin

Ugradnja već od 5000 dinara!  Na dve mesečne rate!   Brzine 256,512,768,1024,1536!

wwiirreelleessss  iinntteerrnneett    
mesečna cena već od 200 dinara!

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...)

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...)

Flesh memorije
1gb    400.-
2gb    500.-
4gb    800.-
8gb  1200.-

Flesh memorije
1gb    400.-
2gb    500.-
4gb    800.-
8gb  1200.-

Бачка Паланка • Новосадски пут 27 • Телефон: 021/ 60-41-875

БЕНЗИНСКА СТАНИЦА “ЋОСИЋ” НУДИ СВЕ ВРСТЕ НАФТНИХ ДЕРИВАТА +  АУТО ГАС 

ПрПредедузетникзетникПрПредедуузетникзетник
ПааначкиПааначки СЕПТЕМБАР 2008.

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

БРОЈ 7

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

Још једно признање УдружењуЈош једно признање Удружењу
Занатски куб за чановеЗанатски куб за чанове
Подизање пореза нема оправдањаПодизање пореза нема оправдања
Најава и обећања из министарства економијеНајава и обећања из министарства економије

Још једно признање Удружењу
Занатски куб за чанове
Подизање пореза нема оправдања
Најава и обећања из министарства економије


