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ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

радно време
НОН-СТОП

0 - 24

365 дана

САМОУСЛУЖНА АУТО
ТОО ПРАОНИЦА “ЋОСИЋ”
Бачка Паланка • Новосадски пут 27 • Телефон: 021/ 60-41-875

INFORMACIONI SISTEMI

Bačka Palanka • Žarka Zrenjanina 52a

Tel. 021/ 752-345 • Fax 752-494

Asus PRO5DC-SX015D 15.6", Intel Cel C220/1GB/160GB/Wl/DVDRW/Cam/1Y - 30.200,oo
Acer EME525-902G25MI 15.6",Celeron M900 2.2GHz/2GB/250GB/Wl/1Y - 35.000,oo
HP Compaq 610 (NX537EA) 15.6",Intel CEL 560/1GB/160GB /BT/Cam - 36.000,oo
HP Compaq Presario CQ61-315EX 15.6",Intel T4300/3GB/320GB/Intel M4500 HD/BT/1Y - 45.700,oo
MSI CR500X-005EU 15.6", Intel C900(2.2GHz)/4GB/320GB/Nvidia8200M/WL/Cam/2Y - 40.300,oo
Toshiba Satellite L500-1GE 15.6 ",Intel DC T4300/4GB/320GB/Intel GMA 4500M/HDMI/ - 50.200,oo

MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ
ŠTAMPAČ + SKENER + FOTOKOPIR VEĆ OD 13.500,oo
GOTOVI RAČUNARI VEĆ OD 13.900,oo
MONITORI 19 inch = 7.800,oo
ŠTAMPAČI INKJET VEĆ OD 3.000,oo
ŠTAMPAČI LASERSKI VEĆ OD 8.500,oo

Bežični
internet
SETUP već od 3.000,oo

Bačka Palanka, Čelarevo,
Gložan, Kulpin, Gajdobra,
Nova Gajdobra, Silbaš,
Despotovo, Pivnice, Parage,
Karađorđevo,, Mladenovo, Obrovac, Tovariševo,
Bač, Ratkovo, Savino Selo i Kucura

NAJVEĆI IZBOR FLESHEVA, RAČUNARSKE PERIFERIJE, ZVUČNIKA, WEBKAMERA...
SERVIS RAČUNARA U NAJKRAĆEM ROKU! • LEGALIZACIJA SOFTVERA! • UMREŽAVANJE!

Унија против харача СОКОЈ-а и ОФПС-а

Порез на приходе од самосталне делатности,
пољопривреде и шумарства (Образац ПП ДГ1)

Bačka Palanka, Svetozara markovića 11, Tel. 021/ 751-461

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA
REZERVNIH DELOVA ZA
TERETNA I KOMERCIJALNA VOZILA
MERCEDES
MAN
IVECO
ZASTAVA
FAP
TAM

PROIZVODNJA KRSTOVA SVIH TIPOVA
ZA KARDANSKA VRATILA I REMONT KARDANA

proizvodi i ugraðuje auspuhe za putnièka i
teretna vozila od aluminiziranog lima
Save Kovaèeviæa 2, Baèka Palanka

mob: 064 157 04 36

Обвезници који порез на приходе по основу обављања самосталне делатности
плаћају према стварном приходу (воде пословне књиге) подносе годишњу пореску
пријаву за коначно утврђивање пореза на обрасцу ППДГ1, а порески биланс на
обрасцу ПБ-2, најкасније до 15. марта 2010. године. Уз пореску пријаву и порески
биланс, дужни су да доставе и биланс успеха, биланс стања, извештај о новчаним
токовима, извештај о променама на капиталу и другу документацију у складу са
законом којим се уређује порез на добит предузећа.
Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход, коме се у претходној
години значајније изменио обим пословања, односно промета и други услови од
утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе,
подноси пореску пријаву најкасније до 31. јануара.
Предузетници који у току године почну обављање самосталне делатности
подносе пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода односно процену
промета до краја пословне године, и то у року од 15 дана од дана уписа у регистар
надлежног органа, односно од почетка обављања делатности.
Предузетници који у току године трајно или привремено одјаве обављање
самосталне делатности подносе пореску пријаву за коначно утврђивање пореза,
односно за утврђивање пореза до дана привремене одјаве у року од 30 дана од дана
престанка обављања делатности. Предузетник који води пословне књиге такође је
дужан да достави и биланс успеха, биланс стања, извештај о новчаним токовима и
извештај о променама на капиталу као и другу документацију у скаладу са законом
којим се уређује порез на добит предузећа. Пријава се подноси пореском органу на
чијој територији је обвезник регистровао обављање делатности.
Предузетник који није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о
оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, има
право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на
паушално утврђен приход. Захтев за паушално опорезивање обвезници могу
поднети надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана уписа у регистар
надлежног органа, односно до 30. новембра текуће године за наредну годину.
Обвезник коме је утврђено право на паушално опорезивање, овакав начин
опорезивања користи све док се не утврди да су престали разлози за паушално
опорезивање, односно да измењени услови искључују паушално опорезивање.

ПОШТОВАНИ ПОСЛОДАВЦИ!
Унија послодаваца Србије-послодавци Војводине жели Вам
срећну и успешну наступајућу 2010. годину. Нека вам се снови
претворе у стварност, а ваш труд у успех.
Као водећи глас привреде у Републици Србији, Унија
послодаваца Србије залаже се за бољи пословни амбијент. Наша
земља може бити богато и развијено друштво само ако има
снажну, конкурентну и модерну привреду. Јачање домаће
привреде мора бити приоритет свих садашњих и будућих
генерација.
ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

Заједно можемо више!

ЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈА

ХЕМИЈСКА
МИЈСКА ЧИСТИОНА
ЧИСТИ

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

Позивамо Вас да се придружите највећој послодавачкој
породици у Србији, потписивањем приступнице. Све
информације о нашим активностима и приступницу можете
добити у канцеларији Општег удружења предузетника
Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 39, тел 752-772.
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Криза је шанса
Време је неизвесности. Криза је евидентна у свим сферама друштва и сада теба решити шта и како се понашати у складу са
њом. Oд самосажаљења нема ништа, али нама на руку иде и то што, како се често може
чути код нас, да већ дужи низ година живимо кризу. На жалост, ранија времена су омогућавала процват „сиве економије“ и лов у
„мутном“, што данас није случај. Треба тражити легалне начине за излазак из кризе.
Шанса постоји, али је треба искористити. Кинезима реч weiji (чита се вејђи) значи
криза и она се састоји од два знака или идеограма Wеи (危), што значи опасност, а ји (
机) део је и речи јихуа (机会) што значи шанса, прилика. Из тога можемо извући закључак да се у свакој кризи крије и шанса за напредак. У складу са тим можда и у овој кризи мали предузетници могу тражити шансу
у свом пословању, тражити нове путеве до
купаца, откривати нова тржишта, нове производе, „красти идеје“...
И на крају ево једне позајмљене шале:
Два трговаца ципела одлазе у Африку да би
испитали тржиште. Пошто су обишли потенцијално тржиште, јављају се у централе својих компанија. Први се пожалио да
је његова посета била узалудна: “Нема тржишта за ципеле, сви су боси, нико неће
да купи наше производе“. Други трговац се
одушевљено јавио својима и рекао: „Одличне вести. Сви су боси, ово је огромно тржиште за нас.“
Први трговац у истој ситуацији види
кризу, а други шансу.

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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Позив из Удружења

Заједно јачи у кризи

• Проширии деокруг активности укључивањем
Позив свим предузетницима је и даље отворен. Сви заинтересовани предузетници могу да се јаве у просторије Општег удружење предузетника општине
Бачка Паланка у улици Жарка Зрењанина 39. у Бачкој Паланци, ради активнијег укључивања у рад Удружења. Такође,
треба истаћи да су чланови Удружења
сви који се баве предузетничком делат-

ношћу. Самим чином регистрације предузетници постају и чланови Удружења.
Путем Удружења могу се остварити многа права која олакшавају рад предузетницима. Осим тога, у Удружењу се решавају актуелни проблеми са којима се предузетници свакодневно суочавају, што су
досадашњи многи примери у пракси и
показали. Опште удружење предузетни-

ка је и члан Уније послодаваца Србије
чиме су проширили делокруг својих активности и подигли кредибилитет своје
организације. Такође, референце доброг
рада су и многе похвале које долазе са
различитих нивоа на рачун ОУП-а Бачка Паланка.
Добро дошли, заједничким снагама, можемо много.

Радионица за предузетнике

Обуком до акта

• Стеки практична искуства о процени ризика
У жељи да помогне предузетницима ОУП општине Бачка Паланка је 14.
децембра организовао у својим просторијама једнодневну радионица за обуку послодаваца за самостално обављање
послова безбедности и здравља на раду,
којој је присуствовало 15-так овдашњих
предузетника. Радионица је одржана захваљујући Унији послодаваца Србије и
Међународне организације рада. Предавачи су били: Јелена Старевић и проф
др Зоран Пуношевац.
Према одредбама Закона о безбедно-

зика, у случају појаве нове опасности и
промене нивоа ризика у процесу рада, запрећена је новчана казна у износу до милион динара.
Ова радионица је намењена послодавцима који имају до 10 запослених у делатностима трговине, угоститељства и туризма, занатских и личних услуга, финанисијско-техничких и пословних услуга,
образовања, науке и информација, здравствене и социјалне заштите и у стамбено
– комуналним делатностима, као и лицима за безбедност и здравље на раду код

Скупштина Уније
Посодаваца

Ротација
на врху

• Постављени циљеви за
2010. годину

сти и здравља на раду сви послодавци су
били дужни да донесу акт о процени ризика за сва радна места у радној околини и утврде начин и мере за њихово отклањање до 6. септембра 2007. године.
За послодавце који у писменој форми не
донесе акт о процени ризика за сва радна места у радној околини и не утврдe
начин и мере отклањања ризика, као и у
случају када не измени акт о процени ри¯à
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послодаваца. Радило се у малим групама
како би се омогућила размене искуства и
знања између учесника. Учесници радионице су имали прилику да чују од предавача о безбедности и здрављау на раду и
процени ризика, као и о законскм и подзаконским прописима, о методи за процену ризика. Такође, присутни су могли да
сте текну и практично искуство процене
ризика за карактеристична радна места.

У петак, 25. децембра одржана је
Скупштина Уније послодаваца Србије којој је присуствовао и секретар
ОУП-а Милутин Марчета. Акценат
на овој Скупштини је био на избору
новог преседника. Наиме, направљена је замена, досадашњи председник
Скупштине, Небојша Атанацковић,
је постао председник Уније, а председник Стеван Аврамовић, због приватних обавеза стао је на чело Скупштине.
Овом приликом постављени су и циљеви у 2010. години: унапрeђење односа
са чланством, задржавање постојећих
чланова, једнообразност у формирању
и раду локалних канцеларија, лобирање, јака гранска удружења и међународна сарадња.

Кастер метаске струке

Нова тржишта против кризе
● Удруживања повећавају конкурентност
Половином године је у Регионалној
привредној комори Нови Сад у сарадњи
са Министарством економије и регионалног развоја одржано саветовање на тему
"Повећање конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника кроз кластерско удруживање". У плану је оснивање металског кластера са седиштем у Ади.
На саветовању је говорио саветник
за политику кластера у Министарству
економије и регионалног развоја Републике Србије Иван Бркић. Примере
добре праксе презентовали су директори
кластера производње цвећа „Шумадијски цвет“ из Крагујевца кластер производње пластичне амбалаже „Јато“
из Суботица . Састанку је присуствовао и
секретар ОУП-а Бачка Паланка, Милутин
Марчета.
- Кластеризација је један вид удруживања, окупљања одређеног броја предузетничких радњи сродних делатности.

Са саветовања
Ту би могла да буду укључена и предузећа
пратећих делатности која могу да дају
логистичку подршку, затим ту су и научне институције које доприносе иновативности у класетру, као и друштевне инстутуције на различитим нивоима. Мала предузећа и занатлије Бачке
Паланке су схватиле да не могу више самостално наступати на тржишту.
Постоји заинтересованост у секцији

металаца, у паланачком ОУП- у. Ради се
на прављењу базе података, обједињавању капацитета, машинских паркова, а све
у циљу тражења нових тржишта и превазилажења кризе. Један од носилаца оснивања металског кластера је агенција "Алма Монс" из које најављују да је извесно
оснивање, али да је претходно потребно
завршити техничке ствари око регистрације и слично.

Нови председник метааца

Митровић
у пензији
● ОУП оживљава секције

Метаци на парове разбројс

Пааначки мини кастер
● У току пописивање „метаа“

У оквиру ОУП-а Бачка Паланка секција металске струке ради на пописивању својих чланова и послова којима
се баве како би била направљена видео
презентација ове делатности у општини.
Осим у ове сврхе, база података добро ће
доћи и за већ раније најављено укључење у металски кластер Војводине, са седиштем у Ади, иза кога стоји Покрајинско извршно веће. Екипе на терену раде
и сакупљају податке и слике, каже секретар Удружења паланачких предузет-

ника Милутин Марчета. Овим ће се добити слика о томе шта „металци“ Бачке
Паланке могу заједнички да ураде, колико је то радних сати глодања, стругања, брушења... Они представљају заједно мини-кластер. Ако би се појавио неко
са стране, ко је заинтересован моћи ће да
добије информације шта може да добије од металске струке у Бачкој Паланци.
Појединачно, ретко ко у овој струци може пуно, али зато заједно могу много тога да ураде.

Ратко Митровић
ОУП општине Бачка Паланка планира да оживи рад свих секција. Секција
металске струке је почетком ове године
добила новог председника Илију Ранкова, који је заменио досадашњег Ратка Митровића који је отишао у пензију
после вишегодишњег успешног вођења
секције, као и активног рада у Удружењу. Тренутно не постоји тачна евиденција металаца, али се претпоставља да
има између 20 и 30 малих и средњих
предузећа у општини Бачка Паланка у
овој струци.
¯à
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'окане комунане таксе

Истицање
фирме обавеза
● Пробеми због неажуриране евиденције
На основу Закона о финансирању локалне самоуправе из 2007. године наплата пореза на имовину и локалне комуналне таксе је од ове године са Пореске
управе прешла на локалну самоуправу.
Од 2007. до 2009. године општинa Бачка Паланка је имала уговор са Министарством финансија Србије које је администрирало те таксе зато што нису били
обучени.
- Имали смо 7 људи који су били на
обуци у Пореској управи и почетком
2009. формирана је Служба за наплату
јавних прихода, а од априла је општина почела са наплатом изворних прихода. - рекао је начелник општинске управе Бранимир Кузманчев и додао. -То је
показало добре резултате у већем делу.
Проблем је настао код комуналне таксе на истицање фирме код предузетника, где се подбацило у односу на прошлу
годину, а разлози су разни. Прва решења
које је локална самоуправа послала, послата су на основу података добијених
из републичке Пореске управе, а који
нису били ажурирани. Служба од тада
ажурира те податке.

Бранимир Кузманчев
Комунална такса није нов намет
Према Кузманчевим речима порески
обвезници су информисани преко сајта
општине Бачка Паланка, путем средстава
јавног информисања и кроз разговоре у
¯à
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ОУП-у о раду општинске управе. Многи предузетници су помислили да је комунална такса на истицање фирме, када
су добили решења од општинске управе,
неки нови намет, што није. До недавно
је ова такса плаћана на обједињеном рачуну у склопу свих обавеза и доприноса
у Пореској управи. Власници углавном
нису до сада обраћали пажњу на ставку
где пише такса на истицање фирме, а сада те ставке на рачунима које плаћају у
Пореској управи више нема.
Казне и до сто хиљада
По Закону о приватним предузет-

Пријава комунане
таксе на истицање
Одељење: Служба за утврђивање и
наплату јавних прихода
Потребна документација
(у зависности од основа за тражену
промену): Попуњен захтев пријаве
Место набавке обрасца: канцеларија
12 или преузимите на сајту општине
Бачка Паланка,
Место предаје обрасца:
канцеларија 12
Место решавања предмета:
канцеларија 12
Радно време са странкама:
радним даном 7-15 часова
Телефон за информације:
7559-110, 7559-154

ницима сви морају да имају истакнуту
фирму, а казне за осниваче радњи за неистицање могу бити од 10 до 100 хиљада динара уз остале последице које тиме могу бити изазване. Највећи износ за
приватне предузетнике је 6900, односно
3450 за остале неразврстане предузетнике и плаћа се квартално за годину дана
(до 15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.) на рачун 840-716111843-35 са позивом на број
наведеним у решењу. На доспеле, а неизмирене обавезе обрачунава се камата.
Од 1. јануара 2010. године порески
инспектори кренуће у контролу пореских пријава пореских обвезника, па
Општинска управа апелује на грађане
Општине Бачка Паланка, да својим понашањем не ометају рад општинских
инспектора у вршењу инспекцијског
надзора
- Ово је период уходавања и још једном позивам све да дођу у Службу и
провере стање на својим рачунима.рекао је на крају Кузманчев.

Уједначено у округу

Радно време угоститеља
и трговаца скраћенo
● Контрое ригорозне

Комунална инспекција последњих месеци посебно је ангажована и на контроли продаје робе ван пијачног простора, а
доношењем нове Одлуке о радном времену угоститељских објеката и на контроли радног времена угоститељских,
трговинских и продајно-занатских објеката. Утврђено радно време кафића је
викендом до 1, а за ноћне барове до 2, а
радним данима до 24 сата, истиче начелник општинске управе, Бранимир Кузманчев.
- Имали смо проблеме са одређеним
ноћним баровима, писане су петиције,
људи су долазили да улажу жалбе на
рад појединих локала, превасходно ноћ-

них клубова. Општина је усвојили протокол о уједаначавању радног времена
угоститељских објеката на теритрији Јужно бачког округа. Циљ је био да
се унифицира радно време свих кафића
у округу како не би дошло до миграције
младих у ноћним сатима, јер се зна какве то последице може да има. Контроле су заиста ригорозне. Сваки викенда
имамо контролу локала и наставићемо
тако да радимо и у наредном периоду.
Уведена су и дежурства комуналне инспекције. У договору са руководиоцима
одељења утврђена је прерасподела радног времена. Имаћемо једног дежурног
који ће радити и после подне.

У службеном листу од 9. новембра
је објављена Одлука о измени и допуни
Одлуке о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање
игара за забаву и игара на срећу, трговинских и занатских објеката на територији општине Бачка Паланка. У Одлуци
о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање игара за
забаву и игара на срећу, трговинских и
занатских објеката на територији Општине Бачка Паланка из 2006., промењено је у новембру да «Чарде могу радити у времену од 6,00 сати до 1,00 сат
наредног дана, а петком и суботом, као
и дан уочи и у дане државних и верских
празника утврђених законом у времену
од 6,00 сати до 2,00 сата наредног дана.»
«Ноћни барови, диско барови и кабаре барови могу радити у времену од
18,00 сати до 2,00 сата наредног дана.»
«Трговински и продајно-занатски
објекти могу радити у времену од 5,00
до 24,00 сата.»

Саобраћај у центру града

Ускађено са новим
законом
● Без веиких измена ● Пооштрене контрое
На општинском већу, општине Бачка
Палaнка, одржаном 16. децембра донето је Решење о утврђивању режима саобраћај у централној зони Бачке Паланке,
у улицама у којима је ограничен саобраћај за поједине категорије возила.. Треба
указати да се ово Решење не разликују
много у односу на претходно. Решење је
ступило на снагу од 1. јануара 2010. године. Према речима надлежних биће пооштрена контрола спровођења ове одлуке.
Улице на које се ово решење односи
су: Краља Петра I, од улица Трг братства јединства до Жарка Зрењанина, као
и у улици академика Милана Курепе, тзв.
Уској улици, и у улицама у којима је ограничен
саобраћај за поједине категорије возила. У овим
улицама је забрањен саобраћај, осим за моторна
возила којима се снабдевају објектии радње и то
од 5 до 9 и од 16 до 18 часова. Власници ових локала морају поднети захтев у коме треба да наведу пословни објекат који
снабдевају, треба да при-

ложе фотокопију уговора о снабдевању,
односно фотокопију решења о отварању
радње или фотокопију уговора о закупу пословног простора, односно доказ о
власништву ако се пословни објекат налази у поменутој зони центра. Наплату
накнаде за издавање одобрења за пролаз
овим улицама обавља Одељење за привреду. За кретање и заустављање возила
у пешачкој зони и пролаз улицама где је
забрањен или ограничен саобраћај за поједине категорије возила, на основу посебног одобрења Одељења за привреду
плаћа се накнада у износу од 6000 динара за теретна возила и 3000 динара за
путничка возила годишње,
односно 40 динара за путничко возила дневно и 80
динара по тони носивости
за теретна и специјлна возила дневно. Новина која је
уведена овим Решењем је
да возила којима је одобрен
пролаз улицом Академика
Милана Курепе, забрањено
је кретање брзином већом
од брзине кретања пешака, а осталим центром не
већом од 20 км/ час.
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Паркинг сервис и у Бачкој Паанаци

Растерећење центра

Миош Марцикић

Нова места
за таксисте

Наплатом паркинга, као и због Закона
о безбедности у саобраћају дошло је и до
извесних измена код таксиста. Наиме, од
недавно припремна станица паланчких
таксиста је у улици Шафариковој и тамо је за сада исцртано 11, а планирано је
још 8 места. Полазна станица таксисти је
на паркингу код аутобуске станице где су
исцртана 4 подужна места, а постављени
су и ступчића чиме се желела обезбедити
сигурност путника. По мишљењу надлежних овај број паркинг места је довољан
за њих око 90, колико Бачка Паланка има
легалних таксиста. Истовар путника, таксисти ће моћи да обаве преко пута аутобуске. Иако је на овом месту забрањено
заустављање и паркирање, комисија за саобраћај је донела закључак на основу кога ће бити спроведена одлука да се испод
знака забране паркирања стави и табла
која ће дозволити само таксистима истовар путника на овом месту. Чини се да нови Закон о безбедности у саобраћају иде у
прилог таксистима, јер им сада дозвљава
и да примају путнике на аутобуским стајалиштима, што до сада нису могли и такође, могу да се зауставе за утовар и истовар путника, до три минута без изласка и
на местима на којима другим учесницима
саобраћаја то није дозвољено.
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Вођени резултатима студије о паркирању у граду Бачка Паланка, од 10. децембра је уведена наплата паркира у
најужем центру. Члан Општинског већа задужен за саобраћај, локалне путеве
и јавне површине Милош Марцикић у
разговору за „Паланачки предузетник“
открива једну занимљивост о томе да у

Бачкој Паланци има дневно велики број
паркирања и испаркиравања, у просеку
и до 8000, што одговара просеку много
већих средина од наше и то je био један
oд разлога што је уведен паркинг сервис.
Ипак, основни разлог је повећање безбедности и увођење реда у центар града,
истиче Марцикић.

Таксисти постиги договор са Вадом Србије

Фискане
касе од
1. марта

После штрајка 4000 таксиста у Београду и у још 19 градова у Србији,
17. децембра постигнут је Споразум
са представницима Владе Републике Србије. У име Владе Споразум су
потписали министари инфраструктуре и трговине и услуга Милутин Мркоњић и Слободан Милосављевић.
Овом приликом вођени су разговори
и о другим проблемима који се односе на пословање таксиста и ауто-превозника. Договорено је да буду предложене и измене одређених законских
прописа који ће онемогућити рад нелегалних таксиста. Такође, најављени
су и разговори око утврђивања цена
такси услуга, као и одређене измене
закона. Министарство инфраструктуре ће предложити решења о правилницима за вођење путних налога, док ће
Министарство енергетике предложити
моделе да се политиком цена стимулишу такси превозници који користе еколошка горива.

Таксисти ревотирани

Неојана
конкуренција
ствара
пробеме

Таксисти секције, ОУП-а веома револтирани ситуацијом која је у њиховој
делатности, због великог броја оних који
раде нелегално, пријављени су у суседним општинама или уопште нису пријављени, одржали су више састанака са
представницима локалне самоуправе.
Почетком септембра измењена је Одлука
о јавном превозу путника у друмском саобраћају у општини Бачка Паланка, тако да је од тада ауто такси превозницима
који имају акт о испуњености услова за
обављање ауто–такси делатности издат
у другим општинама, забрањено отпочињање превоза путника на територији општине Бачка Паланка.

Из Уније посодаваца Србије

Унија против харача СОКОЈ-а и ОФПС-а
Током протеклих месеци угоститељи, али и други предузетници су били
веома незадовољни због високих накнада за ауторска права СОКОЈ-у и OFPS-у.

Једно од првих Удружења које је покушало да решава те пробелеме је управо
ОУП општине Бачка Паланка, а његови
представници су користили сваку прили-

ку како би указали на овај проблем. Последњих неколико месеци у решавање се
укључила и Унија послодаваца Србије.

Уметници и посодавци
се удружии

Преиспитати
рад

У Републици Србији постоји преко
22000 угоститељских објеката и сваког
месеца СОКОЈ и ОФПС остваре приходе од наплaте од стотине милиона динара. Удружења естрадних и музичких
уметника су незадовољна монополистичким положајем СОКОЈ-а и од великих сума добијају само симболичне
надокнаде. Тим поводом представници
естрадних уметника и угоститеља одржали су састанак са представницима
Уније послодаваца Србије 5. новембра
у Земуну, у просторијама УПС. Тада је
формиран и заједнички тим угоститеља, музичких уметника и стручних служби Уније послодаваца Србије који ће
предложити додатне амандмане на нови предлог Закона о ауторским и сродним правима. Биће тражен и пријем код
председника Трговинског суда, у Министарству правде, Заводу за интелектуалну својину и другим државним институцијама где ће се указати да ове две организације (СОКОЈ и ОФПС) злоупотребљавају свој положај и биће тражена обустава свих блокада рачуна угоститеља.
Такође, биће тражено и преиспитивање
рада ове две организације
Правни део стручног тима, уз подршку правне службе Уније послодаваца
Србије, покренуће поступак за испитивање законитости рада ОФПС-а, ступити у контакт са Републичком јавним
тужиоцем и Управом за борбу против
организованог криминала и Пореском
управом Републике Србије и доставити све релавантне податке о СОКОЈ-у и
ОФПС-у који указују на неправилности
у њиховом раду. Стручни тим ће имати
задатак да буде у сталном контакту са
представницима медија и свим заинтересованим појединцима, организацијама и институцијама које су заинтересоване да се уреди област ауторских и
сродних права.

Први резутати кампање

Ниже тарифе
Заједнички преговарачи тим угоститеља и музичких уметника је од Завода за интелектуалну својину Републике
Србије тражио да се област ауторских и
сродних права уреди и да ОФПС и СОКОЈ смање високе тарифе, због чије се
наплате води преко 17 000 спорова против угоститеља у Србији пред Трговинским судовима. Због јавног притиска и
42 написа и изјаве у штампаним и електронским медијима током новембра и
обраћања Уније послодаваца Србије Трговинском суду Србије, Канцеларији јавног тужиоца и Управи за борбу против
организованог криминала у циљу заштите интереса угоститеља и других предузетника ОФПС је дана 12. новембра
2009. године у Сл. гласнику РС објавио
нове, вишеструко умањене тарифе. Тако
да ће, према новим тарифама, кафић од
50 квадрата уместо досадашњих 15000
динара годишње на име накнаде за сродна права убудуће плаћати 2833 динара
годишње, што представља цену која од-

говара реалној платежној моћи и промету који угоститељи остварују у периоду
светске економске кризе. Такође су смањене и све остале тарифе за наплату у
кафићима, ресторанима, хотелима, угоститељским објектима, пекарама, фризерским радњама, итд.
Планирано је да се преговарачки тим
угоститеља и музичких уметника састане у Заводу за интелектуалну својину са
представницима СОКОЈ-а од којих ће се
такође тражити смањење досадашњег
основног бода у тарифама са 9 на 4 динара. Преговарачки тим ће тражити и од
представника ОФПС-а и СОКОЈ-а обустављање свих судских поступака против угоститеља и других предузетника
који нису платили ове огромне накнаде
у претходном периоду, као и отписивање
камата. Захтеваће се и формирање мешовите комисије представника угоститеља, музичких уметника и СОКОЈ-а која
ће утврдити реалне, економски одрживе
критеријуме за висину нове тарифе.
¯à
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Фонд за развој предузетништва

Нови сазив за приватнике
Скупштина општине Бачка Паланка
је, на седници одржаној 13. јула ове године, разрешила досадашњег председника Управног одбора Фонда за развој
предузетништва, Александра Милошева
и именовала Владу Ковачевића за новог
председника, док је његов заменик Душко Броћета. Нови и стаи сазив чине уз
њих двојицу и Милован Грубор, Мирослав Кукољ, Љубомир Балаћ, Милун Тасић и Слободан Солдо.
Фонду су преостале обавезе субвенционисања и то још 13 хиљада 254 евра
(око 1.200.000 динара) до 2013. године.
Ни даље се није одустало од идеје о оргнизовању Сајма предузетништва у Бачкој
Паланци, уз констатацију да се организацији мора прићи много озбиљније и студиозније.
Oвај Управни одбор Фонда за развој
предузетништва општине Бачка Паланка учествовао је у организацији учешћа
општине на 4. Међународном сајму инвестиција „INVESTEXPO 2009" од 10. до
13. новембра у Новом Саду.

Одобрена су и новчана средства за закуп простора на учешћу на сајму. Неки од
чланова У.О. Фонда су поставили питање оквирне
пројекције трошкова
на предстојећем сајму,
због
прошлогодишњег лошег
искуства.
Иако су чланови
У.О.
ин си сти рали да чују
колико је коштало прошлогодишње учешће
на
Сајму,
нису добили
одговор, јер нису сва утрошена средства
плаћена са рачуна Фонда и поред тога
што су прављени трошкови у име Фонда,

Средства трошити домаћински

Фонд не жеи више прозивке
У.О. Фонда за развој предузетништва
4. децембра одржао састанак на коме је
било речи о недавно одржаном Сајму инвестиција „INVESTEXPO 2009“, на коме
је општина Бачка Паланка учествовала и
чије учешће је финансирано средствима
Фонда. Доста је било разговора на ту тему, јер је Фонд прошлих година био прозиван, како се тада могло чути, због ненаменског трошења пара и у жељи да не

ви У.О. Фонда су одлучили да измире део
потраживања и плате само оно што је било достављено у понуди приликом избора понуђача.
Ауторка мултимедијалне презентације привредних потенцијала општине Бачка Паланка, Биљана Беч која је приказана на Сајму, присутне је упознала са тим
какве погодности још може да донесе ова
презентација. Иначе, ова презентацији је

дођу и ове године у исту ситацију детаљно су преконтролисане све ставке за које
су трошене општинске паре. Наглашено
је такође да у избору оних који ће обављати послове за Фонд није, као ни до
сада, учествовао нико из Фонда, него је
формирана посебна радна група. Члано-

на Сајму добила признање Привредна комора Србије и Новосадског сајма.
На крају овог састанка Фонда један од
чланова, Мирослав Грубор је истакао да
је крајње време да се у Фонду почну бавити активностима које имају значај за
развој предузетништва.
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констастаовао је један од чланова Управног одбора. Иначе, незванично се могло
чути да је реч о суми између 600 и 700

хиљада динара, потрошених за прошлогодишњи Сајам INVESTEXPO.

БАЧКА ПА'АНКА
НА САЈМУ
Општина Бачка Паланка је
на 4. Сајму инвестиција „INVESTEXPO“ наступила на заједничком штанду Јужно бачког округа,
на коме је представљено још осам
општина. Бачка Паланка је заједно са Бачким Петровцем била домаћин штанда 10. новембра када
је присутне поздравио председник
општине Бачка Паланка, Коста
Стакић. Присутни су тада имали
прилику да погледају мултимедијалну презентацију о привредним
потенцијалима општине, потом
је потписан и Протокол о пословно-техничкој сарадњи између А.Д.
“Пословно-производни центар“ и
Д.О.О. „Аретол“ о намери изградње хладњаче и закупа хала у индустријској зони Обровац. Посетиоци
овогодишњег Сајма имали су прилику да виде пројекте и радне зоне
Бачке Паланке и шта је то због чега вреди улагати у њу. На штанду
Јужно бачког округа представљен
је пројекта Гарнцијског фонда АП
Војводине „Удруживање средстава
са локалним самоуправама“.

Национана сужба запошљавања

У очекивању нових конкурса
У служби НСЗ филијала Нови Сад,
служба Бачка Паланка број незапослених
извесно време стагнира, али ускоро се
може очекивати нов прилив незапослених, јер поједина предузећа су пред затварањем, рекао је за „Паланачки предузетник“, руководилац службе НСЗ филијала Нови Сад, служба Бачка Паланка,
Драгана Перића.
У НСЗ током ове године било је актуелно неколико конкурса: за доделу суб-

венција за ново запошљавање поднето је
105 захтева за 55 лица. Корисници услуга Службе у Бачкој Паланци су заинтересовани за запошљавање приправника,
у оквиру кога је поднето 450 захтева од
стране 270 послодаваца, а реализовано
око 400.
Такође, НСЗ исплаћује једнократну
исплату новчане накнаде за оне који су
били корисници новчаних накнада, а желе да се баве сопственим бизнисом. За са-

мозапошљавање је поднето 153 захтева, а
29 лица је поднело захтев за регистрацију
пољопривредних газдинстава. Овим програмима је упослено око 850 са евиденције НСЗ. Према Преићевим речима, може се очекивати да нови циклус конкурса
буде расписан крајем, марта или почетком априла. У бачкопаланачкој Служби у
току је обука за неговатељице, завариваче, куваре, а у плану је и обука за информатичаре и конобаре.

Сајам запошљавања

Нови сајам у мају

Сајам запошљавања у организацији службе НСЗ Бачка Паланка и филијале Нови
Сад одржан је 23. октобра у холу спортске
хале Тиквара. То је двадесети Сајам, а четврти који је организован по моделу Светске банке. Бачкопаланачка филијала организује сајмове од 2002. године. На овом
Сајму нашло се 22 послодаваца. Сајам је
отворио помоћник председника општине
Бачка Паланка, Палимир Тот. Том приликом је и одржан округли сто на тему запошљавања и социјалног партнерства коме
су уз представнике НСЗ, присуствовали и
представници предузетника и Савета за запошљавање општине Бачка Паланка.
Према Перићевим речима следећи Сајам запошљавања у Бачкој Паланци биће
организован крајем априла, евентуално почетком маја.

Са прошог Сајма

Шпанци помажу незапосене

Субвенције преко сто
хиљада

У НСЗ актуелан је програм запошљавања младих, који ће се одвијати
уз помоћ шпанског Фонда за остваривање миленијумских циљева развоја. Све ће се одвијати у оквиру заједничког програма агенција Уједињених
нација за запошљавање и миграције
младих, као и Владе Републике Србије. Програм запошљавања младих ће
се одвијати кроз обуке и помоћи у тражењу запослења. Јавни позив ће изаћи
ових дана, а важиће за лица која имају од 15 до 30 година старости и пријављена су на евиденцију НСЗ, најкасније 31. јула ове године, имају први или
други степен стручне спреме, са или

без искуства. Приоритет ће имати лица са инвалидитетом, Роми, избегла и
интерно расељена лица, и корисници
Центра за социјални рад. На располагању ће бити 6 различитих обука: обука у институцији, која може да траје од
1 до 6 месеци, обука на радном месту
у предузећима, обука код послодаваца,
субвенција доприноса за обавезно социјално осигурање, нова мера, односно
обука је пробни рад, који може да траје
највише 30 дана и шеста мера, односно облик обуке је код самозапоишљавања. Они који желе да оснују сопствени бизнис могли би да очекују субвенцију од 130 000 динара.

Европа спрема новце

У Аустрију
по искуство
Секретар ОУП-а Милутин Марчета
је почетком децембра присуствовао дводневном семинару у организацији Извршног већа Војводине који је одржан на
Андревљу, код Новог Сада, на коме су
пренета искуства Аустрије по питању
организације локалних Савета за запошљавање. Наиме, у протеклом периоду
Аустрија је, иако веома развијена држава, добила од Европске уније 700 милиона евра за развој тих Савета. Предавачи
на семинару су присутнима предочили
да средства намењена овој сврси постоје, али да Србија треба да пише пројекте
захваљујући којима и може доћи до тих
новаца.
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Инспекција рада и радних односа

Јавни радови убажии кризу
Месецима је акценат у раду инспекције рада и радних односа стављен на надзор безбедности и здравља на раду, а самим тим и контролу Акта о процени ризика. Појачана је контрола, како би систем
безбедности и здравља на раду био уређен
на начин како то Закон тражи. Редовна активност подразумева и борбу против рада
на „црно“, контролу прековременог рада.
Инспектори рада контролишу и послодавце по захтеву запослених где сматрају да
су им права кршена.
Велики проблем представља и што су
поједине приватизације лоше одрађене и
долази до неостваривања права запослених или нерегулисаних односа између послодаваца. Обилазе се и јавни радови којих има, посебно у Војводини и у оквиру
којих је ангажован велики број лица. Тада се контролише је да ли су та лица добила адекватну опрему да се не би десила повреда на раду, да ли је и њихов прав-

но-радни статус у складу са Законом. - И
овде нисмо нашли никаквих пропуста.
- каже, начелница инспекције рада и радних односа за јужно бачки округ, Љиљана Стојшић.
Рад на „црно“ није у већој мери повећан, тврди Стојшићева и додаје да је у границама предвиђеног, између 5 и 10 %, у
зависности од делатности и доба године.

На држање рада на „црно“ у границама
утичу и јавни радови. То је успешан метод
и многа лица која не могу да нађу посао
могу бити ангажована кроз јавне радове и
ту покрајинско Извршно веће учествује са
одређеним средствима, тако да се послодавцима олакшава пријем нових запослених и нема потреба да се радник држи на
„црно“, јер може бити легално запослен.

Свеобухватна рефома прописа

Неки прописи отиши у заборав
Влада Републике Србије је у оквиру Стратегије регулаторних реформи у
Републици почетком године почела са
спровођењем свеобухватнe реформe прописа. После вишемесечног прикупљања
података о непотребним прописима и законима у оквиру јединице СРП припремили су негде око 300 препорука које су
послате у министарства и друга регулаторна тела на коментаре, рекла је за „Паланачки предузетник“ заменик руково-

диоца јединице СРП, Зорана Гајић.
- Од неких Министарства смo већ
добили извештаје да се слажу са препорукама, као од нпр Министарства
спољних послова. Надам се да ћемо ускоро имати мишљење свих тела, финализовати препоруке, а потом предати у Владу.
Детаљније информације о свеобухватној реформи прописа могу се наћи на сајту
www.srp.gov.rs

Зорана Гајић

Посодавци на састанку са инспекторима

Стоп прању новца
Унија послодавац Србије - послодавци
Војводине одржала је 6. новембра у Мастер центру, у Новом Саду едукативни
састанак са послодавцима из делатности
- посредовање у промету непокретности и
представницима Министарства трговине и
услуга и тржишне инспекције Јужно бачког округа. Овом приликом извршни директор УНС за Војводину, Миљана Стојшић Стојановски, упознала је присутне
са улогом и активностима Уније у представљању и заштити послодаваца. Она је
указала да је ово само један вид помоћи
послодавцима и сарадње са тржишном ин¯à
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спекцијом Јужно бачког округа: - Договорено је да се почне са превентивним и саветодавним деловањем инспекције према послодавцима, а не само контролна.
Начелница одељења тржишне инспекције Нови Сад, Сенка Кнежевић, упознала је присутне са мерама које се предузимају ради спречавања и откривања прања
новца, као и са надлежностима органа за
спровођење одредаба Закона који је ступио на снагу 27. марта 2009. Предложено је да се промет непокретности обавља
искључиво преко агенција регистрованих
за ту делатност. Присутнима је подељен и

едукативни материјал, остављени су контакти за сва објашњења: Министарство
трговине и услуга - Сектор тржишне инспекције (011/3620679, trgovina@mtu.gov.
rs) и Управа за спречавање прања новца
(011 2060 159, uspn@apml.org.rs). Послодавци могу и да јаве о незаконитом деловању инспектора.
- Како постоји незаконит рад послодаваца, постоји и незаконит рад инспектора који се може пријавити. То је важно, јер се тако може утицати на рад
инспектора који ће се понашати по пропису и у складу са кодексом.

Спортска Oимпијада радника Војводине у Бачкој Паанци

Одобрени новци за реновирање

Недавно је одобрено 48 милиона динара за обнову спортске хале Тиквара, за
потребе спортске олимпијаде радника која ће бити одржана 2011. године у Бачкој
Паланци, али ни то није све, рекао је за
„Паланачки предузетник“, председник
припремног одбора Олимпијаде, Горан
Милић.
Спортска такмичења радника која су
одржана током неколико викенда у септембру и октобру у Бачкој Паланци набољи показатељ шта је још потребно урадити пред организацију Спортске олимпијаде радника Војводине. Следеће недеље
требао би и да стигне извештај Олимпијског комитета о одржаним такмичењима,
рекао је Милић, који се нада доброј оцени.

- Свесни смо да је било пропуста,
али то није нешто што не може да се
исправи. Одобрена су и одређена средства из покрајинског Извршног већа за
потребе Олимпијаде, рекао је Милић. Реч је о 48 милиона динара за реновирање хале, тај новац ће бити утрошен
за грејање, трибине, терене и остало у
хали.
Припремљена су и два пројекта- доградња стрељане и мале сале уз халу који ће коштати 48 милиона и други који
подразумева пресвлачење и електрификацију отворених терена и износиће 38
милиона динара. Такође, направљен је и
пројекат реновирања фудбалског терена
на спортско рекреационом центру.

- Ту треба да се направе свлачионице са санитарним чвором. Тај пројекат
је послат у Министарство спорта и
омладине. Мислим да имамо пролаз, јер
је председник општине Коста Стакић
разговарао са министарком спорта и
омладине и имамо разлога да се надамо
да ћемо добити средства.
Иако је прича о базенима привремено
маргинализована, она је и даље актуелна,
али...
- Базени нису прошли као саставни
део инвестиција за олимпијаду, па да
та средства можемо очекивати као и
за хала. Већ увелико се прича да је пролеће рок када би требало да почне са
радовима на базенима.

Агенција за привредне
регистре

Све на једном
месту

Савет за запошљавање

Очекивање успешније
нове године

Иако је Савет за запошљавање општине Бачка Паланка током 2008. године, успео да упосли 27 људи, у текућој, 2009.
години, није чак ни био предвиђен буџетом.
Председник Савета, Горан Милић се
нада бољим данима за Савет:
- Ја на жалост морам да кажем да
он није мало утихнуо, него да уопште
није радио, јер пројекцијом буџета за
2009. није планиран уопште. Локална
самоуправа треба да предложи своја 4
представника у Савет и да ће он почети да ради у 2010. години. Оно што је
веома лоше је што су се у међувремену закони променили. У 2008. години

имали смо 3 милиона динара и запослили 27 људи. Да смо то исто урадили 2009. године, колико ми пара одвојимо толико би и покрајина да смо дали 3
милион динара толико би добили још.
Ако смо са 3 милион запослили 27, са
дупло више запослили би 50 људи . Надамо се да ће то схватити и да нећемо имати проблема са средствима из
буџета.
О раду социјално- економског савета
који би требало да има свака локална самоуправа, Милић каже:
- Социјално економски савет постоји на папиру и савет за запошљавање је
махом преузео његову функцију.

Агенција за привредне регистре
(АПР) обезбедила је обједињавање свих
процедура за пријем захтева за регистрацију и најавила почетак рада нових регистара. Обједињени пријем захтева у новој шалтер сали у централи АПР у Београду у
Бранковој улици и још 13 филијала у
Србији омогућен је увођењем новог информационог система. Том приликом је
најављено да ће се од 1. јануара 2010. године сви финансијски извештаји уместо
на три адресе достављати само на једно
место, што ће годишње привреди уштедети 300 милиона динара. Такође је најављено и скоро укидање непотребне
процедуре приликом пријаве промене седишта фирме и убудуће ће се такви подаци достављати директно АПР-у. Подношњем јединствене регистрационе пријаве у АПР- у грађани ће у року од пет
дана добијати решење о регистрацији и
ПИБ, као и пријаве за пензијски и здравствени фонд.
У АПР-у је од 16. октобра почео да ради и регистар јавних гласила, а ускоро ће
се тамо водити и регистар мера и подстицаја регионалног развоја, а од 2010. године и регистар туризма. До краја 2010. у
АПР очекују оснивање регистара фондација, задужбина, факторинга, док би регистар комора требало да почне да ради
2011. године.
¯à
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Предузетнице у новој години

Умрежавање приоритет

Све већа пажња се у привреди поклања развоју женског предузетништва. Једна од зачетница ове идеје у Бачкој Паланци је свакако Ксенија Ћосић, Бачкопаланчанка која је чланица групације за
женско предузетништво при Регионалној
привредној комори Нови Сад. Она је са
предузетницама током протеклих месеци
имала више посета, Нишу, Ваљеву, Лозници, где су имале прилику да виде како
су се оне то организовале.
Нишка привредна комора је пренела
своја искуства везана за реализацију про-

јеката за који су добили средства из фондова Европске уније, такође представљена је и методологија писања пројеката.
Пре пар месеци жене предузетнице,
тачније удружење жена „Златне руке“
и Ксенија Ћосић посетиле су Суботицу.
Тада су имале прилику да се сусретну
са неколико женских групација. Овакви
скупови имају за циљ и умрежавање жена предузетница, које је неопходно за побољшање бизниса.
Ћосићева је позвала и све заинтересоване жене предузетнице да јој се ја-

ве, како би у 2010.-ој години озбиљније
пришли организовању, преко Регионалне
привредне коморе Нови Сад, ОУП-а и уз
подршку локалне самоуправе.
- Направићемо конкретнији план, у
зависности од профила посла којим се
жене баве. Постоји и могућност сарадње са невладиним организацијо које дају подршку предузетницама. Посебно
су битни контакти и то нам је најважнији задатак у 2010. години, умрежавање предузетница где би се отворила
могућност и директне сарадње.

Стратегија развоја Општине Бачка Паанка

Паанка јак регионани центар
По документу “Стратегија развоја општине Бачка Паланка од 2010. до 2014.
године која је усвојена на Скупштини општине 3. новембра очекује се да општина
Бачка Паланка и даље буде мултиетничка, мултикултурална, уређена заједница.
Такође, да буде привредно јака, спортски
и туристички развијена и еколошки чиста. На стартегији је радило 8 секторских
група. Стратегија је пре усвајања била
стављена на увид јавности:
- Конструктивне примедбе које су би-

ле у духу Стратегије, усвојили смо.- каже
координатор групе “Израда стартешког
плана развоја општине Бачка Паланка”,

Александар Борковић и додаје: - У изради стратегије учествовало је пре-

ко 100 компетентних и квалитетних
људи. Око два месеце је Стратегија била стављена на увид јавности. Циљеви
и задаци су објављени у локалним новинама.
Имали смо договоре и са парламентарним
странкама општине. Стратегија је урађена најбоље
што се могло у овом тренутку.

Посовни куб Бачка Паанка

Туризам приоритет - Дунав не само сан
Година 2009. у Пословном клуба Бачка
Паланка остаће забележена по отпочињању послова везаних за реализацију Стратегијског мастер плана развоја туризма
општина Бачка Паланка, Бач и Бачки Петровац. Пословни клуб је носилац ових
активности. Тим поводом половином године ове три општине посетили су државни секретар за туризам Горан Петковић, директорка Туристичке организације
Србије, Гордана Пламенац и представници агенције за страна улагања СИЕПА,
како би се упознали са туристичким потенцијалима ових средина. Председници
ове три општине су и потписници Меморандума разумевања којим су се обавезали да ће подржати израду Мастер плана
који би требао да се реализује до краја
2010. године.
Половином године обележена је и трогодишњица постојања Пословног клуба,
кад је уз чланове, радној прослави прису¯à
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ствовао и председник Привредне коморе
Србије, Милош Бугарин. Осим тога, треба истаћи и да је 2009. година обележена
и по по томе што је већина чланова Клуба

Годишњица Посовног Куба

учествовала у изради Стратегији развоја
општине, а координатор Клуба Александар Борковић је био и координатор групе
која је учствовала на изради Плана.

Порез на приходе од самосталне делатности,
пољопривреде и шумарства (Образац ПП ДГ1)

Bačka Palanka, Svetozara markovića 11, Tel. 021/ 751-461

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA
REZERVNIH DELOVA ZA
TERETNA I KOMERCIJALNA VOZILA
MERCEDES
MAN
IVECO
ZASTAVA
FAP
TAM

PROIZVODNJA KRSTOVA SVIH TIPOVA
ZA KARDANSKA VRATILA I REMONT KARDANA

proizvodi i ugraðuje auspuhe za putnièka i
teretna vozila od aluminiziranog lima
Save Kovaèeviæa 2, Baèka Palanka

mob: 064 157 04 36

Обвезници који порез на приходе по основу обављања самосталне делатности
плаћају према стварном приходу (воде пословне књиге) подносе годишњу пореску
пријаву за коначно утврђивање пореза на обрасцу ППДГ1, а порески биланс на
обрасцу ПБ-2, најкасније до 15. марта 2010. године. Уз пореску пријаву и порески
биланс, дужни су да доставе и биланс успеха, биланс стања, извештај о новчаним
токовима, извештај о променама на капиталу и другу документацију у складу са
законом којим се уређује порез на добит предузећа.
Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход, коме се у претходној
години значајније изменио обим пословања, односно промета и други услови од
утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе,
подноси пореску пријаву најкасније до 31. јануара.
Предузетници који у току године почну обављање самосталне делатности
подносе пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода односно процену
промета до краја пословне године, и то у року од 15 дана од дана уписа у регистар
надлежног органа, односно од почетка обављања делатности.
Предузетници који у току године трајно или привремено одјаве обављање
самосталне делатности подносе пореску пријаву за коначно утврђивање пореза,
односно за утврђивање пореза до дана привремене одјаве у року од 30 дана од дана
престанка обављања делатности. Предузетник који води пословне књиге такође је
дужан да достави и биланс успеха, биланс стања, извештај о новчаним токовима и
извештај о променама на капиталу као и другу документацију у скаладу са законом
којим се уређује порез на добит предузећа. Пријава се подноси пореском органу на
чијој територији је обвезник регистровао обављање делатности.
Предузетник који није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о
оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, има
право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на
паушално утврђен приход. Захтев за паушално опорезивање обвезници могу
поднети надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана уписа у регистар
надлежног органа, односно до 30. новембра текуће године за наредну годину.
Обвезник коме је утврђено право на паушално опорезивање, овакав начин
опорезивања користи све док се не утврди да су престали разлози за паушално
опорезивање, односно да измењени услови искључују паушално опорезивање.

ПОШТОВАНИ ПОСЛОДАВЦИ!
Унија послодаваца Србије-послодавци Војводине жели Вам
срећну и успешну наступајућу 2010. годину. Нека вам се снови
претворе у стварност, а ваш труд у успех.
Као водећи глас привреде у Републици Србији, Унија
послодаваца Србије залаже се за бољи пословни амбијент. Наша
земља може бити богато и развијено друштво само ако има
снажну, конкурентну и модерну привреду. Јачање домаће
привреде мора бити приоритет свих садашњих и будућих
генерација.
ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

Заједно можемо више!

ЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈА

ХЕМИЈСКА
МИЈСКА ЧИСТИОНА
ЧИСТИ

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

Позивамо Вас да се придружите највећој послодавачкој
породици у Србији, потписивањем приступнице. Све
информације о нашим активностима и приступницу можете
добити у канцеларији Општег удружења предузетника
Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 39, тел 752-772.

БРОЈ 9
ДЕЦЕМБАР 2009.
www.udruzenjepreduzetnika.com

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

радно време
НОН-СТОП

0 - 24

365 дана

САМОУСЛУЖНА АУТО
ТОО ПРАОНИЦА “ЋОСИЋ”
Бачка Паланка • Новосадски пут 27 • Телефон: 021/ 60-41-875

INFORMACIONI SISTEMI

Bačka Palanka • Žarka Zrenjanina 52a

Tel. 021/ 752-345 • Fax 752-494

Asus PRO5DC-SX015D 15.6", Intel Cel C220/1GB/160GB/Wl/DVDRW/Cam/1Y - 30.200,oo
Acer EME525-902G25MI 15.6",Celeron M900 2.2GHz/2GB/250GB/Wl/1Y - 35.000,oo
HP Compaq 610 (NX537EA) 15.6",Intel CEL 560/1GB/160GB /BT/Cam - 36.000,oo
HP Compaq Presario CQ61-315EX 15.6",Intel T4300/3GB/320GB/Intel M4500 HD/BT/1Y - 45.700,oo
MSI CR500X-005EU 15.6", Intel C900(2.2GHz)/4GB/320GB/Nvidia8200M/WL/Cam/2Y - 40.300,oo
Toshiba Satellite L500-1GE 15.6 ",Intel DC T4300/4GB/320GB/Intel GMA 4500M/HDMI/ - 50.200,oo

MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ
ŠTAMPAČ + SKENER + FOTOKOPIR VEĆ OD 13.500,oo
GOTOVI RAČUNARI VEĆ OD 13.900,oo
MONITORI 19 inch = 7.800,oo
ŠTAMPAČI INKJET VEĆ OD 3.000,oo
ŠTAMPAČI LASERSKI VEĆ OD 8.500,oo

Bežični
internet
SETUP već od 3.000,oo

Bačka Palanka, Čelarevo,
Gložan, Kulpin, Gajdobra,
Nova Gajdobra, Silbaš,
Despotovo, Pivnice, Parage,
Karađorđevo,, Mladenovo, Obrovac, Tovariševo,
Bač, Ratkovo, Savino Selo i Kucura

NAJVEĆI IZBOR FLESHEVA, RAČUNARSKE PERIFERIJE, ZVUČNIKA, WEBKAMERA...
SERVIS RAČUNARA U NAJKRAĆEM ROKU! • LEGALIZACIJA SOFTVERA! • UMREŽAVANJE!

Унија против харача СОКОЈ-а и ОФПС-а

