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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
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      ŠTAMPAČ + SKENER + FOTOKOPIR VEĆ OD 13.500,oo
GOTOVI RAČUNARI VEĆ OD 13.900,oo
MONITORI 19 inch = 7.800,oo
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Karađorđevo,, Mladenovo, Obrovac, Tovariševo,
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proizvodi i ugraðuje auspuhe za putnièka i
teretna vozila od aluminiziranog lima

Save Kovaèeviæa 2, Baèka Palanka
mob: 064 157 04 36
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ПОШТОВАНИ  ПОСЛОДАВЦИ!ПОШТОВАНИ  ПОСЛОДАВЦИ!

Унија послодаваца Србије-послодавци Војводине жели Вам Унија послодаваца Србије-послодавци Војводине жели Вам 
срећну и успешну наступајућу 2010. годину. Нека вам се снови срећну и успешну наступајућу 2010. годину. Нека вам се снови 

претворе у стварност, а ваш труд у успех.претворе у стварност, а ваш труд у успех.

Као водећи глас привреде у Републици Србији, Унија Као водећи глас привреде у Републици Србији, Унија 
послодаваца Србије залаже се за бољи пословни амбијент. Наша послодаваца Србије залаже се за бољи пословни амбијент. Наша 
земља може бити богато и развијено друштво само ако има земља може бити богато и развијено друштво само ако има 
снажну, конкурентну и модерну привреду. Јачање домаће снажну, конкурентну и модерну привреду. Јачање домаће 
привреде мора бити приоритет свих садашњих и будућих привреде мора бити приоритет свих садашњих и будућих 

генерација.генерација.

Заједно можемо више!Заједно можемо више!

ЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈАЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈА

Позивамо Вас да се придружите највећој послодавачкој Позивамо Вас да се придружите највећој послодавачкој 
породици у Србији, потписивањем приступнице. Све породици у Србији, потписивањем приступнице. Све 

информације о нашим активностима  и приступницу  можете информације о нашим активностима  и приступницу  можете 
добити у канцеларији Општег удружења предузетникадобити у канцеларији Општег удружења предузетника
Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 39, тел 752-772. Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 39, тел 752-772. 

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.

Заједно можемо више!

ЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈА

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. 

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.

Порез на приходе од самосталне делатности,
пољопривреде и шумарства (Образац ПП ДГ1) 
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Вре ме је не из ве сно сти. Кри за је еви дент-
на у свим сфе ра ма дру штва и са да те ба ре-
ши ти шта и ка ко се по на ша ти у скла ду са 
њом. Oд са мо са жа ље ња не ма ни шта, али на-
ма на ру ку иде и то што, ка ко се че сто мо же 
чу ти код нас, да већ ду жи низ го ди на жи ви-
мо кри зу. На жа лост, ра ни ја вре ме на су омо-
гу ћа ва ла про цват „си ве еко но ми је“ и лов у 
„мут ном“, што да нас ни је слу чај. Тре ба тра-
жи ти ле гал не на чи не за из ла зак из кри зе. 

Шан са по сто ји, али је тре ба ис ко ри сти-
ти. Ки не зи ма реч we i ji (чи та се веј ђи) зна чи 
кри за и она се са сто ји од два зна ка или  иде-
о гра ма Wеи (危), што зна чи опа сност, а ји (
机) део је и ре чи ји хуа (机会) што зна чи шан-
са, при ли ка. Из то га мо же мо из ву ћи за кљу-
чак да се у сва кој кри зи кри је и шан са за на-
пре дак. У скла ду са тим мо жда и у овој кри-
зи ма ли пред у зет ни ци мо гу тра жи ти шан су 
у свом по сло ва њу, тра жи ти но ве пу те ве до 
ку па ца, от кри ва ти но ва тр жи шта, но ве про-
из во де, „кра сти иде је“... 

И на кра ју ево јед не по зајм ље не ша ле: 
Два тр го ва ца ци пе ла од ла зе у Афри ку да би 
ис пи та ли тр жи ште. По што су об и шли по-
тен ци јал но тр жи ште, ја вља ју се у цен тра-
ле сво јих ком па ни ја. Пр ви се по жа лио да 
је ње го ва по се та би ла уза луд на: “Не ма тр-
жи шта за ци пе ле, сви су бо си, ни ко не ће 
да ку пи на ше про из во де“. Дру ги тр го вац се 
оду ше вље но ја вио сво ји ма и ре као: „Од лич-
не ве сти. Сви су бо си, ово је огром но тр-
жи ште за нас.“

Пр ви тр го вац у ис тој си ту а ци ји ви ди 
кри зу, а дру ги шан су.
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Стоп пра њу нов ца ..................................................................................................12
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Кри за је шан са
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По зив из Удру же ња

По зив свим пред у зет ни ци ма је и да-
ље отво рен. Сви за ин те ре со ва ни пред у-
зет ни ци мо гу да се ја ве у про сто ри је Оп-
штег удру же ње пред у зет ни ка оп шти не 
Бач ка Па лан ка у ули ци Жар ка Зре ња ни-
на 39. у Бач кој Па лан ци, ра ди ак тив ни-
јег укљу чи ва ња у рад Удру же ња. Та ко ђе, 
тре ба ис та ћи да су чла но ви Удру же ња 
сви ко ји се ба ве пред у зет нич ком де лат-

но шћу. Са мим чи ном ре ги стра ци је пред-
у зет ни ци по ста ју и чла но ви Удру же ња. 
Пу тем Удру же ња мо гу се оства ри ти мно-
га пра ва ко ја олак ша ва ју рад пред у зет ни-
ци ма. Осим то га, у Удру же њу се ре ша ва-
ју ак ту ел ни про бле ми са ко ји ма се пред-
у зет ни ци сва ко днев но су о ча ва ју, што су 
до са да шњи мно ги при ме ри у прак си и 
по ка за ли. Оп ште удру же ње пред у зет ни-

ка је и члан Уни је по сло да ва ца Ср би је 
чи ме су про ши ри ли де ло круг сво јих ак-
тив но сти и по ди гли кре ди би ли тет сво је 
ор га ни за ци је. Та ко ђе, ре фе рен це до брог 
ра да су и мно ге по хва ле ко је до ла зе са 
раз ли чи тих ни воа на ра чун ОУП-а Бач-
ка Па лан ка. 

До бро до шли, за јед нич ким сна га-
ма, мо же мо мно го.

За јед но ја чи у кризи

У пе так, 25. де цем бра одр жа на је 
Скуп шти на Уни је по сло да ва ца Ср-
би је ко јој је при су ство вао и сек ре тар 
ОУП-а Ми лу тин Мар че та. Ак це нат 
на овој Скуп шти ни је био на из бо ру 
но вог пре сед ни ка. На и ме, на пра вље-
на је за ме на, до са да шњи пред сед ник 
Скуп шти не, Не бој ша Ата нац ко вић, 
је по стао пред сед ник Уни је, а пред сед-
ник Сте ван Авра мо вић, због при ват-
них оба ве за стао је на че ло Скуп шти не. 
Овом при ли ком по ста вље ни су и ци ље-
ви у 2010. го ди ни: уна прe ђе ње од но са 
са члан ством, за др жа ва ње по сто је ћих 
чла но ва, јед но о бра зност у фор ми ра њу 
и ра ду ло кал них кан це ла ри ја, ло би ра-
ње, ја ка гран ска удру же ња  и ме ђу на-
род на са рад ња.

У же љи да по мог не пред у зет ни ци-
ма ОУП оп шти не Бач ка Па лан ка је 14. 
де цем бра ор га ни зо вао у сво јим про сто-
ри ја ма јед но днев ну ра ди о ни ца за обу-
ку по сло да ва ца за са мо стал но оба вља ње 
по сло ва без бед но сти и здра вља на ра ду, 
ко јој је при су ство ва ло 15-так ов да шњих 
пред у зет ни ка. Ра ди о ни ца је одр жа на за-
хва љу ју ћи Уни ји по сло да ва ца Ср би је и 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да. Пре да-
ва чи су би ли: Је ле на Ста ре вић и проф 
др Зо ран Пу но ше вац.

Пре ма од ред ба ма За ко на о без бед но-

сти и здра вља на ра ду сви по сло дав ци су 
би ли ду жни  да до не су акт о про це ни ри-
зи ка за сва рад на ме ста у рад ној око ли-
ни и утвр де на чин и ме ре за њи хо во от-
кла ња ње до 6. сеп тем бра 2007. го ди не. 
За по сло дав це ко ји у пи сме ној фор ми не 
до не се акт о про це ни ри зи ка за сва рад-
на ме ста  у рад ној око ли ни и не утврдe 
на чин и ме ре от кла ња ња ри зи ка, као и у 
слу ча ју ка да не из ме ни акт о про це ни ри-

зи ка, у слу ча ју по ја ве но ве опа сно сти и 
про ме не ни воа ри зи ка у про це су ра да, за-
пре ће на је нов ча на ка зна у из но су до ми-
ли он ди на ра.

Ова ра ди о ни ца је на ме ње на по сло дав-
ци ма ко ји има ју до 10 за по сле них у де лат-
но сти ма тр го ви не, уго сти тељ ства и ту ри-
зма, за нат ских и лич них услу га, фи на ни-
сиј ско-тех нич ких и по слов них услу га, 
обра зо ва ња, на у ке и ин фор ма ци ја, здрав-
стве не и со ци јал не за шти те и у стам бе но 
– ко му нал ним де лат но сти ма, као и ли ци-
ма за без бед ност  и здра вље на ра ду код 

по сло да ва ца. Ра ди ло се у ма лим гру па ма 
ка ко би се омо гу ћи ла раз ме не ис ку ства и 
зна ња из ме ђу уче сни ка. Уче сни ци ра ди о-
ни це су има ли при ли ку да чу ју од пре да-
ва ча о без бед но сти и здра вљау на ра ду и 
про це ни ри зи ка, као и о за конскм и под-
за кон ским про пи си ма, о ме то ди за про це-
ну ри зи ка. Та ко ђе, при сут ни су мо гли да 
сте тек ну и прак тич но ис ку ство про це не 
ри зи ка за ка рак те ри стич на рад на ме ста.

Ра ди о ни ца за пред у зет ни ке

Обу ком до ак та

• Про ши ри �и де �о круг ак тив но сти укљу чи ва њем

• Сте к�и прак тич на ис ку ства о про це ни ри зи ка

Скуп шти на Уни је
По с�о да ва ца

Ро та ци ја 
на вр ху
• По ста вље ни ци ље ви за 

2010. го ди ну
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У окви ру ОУП-а Бач ка Па лан ка сек-
ци ја ме тал ске стру ке ра ди на по пи си-
ва њу сво јих чла но ва и по сло ва ко ји ма 
се ба ве ка ко би би ла на пра вље на ви део 
пре зен та ци ја ове де лат но сти у  оп шти ни. 
Осим у ове свр хе, ба за по да та ка до бро ће 
до ћи и за већ ра ни је на ја вље но укљу че-
ње у ме тал ски кла стер Вој во ди не, са се-
ди штем у Ади, иза ко га сто ји По кра јин-
ско из вр шно ве ће. Еки пе на те ре ну ра де 
и са ку пља ју по дат ке и сли ке, ка же се-
кре тар Удру же ња па ла нач ких пред у зет-

ни ка Ми лу тин Мар че та. Овим ће се до-
би ти сли ка о то ме шта  „ме тал ци“ Бач ке 
Па лан ке мо гу за јед нич ки да ура де, ко-
ли ко је то рад них са ти гло да ња, стру га-
ња, бру ше ња... Они пред ста вља ју за јед-
но ми ни-кла стер. Ако би се по ја вио не ко 
са стра не, ко је за ин те ре со ван мо ћи ће да 
до би је ин фор ма ци је шта мо же да до би-
је од ме тал ске стру ке у Бач кој Па лан ци. 
По је ди нач но, рет ко ко у овој стру ци мо-
же пу но, али за то за јед но мо гу мно го то-
га да ура де. 

К�а стер ме та� ске стру ке

Но ва тр жи шта про тив кри зе
● Удру жи ва ња по ве ћа ва ју  кон ку рент ност

По ло ви ном го ди не је у Ре ги о нал ној 
при вред ној  ко мо ри Но ви Сад у са рад њи 
са Ми ни стар ством еко но ми је и ре ги о нал-
ног ра зво ја одржано са ве то ва ње на те му 
"По ве ћа ње кон ку рент но сти ма лих и сред-
њих пред у зе ћа и пред у зет ни ка кроз кла-
стер ско удру жи ва ње". У пла ну је осни ва-
ње ме тал ског кла сте ра са се ди штем у Ади.

На са ве то ва њу је го во рио са вет ник 
за по ли ти ку кла сте ра у Ми ни стар ству 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је Иван Бр кић. При ме ре 
до бре прак се пре зен то ва ли су ди рек то ри 
кла сте ра про из вод ње цве ћа „Шу ма диј-
ски цвет“ из Кра гу јев ца  кла стер про-
из вод ње пла стич не ам ба ла же „Ја то“ 
из Су бо ти ца . Са стан ку је при су ство вао и 
се кре тар ОУП-а Бач ка Па лан ка, Ми лу тин 
Мар че та.

- Кла сте ри за ци ја је је дан вид удру жи-
ва ња, оку пља ња од ре ђе ног бро ја пред у-
зет нич ких рад њи сродних де лат но сти. 

Ту би мо гла да бу ду укљу че на и пред у зе ћа 
пра те ћих де лат но сти ко ја мо гу да да ју 
ло ги стич ку по др шку, за тим ту су и на-
уч не ин сти ту ци је  ко је до при но се ино-
ва тив но сти у кла с етру, као и дру штев-
не ин сту ту ци је на раз ли чи тим  ни во и-
ма. Ма ла пред у зе ћа и за на тли је Бач ке 
Па лан ке су схва ти ле да не мо гу ви ше са-
мо стал но на сту па ти на тр жи шту.

По сто ји за ин те ре со ва ност у сек ци ји 

ме та ла ца, у па ла нач ком ОУП- у. Ра ди се 
на пра вље њу ба зе по да та ка, об је ди ња ва-
њу ка па ци те та, ма шин ских пар ко ва, а све 
у ци љу тра же ња но вих тр жи шта и пре ва-
зи ла же ња кри зе. Је дан од но си ла ца осни-
ва ња ме тал ског кла сте ра је аген ци ја "Ал-
ма Монс" из ко је на ја вљу ју да је из ве сно 
осни ва ње, али да је прет ход но по треб но 
за вр ши ти тех нич ке ства ри око ре ги стра-
ци је и слич но.

ОУП оп шти не Бач ка Па лан ка пла ни-
ра да ожи ви рад свих сек ци ја. Сек ци ја 
ме тал ске стру ке је по чет ком ове го ди не 
до би ла но вог пред сед ни ка Или ју Ран-
ко ва, ко ји је за ме нио до са да шњег Рат-
ка Ми тро ви ћа ко ји је оти шао у пен зи ју 
по сле ви ше го ди шњег успе шног во ђе ња 
сек ци је, као и ак тив ног ра да у Удру же-
њу. Тре нут но не по сто ји тач на еви ден-
ци ја ме та ла ца, али се прет по ста вља да 
има из ме ђу 20 и 30 ма лих и сред њих 
пред у зе ћа у оп шти ни Бач ка Па лан ка у 
овој стру ци.

Но ви пред сед ник ме та �а ца

Ми тро вић
у пен зи ји
● ОУП ожи вља ва сек ци је

Ме та� ци на па ро ве раз бројс

Па �а нач ки ми ни к�а стер
● У то ку по пи си ва ње „ме та �а“

Ратко Митровић

Са саветовања
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На осно ву За ко на о фи нан си ра њу ло-
кал не са мо у пра ве из 2007. го ди не на пла-
та по ре за на имо ви ну и ло кал не ко му-
нал не так се је од ове го ди не са По ре ске 
упра ве пре шла на ло кал ну са мо у пра ву. 
Од 2007. до 2009. го ди не општ инa Бач-
ка Па лан ка је има ла уго вор са Ми ни стар-
ством фи нан си ја Ср би је ко је је ад ми ни-
стри ра ло те так се  за то што ни су би ли 
об у че ни.

- Има ли смо 7 љу ди ко ји су би ли на 
обу ци у По ре ској упра ви и по чет ком 
2009. фор ми ра на је Слу жба за на пла ту 
јав них при хо да, а од апри ла је оп шти-
на по че ла са на пла том из вор них при хо-
да. - ре као је на чел ник оп штин ске упра-
ве Бра ни мир Ку зман чев и до дао. -То је 
по ка за ло до бре ре зул та те у ве ћем де лу. 
Про блем је на стао код ко му нал не так-
се на ис ти ца ње фир ме код пред у зет ни-
ка, где се под ба ци ло у од но су на про шлу 
го ди ну, а раз ло зи су ра зни. Пр ва ре ше ња 
ко је је ло кал на са мо у пра ва по сла ла, по-
сла та су на осно ву  по да та ка до би је них 
из ре пу блич ке По ре ске упра ве, а ко ји 
ни су  би ли ажу ри ра ни. Слу жба од та да 
ажу ри ра те по дат ке.

Ко му нал на так са ни је нов на мет
Пре ма Ку зман че вим ре чи ма порески 

обвезници су информисани преко сајта 
општине Бачка Паланка, путем средстава 
јавног информисања и кроз разговоре у 

ОУП-у о раду општинске управе. Мно-
ги пред у зет ни ци су по ми сли ли да је ко-
му нал на так са на ис ти ца ње фир ме, ка да 
су до би ли ре ше ња од оп штин ске упра ве, 
не ки но ви на мет, што ни је. До не дав но 
је ова так са пла ћа на на об је ди ње ном ра-
чу ну у скло пу свих оба ве за и до при но са 
у По ре ској упра ви. Вла сни ци  углав ном 
ни су до са да обра ћа ли па жњу на став ку 
где пи ше так са на ис ти ца ње фир ме, а са-
да те став ке на ра чу ни ма ко је пла ћа ју у 
По ре ској упра ви ви ше не ма.

Ка зне и до сто хи ља да
По За ко ну о при ват ним пред у зет-

ни ци ма сви мо ра ју да има ју ис так ну ту 
фир му, а ка зне за осни ва че рад њи за не-
ис ти ца ње мо гу би ти од 10 до 100 хи ља-
да ди на ра уз оста ле по сле ди це ко је ти-
ме мо гу би ти иза зва не. Нај ве ћи из нос за 
при ват не пред у зет ни ке је 6900, од но сно 
3450 за оста ле не раз вр ста не пред у зет ни-
ке и пла ћа се квар тал но за го ди ну да на 
(до 15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.) на ра-
чун 840-716111843-35 са по зи вом на број 
на ве де ним у  ре ше њу. На до спе ле, а не-
из ми ре не оба ве зе об ра чу на ва се ка ма та.

Од 1. ја ну а ра 2010. го ди не по ре ски 
ин спек то ри кре ну ће у кон тро лу по ре-
ских при ја ва по ре ских об ве зни ка, па 
Оп штин ска упра ва апе лу је на гра ђа не 
Оп шти не Бач ка Па лан ка, да сво јим по-
на ша њем не оме та ју рад оп штин ских 
ин спек то ра у вр ше њу ин спек циј ског 
над зо ра

- Ово је пе ри од ухо да ва ња и још јед-
ном по зи вам све да до ђу у Слу жбу и  
про ве ре ста ње на сво јим ра чу ни ма.- 
ре као је на кра ју Ку зман чев.

'о ка� не ко му на� не так се

Ис ти ца ње
фир ме оба ве за
● Про б�е ми због не а жу ри ра не еви ден ци је

При ја ва ко му на� не 
так се на ис ти ца ње 
Оде ље ње: Слу жба за утвр ђи ва ње и 
на пла ту јав них при хо да
По треб на до ку мен та ци ја
(у за ви сно сти од осно ва за тра же ну 
про ме ну): По пу њен зах тев при ја ве
Ме сто на бав ке обра сца: кан це ла ри ја 
12 или пре у зи ми те на сај ту оп шти не 
Бач ка Па лан ка, 
Ме сто пре да је обра сца:
кан це ла ри ја 12
Ме сто ре ша ва ња пред ме та:
кан це ла ри ја 12 
Рад но вре ме са стран ка ма:
рад ним да ном 7-15 ча со ва
Те ле фон за ин фор ма ци је:
7559-110, 7559-154

Бранимир Кузманчев
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Ко му нал на ин спек ци ја по след њих ме-
се ци  по себ но је ан га жо ва на и на кон тро-
ли про да је ро бе ван пи јач ног про сто ра, а 
до но ше њем но ве Од лу ке о рад ном вре-
ме ну уго сти тељ ских обје ка та и на кон-
тро ли рад ног вре ме на уго сти тељ ских, 
тр го вин ских и про дај но-за нат ских обје-
ка та. Утвр ђе но рад но вре ме ка фи ћа је 
ви кен дом до 1, а за ноћ не ба ро ве до 2, а 
рад ним да ни ма до 24 са та, ис ти че на чел-
ник оп штинске упра ве, Бра ни мир Ку-
зман чев.

- Има ли смо про бле ме са од ре ђе ним 
ноћ ним ба ро ви ма, пи са не су пе ти ци је, 
љу ди су до ла зи ли да ула жу жал бе на 
рад по је ди них ло ка ла, пре вас ход но ноћ-

них клу бо ва. Оп шти на је усво ји ли про-
то кол о ује да на ча ва њу рад ног вре ме на 
уго сти тељ ских обје ка та на те ри три-
ји Ју жно бач ког окру га. Циљ је био да 
се уни фи ци ра рад но вре ме свих ка фи ћа 
у окру гу ка ко не би до шло до ми гра ци је 
мла дих у ноћ ним са ти ма, јер се зна ка-
кве то по сле ди це мо же да има. Кон тро-
ле су за и ста ри го ро зне. Сва ки ви кен да 
има мо кон тро лу ло ка ла и на ста ви ће мо 
та ко да ра ди мо и у на ред ном пе ри о ду. 
Уве де на су и де жур ства ко му нал не ин-
спек ци је. У до го во ру са ру ко во ди о ци ма 
оде ље ња утвр ђе на је пре ра спо де ла рад-
ног вре ме на. Има ће мо јед ног де жур ног 
ко ји ће ра ди ти и по сле под не.

Ујед на че но у окру гу

Рад но вре ме уго сти те ља  
и тр го ва ца скраћенo
● Кон тро �е ри го ро зне

У слу жбе ном ли сту од 9. но вем бра 
је об ја вље на Од лу ка о из ме ни и до пу ни 
Од лу ке о рад ном вре ме ну уго сти тељ-
ских обје ка та, обје ка та за при ре ђи ва ње 
ига ра за за ба ву и ига ра на сре ћу, тр го-
вин ских и за нат ских обје ка та на те ри то-
ри ји оп шти не Бач ка Па лан ка. У Од лу ци 
о рад ном вре ме ну уго сти тељ ских обје-
ка та, обје ка та за при ре ђи ва ње ига ра за 
за ба ву и ига ра на сре ћу, тр го вин ских и 
за нат ских обје ка та на те ри то ри ји Оп-
шти не Бач ка Па лан ка из 2006., про ме-
ње но је у но вем бру да «Чар де мо гу ра-
ди ти у вре ме ну од 6,00 са ти до 1,00 сат 
на ред ног да на, а пет ком и су бо том, као 
и дан уочи и у да не др жав них и вер ских 
пра зни ка утвр ђе них за ко ном у вре ме ну 
од 6,00 са ти до 2,00 са та на ред ног да на.»

«Ноћ ни ба ро ви, дис ко ба ро ви и ка-
ба ре ба ро ви мо гу ра ди ти у вре ме ну од 
18,00 са ти до 2,00 са та на ред ног да на.»

«Тр го вин ски и про дај но-за нат ски 
објек ти мо гу ра ди ти у вре ме ну од 5,00 
до 24,00 са та.»

На оп штин ском ве ћу, оп шти не Бач ка 
Палaнка, одр жа ном 16. де цем бра до не-
то је Ре ше ње о утвр ђи ва њу ре жи ма са о-
бра ћај у цен трал ној зо ни Бач ке Па лан ке, 
у ули ца ма у ко ји ма је огра ни чен са о бра-
ћај за по је ди не ка те го ри је во зи ла.. Тре ба 
ука за ти да се ово Ре ше ње не раз ли ку ју 
мно го у од но су на прет ход но. Ре ше ње је 
сту пи ло на сна гу од 1. ја ну а ра 2010. го ди-
не. Пре ма ре чи ма над ле жних би ће по о-
штре на кон тро ла спро во ђе ња ове од лу ке.

Ули це на ко је се ово ре ше ње од но си 
су: Кра ља Пе тра I, од ули ца Трг брат-
ства је дин ства до Жар ка Зре ња ни на, као 
и у ули ци ака де ми ка Ми ла на Ку ре пе, тзв. 
Уској ули ци, и у ули ца-
ма у ко ји ма је огра ни чен 
са о бра ћај за по је ди не ка-
те го ри је во зи ла. У овим 
ули ца ма је за бра њен са-
о бра ћај, осим за мо тор на 
во зи ла ко ји ма се снаб де-
ва ју објек тии рад ње и то 
од 5 до 9 и од 16 до 18 ча-
со ва. Вла сни ци ових ло-
ка ла мо ра ју под не ти зах-
тев у ко ме тре ба да на ве-
ду по слов ни обје кат ко ји 
снаб де ва ју, тре ба да при-

ло же фо то ко пи ју уго во ра о снаб де ва њу, 
од но сно фо то ко пи ју ре ше ња о отва ра њу 
рад ње или фо то ко пи ју уго во ра о за ку-
пу по слов ног про сто ра, од но сно до каз о 
вла сни штву ако се по слов ни обје кат на-
ла зи у по ме ну тој зо ни цен тра. На пла ту 
на кнаде за из да ва ње одо бре ња за про лаз 
овим ули ца ма оба вља Оде ље ње за при-
вре ду. За кре та ње и за у ста вља ње во зи ла 
у пе шач кој зо ни и про лаз ули ца ма где је 
за бра њен или огра ни чен са о бра ћај за по-
је ди не ка те го ри је во зи ла, на осно ву по-
себ ног одо бре ња Оде ље ња за при вре ду 
пла ћа се на кна да у из но су од 6000 ди-
на ра за те рет на во зи ла и 3000 ди на ра за 

пут нич ка во зи ла го ди шње, 
од но сно 40 ди на ра за пут-
нич ко во зи ла днев но и 80 
ди на ра по то ни но си во сти 
за те рет на и спе циј лна во-
зи ла днев но. Но ви на ко ја је 
уве де на овим Ре ше њем је 
да во зи ла ко ји ма је одо брен 
про ла з ули цом Ака де ми ка 
Ми ла на Ку ре пе, за бра ње но 
је кре та ње бр зи ном ве ћом 
од  бр зи не  кре та ња пе ша-
ка, а оста лим цен тром  не 
ве ћом од 20 км/ час.

Са о бра ћај у цен тру гра да

Уск�а ђе но са но вим
за ко ном
● Без ве �и ких из ме на ● По о штре не кон тро �е
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Во ђе ни ре зул та ти ма сту ди је о пар ки-
ра њу у гра ду Бач ка Па лан ка, од 10. де-
цем бра је уве де на на пла та пар ки ра у 
нај у жем цен тру. Члан Оп штин ског ве-
ћа за ду жен за са о бра ћај, ло кал не пу те ве 
и јав не по вр ши не Ми лош Мар ци кић у 
раз го во ру за „Па ла нач ки пред у зет ник“ 
от кри ва јед ну за ни мљи вост о то ме да у 

Бач кој Па лан ци има днев но ве ли ки број 
пар ки ра ња и ис пар ки ра ва ња, у про се ку 
и до 8000, што од го ва ра про се ку мно го 
ве ћих сре ди на од на ше и то je био је дан 
oд раз ло га што је уве ден пар кинг сер вис. 
Ипак, основ ни раз лог је по ве ћа ње без-
бед но сти и уво ђе ње ре да у цен тар гра да, 
ис ти че Мар ци кић. 

По сле штрај ка 4000 так си ста у Бе-
о гра ду и у још 19 гра до ва у Ср би ји, 
17. де цем бра по стиг нут је Спо ра зум 
са пред став ни ци ма Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је. У име Вла де Спо ра зум су 
пот пи са ли ми ни ста ри ин фра струк ту-
ре и тр го ви не и услу га Ми лу тин Мр-
ко њић и Сло бо дан Ми ло са вље вић. 
Овом при ли ком во ђе ни су раз го во ри 
и о дру гим про бле ми ма ко ји се од но-
се на по сло ва ње так си ста и ауто-пре-
во зни ка. До го во ре но је да бу ду пред-
ло же не и из ме не од ре ђе них за кон ских 
про пи са ко ји ће оне мо гу ћи ти рад не-
ле гал них так си ста. Та ко ђе, на ја вље ни 
су и раз го во ри око утвр ђи ва ња це на 
так си услу га, као и од ре ђе не из ме не 
за ко на. Ми ни стар ство ин фра струк ту-
ре ће пред ло жи ти ре ше ња о пра вил ни-
ци ма за во ђе ње пут них на ло га, док ће 
Ми ни стар ство енер ге ти ке пред ло жи ти 
мо де ле да се по ли ти ком це на сти му ли-
шу так си пре во зни ци ко ји ко ри сте еко-
ло шка го ри ва.

Пар кинг сер вис и у Бач кој Па �а на ци

Рас те ре ће ње цен тра

Но ва ме ста 
за так си сте

На пла том пар кин га, као и због За ко на 
о без бед но сти у са о бра ћа ју до шло је и до 
из ве сних из ме на код так си ста. На и ме, од 
не дав но при прем на ста ни ца па лан чких 
так си ста је у ули ци Ша фа ри ко вој и та-
мо је за са да ис цр та но 11, а пла ни ра но је 
још 8 ме ста. По ла зна ста ни ца так си сти је 
на пар кин гу код ауто бу ске ста ни це где су 
ис цр та на 4 по ду жна ме ста, а постављени 
су и ступ чи ћа чи ме се же ле ла обез бе ди ти 
си гур ност пут ни ка. По ми шље њу над ле-
жних овај број пар кинг ме ста је до во љан 
за њих око 90, ко ли ко Бач ка Па лан ка има 
ле гал них так си ста. Ис то вар пут ни ка, так-
си сти ће мо ћи да оба ве пре ко пу та ауто-
бу ске. Иако је на овом ме сту за бра ње но 
за у ста вља ње и пар ки ра ње, ко ми си ја за са-
о бра ћај је до не ла за кљу чак на осно ву ко-
га ће би ти спро ве де на од лу ка да се ис под 
зна ка за бра не пар ки ра ња ста ви и та бла 
ко ја ће до зво ли ти са мо так си сти ма ис то-
вар пут ни ка на овом ме сту. Чи ни се да но-
ви За кон о без бед но сти у са о бра ћа ју иде у 
при лог так си сти ма, јер им са да до звља ва  
и да при ма ју пут ни ке на ауто бу ским ста-
ја ли шти ма, што до са да ни су мо гли и та-
ко ђе, мо гу да се за у ста ве за уто вар и ис то-
вар пут ни ка, до три ми ну та без из ла ска и 
на ме сти ма на ко ји ма дру ги м у че сни ци ма 
са о бра ћа ја то ни је до зво ље но.

Так си сти сек ци је, ОУП-а ве о ма ре-
вол ти ра ни си ту а ци јом ко ја је у њи хо вој 
де лат но сти, због ве ли ког бро ја оних ко ји 
ра де не ле гал но, при ја вље ни су у су сед-
ним оп шти на ма или уоп ште ни су при-
ја вље ни, одр жа ли су ви ше са ста на ка са 
пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве. 
По чет ком сеп тем бра из ме ње на је Од лу ка 
о јав ном пре во зу пут ни ка у друм ском са-
о бра ћа ју у оп шти ни Бач ка Па лан ка, та-
ко да је од та да ауто так си пре во зни ци ма 
ко ји има ју акт о ис пу ње но сти усло ва за 
оба вља ње ауто–так си де лат но сти из дат 
у дру гим оп шти на ма, за бра ње но от по чи-
ња ње пре во за пут ни ка на те ри то ри ји оп-
шти не Бач ка Па лан ка.  

Так си сти по сти г�и до го-
вор са В�а дом Ср би је

Фиска� не 
ка се од
1. мар та

Так си сти ре во� ти ра ни

Не �о ја� на 
кон ку рен ци ја
ствара 
проб�еме

Ми�ош Марцикић
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За јед нич ки пре го ва ра чи тим уго сти-
те ља и му зич ких умет ни ка је од За во-
да за ин те лек ту ал ну сво ји ну Ре пу бли ке 
Ср би је тра жио да се област аутор ских и 
срод них пра ва уре ди и да ОФПС и СО-
КОЈ сма ње ви со ке та ри фе, због чи је се 
на пла те во ди пре ко 17 000 спо ро ва про-
тив уго сти те ља у Ср би ји пред Тр го вин-
ским су до ви ма. Због јав ног при ти ска и 
42 на пи са и из ја ве у штам па ним и елек-
трон ским ме ди ји ма то ком но вем бра и 
обра ћа ња Уни је по сло да ва ца Ср би је Тр-
го вин ском су ду Ср би је, Кан це ла ри ји јав-
ног ту жи о ца и Упра ви за бор бу про тив 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла у ци љу за шти-
те ин те ре са уго сти те ља и дру гих пред-
у зет ни ка ОФПС је да на 12. но вем бра 
2009.  го ди не у Сл. гла сни ку РС об ја вио 
но ве, ви ше стру ко ума ње не та ри фе. Та ко 
да ће, пре ма но вим та ри фа ма, ка фић од 
50 ква дра та уме сто до са да шњих 15000 
ди на ра го ди шње на име на кна де за срод-
на пра ва убу ду ће пла ћа ти 2833 ди на ра 
го ди шње, што пред ста вља це ну ко ја од-

го ва ра ре ал ној пла те жној мо ћи и про ме-
ту ко ји уго сти те љи оства ру ју у пе ри о ду 
свет ске еко ном ске кри зе. Та ко ђе су сма-
ње не и све оста ле та ри фе за на пла ту у 
ка фи ћи ма, ре сто ра ни ма, хо те ли ма, уго-
сти тељ ским објек ти ма, пе ка ра ма, фри-
зер ским рад ња ма, итд.

Пла ни ра но је да се пре го ва рач ки тим 
уго сти те ља и му зич ких умет ни ка са ста-
не у За во ду за ин те лек ту ал ну сво ји ну са 
пред став ни ци ма СО КОЈ-а од ко јих ће се 
та ко ђе тра жи ти сма ње ње до са да шњег 
основ ног бо да у та ри фа ма са 9 на 4 ди-
на ра. Пре го ва рач ки тим ће тра жи ти и од 
пред став ни ка ОФПС-а и СО КОЈ-а об у-
ста вља ње свих суд ских по сту па ка про-
тив уго сти те ља и дру гих пред у зет ни ка 
ко ји ни су пла ти ли ове огром не на кна де 
у прет ход ном пе ри о ду, као и от пи си ва ње 
ка ма та. Зах те ва ће се и фор ми ра ње ме шо-
ви те ко ми си је пред став ни ка уго сти те-
ља, му зич ких умет ни ка и СО КОЈ-а ко ја 
ће утвр ди ти ре ал не, еко ном ски одр жи ве 
кри те ри ју ме за ви си ну но ве та ри фе. 

Из Уни је по с�о да ва ца Ср би је

Уни ја про тив ха ра ча СО КО Ј-а и ОФПС-а
То ком про те клих ме се ци уго сти те-

љи, али и дру ги пред у зет ни ци су би ли 
ве о ма не за до вољ ни због ви со ких на кна-
да за аутор ска пра ва СО КОЈ-у и OFPS-у. 

Јед но од пр вих Удру же ња ко је је по ку-
ша ло да ре ша ва те про бе ле ме је упра во 
ОУП оп шти не Бач ка Па лан ка, а ње го ви 
пред став ни ци су ко ри сти ли сва ку при ли-

ку ка ко би ука за ли на овај про блем. По-
след њих не ко ли ко ме се ци у ре ша ва ње се 
укљу чи ла и Уни ја по сло да ва ца Ср би је. 

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји пре ко 
22000 уго сти тељ ских обје ка та и сва ког 
ме се ца СО КОЈ и ОФПС оства ре при хо-
де од наплaте од сто ти не ми ли о на ди-
на ра. Удру же ња естрад них и му зич ких 
умет ни ка су не за до вољ на мо но по ли-
стич ким по ло жа јем СО КОЈ-а и од ве-
ли ких су ма до би ја ју са мо сим бо лич не 
на док на де. Тим по во дом пред став ни ци 
естрад них умет ни ка и уго сти те ља одр-
жа ли су са ста нак са пред став ни ци ма 
Уни је по сло да ва ца Ср би је 5. но вем бра 
у Зе му ну, у про сто ри ја ма УПС. Та да је 
фор ми ран и за јед нич ки тим уго сти те-
ља, му зич ких умет ни ка и струч них слу-
жби Уни је по сло да ва ца Ср би је ко ји ће 
пред ло жи ти до дат не аманд ма не на но-
ви пред лог За ко на о аутор ским и срод-
ним пра ви ма. Би ће тра жен и при јем код 
пред сед ни ка Тр го вин ског су да, у Ми ни-
стар ству прав де, За во ду за ин те лек ту ал-
ну сво ји ну и дру гим др жав ним ин сти ту-
ци ја ма где ће се ука за ти да ове две ор га-
ни за ци је (СО КОЈ и ОФПС) зло у по тре-
бља ва ју свој по ло жај и би ће тра же на об-
у ста ва свих бло ка да ра чу на уго сти те ља. 
Та ко ђе, би ће тра же но и пре и спи ти ва ње 
ра да ове две ор га ни за ци је

Прав ни део струч ног ти ма, уз по др-
шку прав не слу жбе Уни је по сло да ва ца 
Ср би је, по кре ну ће по сту пак за ис пи ти-
ва ње за ко ни то сти ра да ОФПС-а, сту-
пи ти у кон такт са Ре пу блич ком јав ним 
ту жи о цем и Упра вом за бор бу про тив 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и По ре ском 
упра вом Ре пу бли ке Ср би је и до ста ви-
ти све ре ла вант не по дат ке о СО КОЈ-у и 
ОФПС-у ко ји ука зу ју на не пра вил но сти 
у њи хо вом ра ду. Струч ни тим ће има ти 
за да так да бу де у стал ном кон так ту са 
пред став ни ци ма ме ди ја и свим за ин те-
ре со ва ним по је дин ци ма, ор га ни за ци-
ја ма и ин сти ту ци ја ма ко је су за ин те ре-
со ва не да се уре ди област аутор ских и 
срод них пра ва.

Умет ни ци и по с�о дав ци 
се удру жи �и

Пре и спи та ти 
рад

Пр ви ре зу� та ти кам па ње

Ни же та ри фе
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БАЧ КА ПА 'АН КА
НА САЈ МУ

Оп шти на Бач ка Па лан ка је 
на 4. Сај му ин ве сти ци ја „IN VE-
STEXPO“ на сту пи ла на за јед нич-
ком штан ду Ју жно бач ког окру га, 
на ко ме је пред ста вље но још осам 
оп шти на. Бач ка Па лан ка је за јед-
но са Бач ким Пе тров цем би ла до-
ма ћин штан да 10. но вем бра ка да 
је при сут не по здра вио пред сед ник 
оп шти не Бач ка Па лан ка, Ко ста 
Ста кић. При сут ни су та да има ли 
при ли ку да по гле да ју мул ти ме ди-
јал ну пре зен та ци ју о при вред ним 
по тен ци ја ли ма оп шти не, по том 
је пот пи сан и Про то кол о по слов-
но-тех нич кој са рад њи из ме ђу А.Д. 
“По слов но-про из вод ни цен тар“ и 
Д.О.О. „Аре тол“ о на ме ри из град-
ње хлад ња че и за ку па ха ла у ин ду-
стриј ској зо ни Об ро вац. По се ти о ци 
ово го ди шњег Сај ма има ли су при-
ли ку да ви де про јек те и рад не зо не 
Бач ке Па лан ке и шта је то због че-
га вре ди ула га ти у њу. На штан ду 
Ју жно бач ког окру га пред ста вљен 
је про јек та Гар нциј ског фон да АП 
Вој во ди не „Удру жи ва ње сред ста ва 
са ло кал ним са мо у пра ва ма“. 

Фонд за раз вој пред у зет ни штва

Но ви са зив за при ват ни ке
Скуп шти на оп шти не Бач ка Па лан ка 

је, на сед ни ци одр жа ној 13. ју ла ове го-
ди не, раз ре ши ла до са да шњег пред сед-
ни ка Управ ног од бо ра Фон да за раз вој 
пред узет ни штва, Алек сан дра Ми ло ше ва 
и име но ва ла Вла ду Ко ва че ви ћа за но вог 
пред сед ни ка, док је ње гов за ме ник Ду-
шко Бро ће та. Но ви и стаи са зив чи не уз 
њих дво ји цу и Ми ло ван Гру бор, Ми ро-
слав Ку кољ, Љу бо мир Ба лаћ, Ми лун Та-
сић и Сло бо дан Сол до. 

Фон ду су пре о ста ле оба ве зе суб вен-
ци о ни са ња и то још 13 хи ља да 254 евра 
(око 1.200.000 ди на ра) до 2013. го ди не. 
Ни да ље се ни је од у ста ло од иде је о орг-
ни зо ва њу Сај ма пред у зет ни штва у Бач кој 
Па лан ци, уз кон ста та ци ју да се ор га ни за-
ци ји мо ра при ћи мно го озбиљ ни је и сту-
ди о зни је. 

Oвај Управ ни од бор Фонда за раз вој 
пред у зет ни штва оп шти не Бач ка Па лан-
ка уче ство вао је у ор га ни за ци ји уче шћа 
оп шти не на 4. Ме ђу на род ном сај му ин-
ве сти ци ја „IN VE STEX PO 2009" од 10. до 
13. но вем бра у Но вом Са ду. 

Одо бре на су и нов ча на сред ства за за-
куп про сто ра на уче шћу на сај му. Не ки од 
чла но ва У.О. Фон да су по ста ви ли пи та-
ње оквир не 
п р о  ј е к  ц и -
је тро шко ва 
на пред сто-
је ћем сај му, 
због про-
ш л о  г о  д и -
шњег ло шег 
и с  к у  с т в а . 
Иако су чла-
но ви У.О. 
ин си сти ра-
ли да чу ју 
ко ли ко је ко-
шта ло про-
ш л о  г о  д и -
шње уче шће 
на Сај му, 
ни су до би ли 
од го вор, јер ни су сва утро ше на сред ства 
пла ће на са ра чу на Фон да и по ред то га 
што су пра вље ни тро шко ви у име Фон да, 

кон ста ста о вао је је дан од чла но ва Управ-
ног од бо ра. Ина че, не зва нич но се мо гло 
чу ти да је реч о су ми из ме ђу 600 и 700 

хи ља да ди на ра, по тро ше них за про шло-
го ди шњи Са јам IN VE STEX PO. 

У.О. Фон да за раз вој пред у зет ни штва 
4. де цем бра одр жао са ста нак на ко ме је 
би ло ре чи о не дав но одр жа ном Сај му ин-
ве сти ци ја „IN VE STEX PO 2009“, на ко ме 
је оп шти на Бач ка Па лан ка уче ство ва ла и 
чи је уче шће је фи нан си ра но сред стви ма 
Фон да. До ста је би ло раз го во ра на ту те-
му, јер је Фонд про шлих го ди на био про-
зи ван, ка ко се та да мо гло чу ти, због не-
на мен ског тро ше ња па ра и у же љи да не 

до ђу и ове го ди не у исту си та ци ју де таљ-
но су пре кон тро ли са не све став ке за ко је 
су тро ше не оп штин ске па ре. На гла ше но 
је та ко ђе да у из бо ру оних ко ји ће оба-
вља ти по сло ве за Фонд ни је, као ни до 
са да, уче ство вао ни ко из Фон да, не го је 
фор ми ра на по себ на рад на гру па. Чла но-

ви У.О. Фон да су од лу чи ли да из ми ре део 
по тра жи ва ња и пла те са мо оно што је би-
ло до ста вље но у по ну ди при ли ком из бо-
ра по ну ђа ча.    

Аутор ка мул ти ме ди јал не пре зен та ци-
је при вред них по тен ци ја ла оп шти не Бач-
ка Па лан ка, Би ља на Беч ко ја је при ка за-
на на Сај му, при сут не је упо зна ла са тим 
ка кве по год но сти још мо же да до не се ова 
пре зен та ци ја. Ина че, ова пре зен та ци ји је 

на Сај му до би ла при зна ње При вред на ко-
мо ра Ср би је и Но во сад ског сај ма. 

На кра ју овог са стан ка Фон да је дан од 
чла но ва, Ми ро слав Гру бор је ис та као да 
је крај ње вре ме да се у Фон ду поч ну ба-
ви ти ак тив но сти ма ко је има ју зна чај за 
раз вој пред у зет ни штва.   

Сред ства тро ши ти до ма ћин ски

Фонд не же �и ви ше про зив ке
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Се кре тар ОУП-а Ми лу тин Мар че та 
је по чет ком де цем бра при су ство вао дво-
днев ном се ми на ру у ор га ни за ци ји Из вр-
шног ве ћа Вој во ди не који је одржан на 
Андревљу, код Новог Сада, на ко ме су 
пре не та ис ку ства Аустри је по пи та њу 
ор га ни за ци је ло кал них Са ве та за за по-
шља ва ње. На и ме, у про те клом пе ри о ду 
Аустри ја је, иако ве о ма раз ви је на др жа-
ва, до би ла од Европ ске уни је 700 ми ли-
о на евра за раз вој тих Са ве та. Пре да ва чи 
на се ми на ру су при сут ни ма пре до чи ли 
да сред ства на ме ње на овој свр си по сто-
је, али да Ср би ја тре ба да пи ше про јек те 
за хва љу ју ћи ко ји ма и мо же до ћи до тих 
но ва ца.

У слу жби НСЗ фи ли ја ла Но ви Сад, 
слу жба Бач ка Па лан ка број не за по сле них 
из ве сно вре ме стаг ни ра, али уско ро се 
мо же оче ки ва ти нов при лив не за по сле-
них, јер по је ди на пред у зе ћа су пред за-
тва ра њем, ре као је за „Па ла нач ки пред-
у зет ник“, ру ко во ди лац слу жбе НСЗ фи-
ли ја ла Но ви Сад, слу жба Бач ка Па лан ка, 
Дра га на Пе ри ћа.

У НСЗ то ком ове го ди не би ло је ак ту-
ел но не ко ли ко кон кур са: за до де лу суб-

вен ци ја за но во за по шља ва ње под не то је 
105 зах те ва за 55 ли ца. Ко ри сни ци услу-
га Слу жбе у Бач кој Па лан ци су за ин те-
ре со ва ни за за по шља ва ње при прав ни ка, 
у окви ру ко га је под не то 450 зах те ва од 
стра не 270 по сло да ва ца, а ре а ли зо ва но 
око 400. 

Та ко ђе, НСЗ ис пла ћу је јед но крат ну 
ис пла ту нов ча не на кна де за оне ко ји су 
би ли ко ри сни ци нов ча них на кна да, а же-
ле да се ба ве соп стве ним би зни сом. За са-

мо за по шља ва ње је под не то 153 зах те ва, а 
29 ли ца је под не ло зах тев за ре ги стра ци ју 
по љо при вред них га здин ста ва. Овим про-
гра ми ма је упо сле но око 850 са еви ден-
ци је НСЗ. Пре ма Пре и ће вим ре чи ма, мо-
же се оче ки ва ти да но ви ци клус кон кур са 
бу де рас пи сан кра јем, мар та или по чет-
ком апри ла. У бач ко па ла нач кој Слу жби у 
то ку је обу ка за не го ва те љи це, за ва ри ва-
че, ку ва ре, а у пла ну је и обу ка за ин фор-
ма ти ча ре и ко но ба ре.

На ци о на� на с�у жба за по шља ва ња

У оче ки ва њу но вих кон кур са

Са јам за по шља ва ња у ор га ни за ци ји слу-
жбе НСЗ Бач ка Па лан ка и фи ли ја ле Но ви 
Сад одржан је 23. ок то бра у хо лу спорт ске 
ха ле Ти ква ра. То је два де се ти Са јам, а че-
твр ти ко ји је ор га ни зо ван по мо де лу Свет-
ске бан ке. Бач ко па ла нач ка фи ли ја ла ор га-
ни зу је сај мо ве од 2002. го ди не. На овом 
Сај му на шло се 22 по сло да ва ца. Са јам је 
отво рио по моћ ник пред сед ни ка оп шти не 
Бач ка Па ла н ка, Па ли мир Тот. Том при ли-
ком је и одр жан окру гли сто на те му за по-
шља ва ња и со ци јал ног парт нер ства ко ме 
су уз пред став ни ке НСЗ, при су ство ва ли и 
пред став ни ци пред у зет ни ка и Са ве та за за-
по шља ва ње оп шти не Бач ка Па лан ка.

Пре ма Пе ри ће вим ре чи ма сле де ћи Са-
јам за по шља ва ња у Бач кој Па лан ци би ће 
ор га ни зо ван кра јем апри ла, евен ту ал но по-
чет ком ма ја. 

Са јам за по шља ва ња

Но ви са јам у ма ју

У НСЗ ак ту е лан је про грам  за по-
шља ва ња мла дих, ко ји ће се од ви ја ти 
уз по моћ шпан ског Фон да за оства ри-
ва ње ми ле ни јум ских ци ље ва раз во-
ја. Све ће се од ви ја ти у окви ру за јед-
нич ког про гра ма аген ци ја Ује ди ње них 
на ци ја за за по шља ва ње и ми гра ци је 
мла дих, као и Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је. Про грам за по шља ва ња мла дих ће 
се од ви ја ти кроз обу ке и по мо ћи у тра-
же њу за по сле ња. Јав ни по зив ће иза ћи 
ових да на, а ва жи ће за ли ца ко ја има-
ју од 15 до 30 го ди на ста ро сти и при ја-
вље на су на еви ден ци ју НСЗ, нај ка сни-
је 31. ју ла ове го ди не, има ју пр ви или 
дру ги сте пен струч не спре ме, са или 

без ис ку ства. При о ри тет ће има ти ли-
ца са ин ва ли ди те том, Ро ми, из бе гла и 
ин тер но ра се ље на ли ца, и ко ри сни ци 
Цен тра за  со ци јал ни рад. На рас по ла-
га њу ће би ти  6  раз ли чи тих обу ка: обу-
ка у ин сти ту ци ји, ко ја мо же да тра је од  
1 до 6 ме се ци, обу ка на рад ном ме сту 
у пред у зе ћи ма, обу ка код по сло да ва ца, 
суб вен ци ја до при но са за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње, но ва ме ра, од но сно 
обу ка је проб ни рад, ко ји мо же да тра је 
нај ви ше  30 да на и ше ста ме ра, од но-
сно об лик обу ке је код са мо за по и шља-
ва ња. Они ко ји же ле да осну ју соп стве-
ни би знис  мо гли би да оче ку ју суб вен-
ци ју  од 130 000 ди на ра. 

Шпан ци по ма жу не за по с�е не

Суб вен ци је пре ко сто 
хи ља да

Евро па спре ма нов це

У Аустри ју 
по ис ку ство

Са прош�ог Сајма
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Уни ја по сло да вац Ср би је - по сло дав ци 
Вој во ди не одр жа ла је 6. но вем бра у Ма-
стер цен тру, у Но вом Са ду  еду ка тив ни 
са ста нак са по сло дав ци ма из де лат но сти 
- по сре до ва ње у про ме ту не по крет но сти и 
пред став ни ци ма Ми ни стар ства тр го ви не и 
услу га и тр жи шне ин спек ци је Ју жно бач-
ког окру га. Овом при ли ком из вр шни ди-
рек тор УНС за Вој во ди ну, Ми ља на Стој-
шић Сто ја нов ски, упо зна ла је при сут не 
са уло гом и ак тив но сти ма Уни је у пред-
ста вља њу и за шти ти по сло да ва ца. Она је 
ука за ла да је ово са мо је дан вид по мо ћи 
по сло дав ци ма и са рад ње са тр жи шном ин-

спек ци јом Ју жно бач ког окру га: - До го во-
ре но је да се поч не са пре вен тив ним и са-
ве то дав ним де ло ва њем ин спек ци је пре-
ма по сло дав ци ма, а не са мо кон трол на.

На чел ни ца оде ље ња тр жи шне ин спек-
ци је Но ви Сад, Сен ка Кне же вић, упо зна-
ла је при сут не са ме ра ма ко је се пред у зи-
ма ју ра ди спре ча ва ња и от кри ва ња пра ња 
нов ца, као и са над ле жно сти ма ор га на за 
спро во ђе ње од ре да ба За ко на ко ји је сту-
пио на сна гу 27. мар та 2009. Пред ло же-
но је да се про мет не по крет но сти оба вља 
ис кљу чи во пре ко аген ци ја ре ги стро ва них 
за ту де лат ност. При сут ни ма је по де љен и 

еду ка тив ни ма те ри јал, оста вље ни су кон-
так ти за сва об ја шње ња: Ми ни стар ство 
тр го ви не и услу га - Сек то р тр жи шне ин-
спек ци је (011/3620679, trgov ina@mt u.gov.
rs) и Управа за спречавање прања новца 
(011 2060 159, uspn@apml.org.rs). По сло-
дав ци мо гу и да ја ве о не за ко ни том де ло-
ва њу ин спек то ра.

- Ка ко по сто ји не за ко нит рад по сло-
да ва ца, по сто ји и не за ко нит рад ин спек-
то ра ко ји се мо же при ја ви ти. То је ва-
жно, јер се та ко мо же ути ца ти на рад 
ин спек то ра ко ји ће се по на ша ти по про-
пи су и у скла ду са ко дек сом.

Ме се ци ма је ак це нат у ра ду ин спек ци-
је ра да и рад них од но са ста вљен на над-
зор без бед но сти и здра вља на ра ду, а са-
мим тим и кон тро лу Ак та о про це ни ри-
зи ка. По ја ча на је кон тро ла, ка ко би си стем 
без бед но сти и здра вља на ра ду био уре ђен 
на на чин ка ко то За кон тра жи. Ре дов на ак-
тив ност под ра зу ме ва и бор бу про тив ра да 
на „цр но“, кон тро лу пре ко вре ме ног ра да. 
Ин спек то ри ра да кон тро ли шу и по сло дав-
це по зах те ву за по сле них где сма тра ју да 
су им пра ва кр ше на. 

Ве ли ки про блем пред ста вља и што су 
по је ди не при ва ти за ци је ло ше од ра ђе не и 
до ла зи до нео ства ри ва ња пра ва за по сле-
них или не ре гу ли са них од но са из ме ђу по-
сло да ва ца. Оби ла зе се и јав ни ра до ви ко-
јих има, по себ но у Вој во ди ни и у окви ру 
ко јих је ан га жо ван ве ли ки број ли ца. Та-
да се кон тро ли ше је да ли су та ли ца до-
би ла аде кват ну опре му да се не би де си-
ла по вре да на ра ду, да ли је и њи хов прав-

но-рад ни ста тус у скла ду са За ко ном. - И 
ов де ни смо на шли ни ка квих про пу ста. 
- ка же, на чел ни ца ин спек ци је ра да и рад-
них од но са за ју жно бач ки округ, Љи ља-
на Стој шић.

Рад на „цр но“ ни је у ве ћој ме ри по ве-
ћан, твр ди Стој ши ће ва и до да је да је у гра-
ни ца ма пред ви ђе ног, из ме ђу 5 и 10 %, у 
за ви сно сти од де лат но сти и до ба го ди не. 

На др жа ње ра да на „цр но“ у гра ни ца ма 
ути чу и јав ни ра до ви. То је успе шан ме тод 
и мно га ли ца ко ја не мо гу да на ђу по сао 
мо гу би ти ан га жо ва на кроз јав не ра до ве и 
ту по кра јин ско Из вр шно ве ће уче ству је са 
од ре ђе ним сред стви ма, та ко да се по сло-
дав ци ма олак ша ва при јем но вих за по сле-
них и не ма по тре ба да се рад ник др жи на 
„цр но“, јер мо же би ти ле гал но за по слен.      

Ин спек ци ја ра да и рад них од но са

Јав ни ра до ви уб�а жи �и кри зу

Све о бу хват на ре фо ма про пи са

Не ки про пи си оти ш�и у за бо рав
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је у окви-

ру Стра те ги је ре гу ла тор них ре фор ми у 
Ре пу бли ци по чет ком го ди не по че ла са 
спро во ђе њем свеобухватнe реформe про-
пи са. По сле ви ше ме сеч ног при ку пља ња 
по да та ка о не по треб ним про пи си ма и за-
ко ни ма у окви ру је ди ни це СРП при пре-
ми ли су не где око 300 пре по ру ка ко је су 
по сла те у ми ни стар ства и дру га ре гу ла-
тор на те ла  на ко мен та ре, ре кла је за „Па-
ла нач ки пред у зет ник“ за ме ник ру ко во-

ди о ца је ди ни це СРП, Зо ра на Га јић.
- Од не ких Ми ни стар ства смo већ 

до би ли из ве шта је да се сла жу са пре-
по ру ка ма, као од нпр Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва. На дам се да ће-
мо уско ро има ти ми шље ње свих те-
ла, фи на ли зо ва ти пре по ру ке, а по-
том пре да ти у Вла ду.  Де таљ ни-
је ин фор ма ци је о све о бу хват ној ре-
фор ми про пи са мо гу се на ћи на сај ту
www.srp.gov.rs  

По с�о дав ци на са стан ку са ин спек то ри ма

Стоп пра њу нов ца

Зорана Гајић
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Не дав но је  одо бре но 48 ми ли о на ди-
на ра за об но ву спорт ске ха ле Ти ква ра, за 
по тре бе спорт ске олим пи ја де рад ни ка ко-
ја ће би ти одр жа на 2011. го ди не у Бач кој 
Па лан ци, али ни то ни је све, ре као је за 
„Па ла нач ки пред у зет ник“, пред сед ник 
при прем ног од бо ра Олим пи ја де, Го ран 
Ми лић.

Спорт ска так ми че ња рад ни ка ко ја су 
одр жа на то ком не ко ли ко ви кен да у сеп-
тем бру и ок то бру у Бач кој Па лан ци на бо-
љи по ка за тељ шта је још по треб но ура ди-
ти пред ор га ни за ци ју Спорт ске олим пи-
ја де рад ни ка Вој во ди не. Сле де ће не де ље 
тре бао би и да стиг не из ве штај Олим пиј-
ског ко ми те та  о одр жа ним так ми че њи ма, 
ре као је Ми лић, ко ји се на да до број оце ни.

- Све сни смо да је би ло про пу ста, 
али то ни је не што што не мо же да се 
ис пра ви. Одо бре на су и од ре ђе на сред-
ства из по кра јин ског Из вр шног ве ћа за 
по тре бе Олим пи ја де, ре као је Ми лић. - 
Реч је о 48 ми ли о на ди на ра за ре но ви-
ра ње ха ле, тај но вац ће би ти утро шен 
за гре ја ње, три би не, те ре не и оста ло у 
ха ли.

При пре мље на су и два про јек та- до-
град ња  стре ља не и ма ле са ле уз ха лу ко-
ји ће ко шта ти 48 ми ли о на и дру ги ко ји 
под ра зу ме ва пре свла че ње и елек три фи-
ка ци ју отво ре них те ре на и из но си ће 38 
ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, на пра вљен је и 
про је кат ре но ви ра ња фуд бал ског те ре на 
на спорт ско ре кре а ци о ном цен тру.

- Ту тре ба да се на пра ве свла чи о ни-
це са са ни тар ним чво ром. Тај про јека т 
је по слат у Ми ни стар ство спор та и 
омла ди не. Ми слим да има мо про лаз, јер 
је пред сед ник оп шти не Ко ста Ста кић 
раз го ва рао са ми ни стар ком спор та и 
омла ди не и има мо раз ло га да се на да мо 
да ће мо до би ти сред ства.

Иако је при ча о ба зе ни ма при вре ме но 
мар ги на ли зо ва на, она је и да ље ак ту ел на, 
али...   

- Ба зе ни ни су про шли као са став ни 
део ин ве сти ци ја за олим пи ја ду, па да 
та сред ства мо же мо оче ки ва ти као и 
за ха ла. Већ уве ли ко се при ча да је про-
ле ће рок ка да би тре ба ло да поч не са 
ра до ви ма на ба зе ни ма. 

Спорт ска O�им пи ја да рад ни ка Вој во ди не у Бач кој Па �ан ци

Одо бре ни нов ци за ре но ви ра ње

Иако је Са вет за за по шља ва ње оп шти-
не Бач ка Па лан ка то ком 2008. го ди не, ус-
пео да упо сли 27 љу ди, у те ку ћој, 2009. 
го ди ни, ни је чак ни био пред ви ђен бу џе-
том.

Пред сед ник Са ве та, Го ран Ми лић се 
на да бо љим да ни ма за Са вет:   

- Ја на жа лост мо рам да ка жем да 
он ни је ма ло утих нуо, не го да уоп ште 
ни је ра дио, јер про јек ци јом бу џе та за 
2009. ни је пла ни ран уоп ште. Ло кал на 
са мо у пра ва тре ба да пред ло жи сво ја 4 
пред став ни ка у Са вет и да ће он по че-
ти да ра ди у 2010. го ди ни. Оно што је 
ве о ма ло ше  је што су се у ме ђу вре ме-
ну за ко ни про ме ни ли. У 2008. го ди ни 

има ли смо 3 ми ли о на ди на ра и за по-
сли ли 27 љу ди. Да смо то исто ура ди-
ли 2009. го ди не, ко ли ко ми па ра одво ји-
мо  то ли ко би и по кра ји на да смо дали 3 
ми ли он ди на ра то ли ко би до би ли још. 
Ако смо са 3 ми ли он за по сли ли 27, са 
ду пло ви ше запослили би 50 љу ди . На-
да мо се да ће то схва ти ти и да не ће-
мо има ти про бле ма са сред стви ма из 
бу џе та. 

О ра ду со ци јал но- еко ном ског са ве та 
ко ји би тре ба ло да има сва ка ло кал на са-
мо у пра ва, Ми лић ка же:

- Со ци јал но еко ном ски са вет по сто-
ји на па п и ру и са вет за за по шља ва ње је 
ма хом пре у зео ње го ву функ ци ју.                                                            

Са вет за за по шља ва ње

Оче ки ва ње успе шни је
но ве го ди не

Аген ци ја за при вред не ре ги стре 
(АПР) обез бе ди ла је об је ди ња ва ње свих 
про це ду ра за при јем зах те ва за ре ги стра-
ци ју и на ја ви ла по че так ра да но вих ре ги-
ста ра. Об је ди ње ни при јем зах те ва у но-
вој шал тер са ли у цен тра ли АПР у Бе о-
гра ду у

Бран ко вој ули ци и још 13 фи ли ја ла у 
Ср би ји омо гу ћен је уво ђе њем но вог ин-
фор ма ци о ног си сте ма. Том при ли ком је 
на ја вље но да ће се од 1. ја ну а ра 2010. го-
ди не сви фи нан сиј ски из ве шта ји уме сто 
на три адре се до ста вља ти са мо на јед но 
ме сто, што ће го ди шње при вре ди уште-
де ти 300 ми ли о на ди на ра. Та ко ђе је на-
ја вље но и ско ро уки да ње не по треб не 
про це ду ре при ли ком при ја ве про ме не се-
ди шта фир ме и убу ду ће ће се та кви по-
да ци до ста вља ти ди рект но АПР-у. Под-
но шњем је дин стве не ре ги стра ци о не при-
ја ве у АПР- у гра ђа ни ће у ро ку од пет 
да на до би ја ти ре ше ње о ре ги стра ци ји и 
ПИБ, као и при ја ве за пен зиј ски и здрав-
стве ни фонд.

У АПР-у је од 16. ок то бра по чео да ра-
ди и ре ги стар јав них гла си ла, а уско ро ће 
се та мо во ди ти и ре ги стар ме ра и под сти-
ца ја ре ги о нал ног раз во ја, а од 2010. го ди-
не и ре ги стар ту ри зма. До кра ја 2010. у 
АПР оче ку ју осни ва ње ре ги ста ра фон да-
ци ја, за ду жби на, фак то рин га, док би ре-
ги стар ко мо ра тре ба ло да поч не да ра ди 
2011. го ди не.

Аген ци ја за при вред не 
ре ги стре

Све на једном 
месту
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Го ди на 2009. у По слов ном клу ба Бач ка 
Па лан ка оста ће за бе ле же на по от по чи ња-
њу по сло ва ве за них за ре а ли за ци ју Стра-
те гиј ског ма стер пла на раз во ја ту ри зма 
оп шти на Бач ка Па лан ка, Бач и Бач ки Пе-
тро вац. По слов ни клуб је но си лац ових 
ак тив но сти. Тим по во дом по ло ви ном го-
ди не ове три оп шти не по се ти ли су др-
жав ни се кре тар за ту ри зам Го ран Пет ко-
вић, ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ср би је, Гор да на Пла ме нац и пред став ни-
ци аген ци је за стра на ула га ња СИ Е ПА, 
ка ко би се упо зна ли са ту ри стич ким по-
тен ци ја ли ма ових сре ди на. Пред сед ни ци 
ове три оп шти не су и пот пи сни ци Ме мо-
ран ду ма раз у ме ва ња ко јим су се оба ве за-
ли да ће по др жа ти из ра ду Ма стер пла на 
ко ји би тре бао да се ре а ли зу је до кра ја 
2010. го ди не.

По ло ви ном го ди не обе ле же на је и тро-
го ди шњи ца по сто ја ња По слов ног клу ба, 
кад је уз чла но ве, рад ној про сла ви при су-

ство вао и пред сед ник При вред не ко мо ре 
Ср би је, Ми лош Бу га рин. Осим то га, тре-
ба ис та ћи и да је 2009. го ди на обе ле же на 
и по по то ме што је ве ћи на чла но ва Клу ба 

уче ство ва ла у из ра ди Стра те ги ји раз во ја 
оп шти не, а ко ор ди на тор Клу ба Алек сан-
дар Бор ко вић је био и ко ор ди на тор гру пе 
ко ја је уч ство ва ла на из ра ди Пла на.     

Пред у зет ни це у но вој го ди ни

Умре жа ва ње при о ри тет
Све ве ћа па жња се у при вре ди по кла-

ња раз во ју жен ског пред у зет ни штва. Јед-
на од за чет ни ца ове иде је у Бач кој Па-
лан ци је сва ка ко Ксе ни ја Ћо сић, Бач ко-
па лан чан ка ко ја је чла ни ца гру па ци је за 
жен ско пред у зет ни штво при Ре ги о нал ној 
при вред ној ко мо ри Но ви Сад. Она је са 
пред у зет ни ца ма то ком про те клих ме се ци 
има ла ви ше по се та, Ни шу, Ва ље ву, Ло-
зни ци, где су има ле при ли ку да ви де ка ко 
су се оне то ор га ни зо ва ле.

Ни шка при вред на ко мо ра је пре не ла 
сво ја ис ку ства ве за на за ре а ли за ци ју про-

је ка та за ко ји су до би ли сред ства из фон-
до ва Европ ске уни је, та ко ђе пред ста вље-
на је и ме то до ло ги ја пи са ња про је ка та.

Пре пар ме се ци же не пред у зет ни це, 
тач ни је удру же ње же на „Злат не ру ке“  
и Ксе ни ја Ћо сић по се ти ле су Су бо ти цу. 
Та да су има ле при ли ку да се су срет ну 
са не ко ли ко жен ских гру па ци ја. Ова кви 
ску по ви има ју за циљ и умре жа ва ње же-
на пред у зет ни ца, ко је је нео п ход но за по-
бољ ша ње би зни са.

Ћо си ће ва је по зва ла и све за ин те ре-
со ва не же не пред у зет ни це да јој се ја-

ве, ка ко би у 2010.-ој го ди ни озбиљ ни је 
при шли ор га ни зо ва њу, пре ко Ре ги о нал не 
при вред не ко мо ре Но ви Сад, ОУП-а и уз 
по др шку ло кал не са мо у пра ве.

- На пра ви ће мо кон крет ни ји план, у 
за ви сно сти од про фи ла по сла ко јим се 
же не ба ве. По сто ји и мо гућ ност са рад-
ње са не вла ди ним ор га ни за ци јо ко је да-
ју по др шку пред у зет ни ца ма. По себ но 
су бит ни кон так ти и то нам је нај ва-
жни ји за да так у 2010. го ди ни, умре жа-
ва ње пред у зет ни ца где би се отво ри ла 
мо гућ ност и ди рект не са рад ње.

Стра те ги ја раз во ја Оп шти не Бач ка Па �ан ка

Па �ан ка јак ре ги о на� ни цен тар
По до ку мен ту “Стра те ги ја раз во ја оп-

шти не Бач ка Па лан ка од 2010. до 2014. 
го ди не ко ја је усво је на на Скуп шти ни оп-
шти не 3. но вем бра оче ку је се да оп шти на 
Бач ка Па лан ка и да ље бу де мул ти ет нич-
ка, мул ти кул ту рал на, уре ђе на за јед ни ца. 
Та ко ђе, да бу де при вред но ја ка, спорт ски 
и ту ри стич ки раз ви је на и еко ло шки чи-
ста. На стар те ги ји је ра ди ло 8 сек тор ских 
група. Стра те ги ја је пре усва ја ња би ла 
ста вље на на увид јав но сти:

- Кон струк тив не при мед бе ко је су би-

ле у ду ху Стра те ги је, усво ји ли смо.- ка же 
ко ор ди на тор гру пе “Из ра да стар те шког 
пла на раз во ја оп шти не Бач ка Па лан ка”, 

Алек сан дар Бор ко вић и до да је: - У из-
ра ди стра те ги је уче ство ва ло је пре-

ко 100 ком пе тент них и ква ли тет них 
људи. Око два ме се це је Стра те ги ја би-
ла ста вље на на увид јав но сти. Ци ље ви 

и за да ци су об ја-
вље ни у ло кал-
ним но ви на ма.  
Има ли смо до-
го во ре и са пар-
ла  мен  тар  ним 
стран ка ма оп-

шти не. Стра те ги ја је ура ђе на нај бо ље 
што се мо гло у овом тре нут ку.

По с�ов ни к�уб Бач ка Па �ан ка

Туризам приоритет - Ду нав не са мо сан

Годишњица Пос�овног К�уба
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ПОШТОВАНИ  ПОСЛОДАВЦИ!ПОШТОВАНИ  ПОСЛОДАВЦИ!

Унија послодаваца Србије-послодавци Војводине жели Вам Унија послодаваца Србије-послодавци Војводине жели Вам 
срећну и успешну наступајућу 2010. годину. Нека вам се снови срећну и успешну наступајућу 2010. годину. Нека вам се снови 

претворе у стварност, а ваш труд у успех.претворе у стварност, а ваш труд у успех.

Као водећи глас привреде у Републици Србији, Унија Као водећи глас привреде у Републици Србији, Унија 
послодаваца Србије залаже се за бољи пословни амбијент. Наша послодаваца Србије залаже се за бољи пословни амбијент. Наша 
земља може бити богато и развијено друштво само ако има земља може бити богато и развијено друштво само ако има 
снажну, конкурентну и модерну привреду. Јачање домаће снажну, конкурентну и модерну привреду. Јачање домаће 
привреде мора бити приоритет свих садашњих и будућих привреде мора бити приоритет свих садашњих и будућих 

генерација.генерација.

Заједно можемо више!Заједно можемо више!

ЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈАЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈА

Позивамо Вас да се придружите највећој послодавачкој Позивамо Вас да се придружите највећој послодавачкој 
породици у Србији, потписивањем приступнице. Све породици у Србији, потписивањем приступнице. Све 

информације о нашим активностима  и приступницу  можете информације о нашим активностима  и приступницу  можете 
добити у канцеларији Општег удружења предузетникадобити у канцеларији Општег удружења предузетника
Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 39, тел 752-772. Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 39, тел 752-772. 

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.

Заједно можемо више!

ЈАКА ПРИВРЕДА – ЈАКА СРБИЈА

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. 

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.

Порез на приходе од самосталне делатности,
пољопривреде и шумарства (Образац ПП ДГ1) 
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ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН
www.udruzenjepreduzetnika.com

Унија против харача СОКОЈ-а и ОФПС-аУнија против харача СОКОЈ-а и ОФПС-аУнија против харача СОКОЈ-а и ОФПС-а

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

радно време

НОН-СТОП

0 - 24
365 дана

ОООТО

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

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

SETUP već od 3.000,oo

Bežični
internet 

Bačka Palanka, Čelarevo,

Gložan, Kulpin, Gajdobra,

Nova Gajdobra, Silbaš,

Despotovo, Pivnice, Parage,

Karađorđevo,, Mladenovo, Obrovac, Tovariševo,

Bač, Ratkovo, Savino Selo i Kucura


