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Ма и јуби еј
Ево нас, стигли смо до 10. јубиларног броја. На мало већу паузу утицале
су како објективни, тако и субјективни
разлози, али ево успели смо и још један
број “Паланачког предузетника” угледао
је светлост дана. Наравно, ових десет
бројева нама је још већи подстрек да радимо још боље у циљу афирмације предузетништва.
Многи ће рећи што је било далеко дошло близи и уствари није само близи,
него стигло нас, ЗАБРАНА ПУШЕЊА.
Угоститељи су морали да се определе
за и против пушења, код осталих предузетника више нема пушења, једино ако
нису спремни да се опреме посебним
просторијама, вентилацијама, па и посебним имагинарним, виртуелним цигарама које ће нас убедити да треба престати да пушимо, јер то је намера државе,
да будемо здравији и раднији. :=) Сада
имамо неке нове призоре, пушаче који се
ових хладних дана стискају напољу око
једне пепељаре или пуше испред својих
локала. Многи кажу, све је то само козметика, и оно пре и ово сада. Суштина
је остала иста, порези и остале дажбине, велики и они нови намети на предузетнике остали су и чак се умножили.
Предузетницима никада није било лако, али и даље верујемо да излаза
има и заједничким снагама указујући на
своје проблеме држави можемо и морамо се изборити.
Ваш Паланачки предузетник

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

Пушити и и не,
питање је сад?
Поштовање Закона о заштити
становништва од изложености дуванском
диму надгледаће различите инспекције,
пре свега санитарна, затим угоститељска,
здравствена, туристичка, тржишна, али и
радна. У надлежности радне инспекције
је контрола да ли су јасно обележени
пушачки и непушачки део и да ли они
који бораве у том простору, поштују
ту забрану. Инспекција превентивно

контролише обавезе послодавца да тамо
где је забрањено пушење видно постави
знак забране, да обезбеди услове којима
би се та забрана контролисала и да
одреди лице које ће у оквиру његовог
радног простора пратити ту забрану.
Међу појединим угоститељима влада
недоумица да ли се у 80 квадрата убрајају
и помоћне просторије. Тим поводом
руководилац одељења Инспекције рада у
јужно бачком управном округу Љиљана
Стојшић каже:
- Радни простор је онај у коме се
обавља делатност, ако је ресторан,
онда је сала у којој се одвија делатност,
а не помоћне просторије и ту нема
већих дилема што се тиче примена.
Направљена је разлика између већих
¯à
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локала од 80 метара квадратних и
мањих. Већи могу функционално да
одвоје, пушачки и непушачки део. У
сваком простору мора да постоји знак
да ли је пушење дозвољено или не.
Мањи објекти морају да се определе да
ли су за пушење или не.
Питање забране пушења у великој
мери погодиће угоститеље.
- Ту ће бити проблема. У земљама
у окружењу ишло се на варијанту
одвајања физички, пушачког и
непушачког простора. Послодаваци
су дужни да поставе знак забране
или дозовољеног пушења и лица
која ће контролисати споровођење
мере. Подзаконски акти ће додатно
регулисати остало.
Знак којим се обележава пушачки и
непушачки део треба да буде у складу
са Правилником о поштовању Закона. О
реакцији на увођење забране Стојшићева
каже:
- Реакције су различите, али то
је европски тренда који ми мора да
донесемо у нашу земљу. Није то нешто
каратеристично за нашу земљу, ни
наш регион. Наравно, ово ће бити фаза
тешка за оне који су навикли да пуше,
али то је, што је. Ово је једна степеница
ка очувању здравља свих нас и ми не
можемо другачије да размишљамо.
На питање да ли ће моћи да буде
просторија у којој ће моћи да се пуши
Стојшићева каже:
- Закон је дефинисао које области
морају да имају забрану пушења у
свим предузећима, јавна предузећа,
здравствене установе и неке друге
делатности где се не може нигде
пушити. У неким другим делатностима
које нису обухваћене тим законом моћи
ће да се одреди просторија у којој ће
моћи да се пуши. Уколико обележено
забрањено пушење, а запослени
пуши, крив је запослени, он сноси
материјалну одговорност, прекршајна
пријава или мандатна казна иде њему.
Ако послодавац није урадио свој део
посла, није обележио знаком забрану
пушења или није именовао лице које
контролише забрану, он ће сносити
казну.

Анкета

Обавезно
обе ежавање

Угоститељ са дугим стажом, Слободан Цветић каже да ће у његовим локалима бити дозвољено пушење. - Имам
могућност да бирам, јер су ми локали
мањи од 80 метара квадратних. Сматрам да није баш било доречено шта
је активна површина, тоалет или кухиња, магацин. Увођење ове забране
ће утицати на промет у угоститељским
објектима, јер наш народ воли кафану, да сврати успут на кафу и како сада
њему одвојити цигару и кафу. То треба да буде његова слободна воља. Видели смо у неколико примера у околним
земљама то није заживело како је требало. Покушано је прављењем неких
компромиса, али никада није враћено
на старо. Ми уместо да се одмах водимо тим примерима и направимо прописе који ће бити примењиви, адекватни неким ситуацијама, не, него држава ту иде доста оштро. Не треба то
да се пребија преко леђа угоститеља,
јер је то веома важна грана која запошљава велики број људи и од које држава продајом акцизне робе, алкохолних пића, кафе, сокова и преко ПДВ-а,
зарађује.
Угоститељ Стеван
Мандић има локал
већи од 80 квадрата и
незадовољан је тиме
што га држава овим законом „тера“ да подели
локал на пушачки и непушачки део.
- Нисмо у истом положају ми са
већим локалима и они са мањим, прави се селекција. Немам права да кажем хоћу да будем само пушачки. Како је ступила на снагу ова забрана, део
за непушаче је празан и дешавало ми
се да гост пушач нема места у делу за
пушаче и одлази, а у исто време празно ми 8 столова у непушачком делу.
Адекватно сам обележио све и направио потребну вентилацију која задовољава стандарде.
Угоститељ
Борислав Нинковић определио се да му локал буде пушачки, јер
је мањи од 80 квадрата.
- Није ми логично
да већи локали не могу да се определе.
Ставио сам на улаз и на столове ознаке.

Предузетници - СОКОЈ и ОФПС

Због музике у проб ему
Проблем накнада које предузетници плаћају СОКОЈ-у и ОФПС-у за коришћење ауторских права и пуштање
музике у локалима, поприма све дубље
размере. Наиме, велики број угоститеља,
али и других предузетника, у чијим локалима се пушта музика не могу да поднесу
толики терет ове дажбине и у онако тешким условима рада.
Тим поводом је у четвртак, 21. октобра у Привредној комори Нови Сад
одржан састанак представника општих
удружења предузетника покрајине, као
и угоститеља, али и других предузет-

ничких радњи. Бачку Паланку су представљали секретар Удружења Милутин
Марчета и угоститељи Предраг Кузмановић и Душан Кнежић. Још једном су
се присутни усагласили да предузетници
нису против заштите ауторских права и
плаћање надокнаде, али јесу против висине тих надокнада и њихове наплате.
Основана је радна група која ће координирати рад поводом ове проблематике и која ће осмишљавати акције којима
желе јавности и надлежнима да укажу на
овај проблем. У низу предлога на јучерашњем састанку могли су се чути предло-

зи попут онога да се на један дан искључи музика у свим локалима или да се са
одјавама музике појаве у што већем броју
у заказано време у просторијама СОКОЈа и ОФПС-а. Планирано је да о свему
буду обавештени и покрајински органи
власти, како би и они помогли у изналажењу решења проблем.
Сви предузетници могу да се обрате у просторије Удружења, због
добијања инструкција и информација о даљим акцијам у оквиру
кампање „Замрзавање музике“. Једини разлог евентуалног неуспеха
кампање може бити неодазивање
предузетника на ову акцију.

Држава
нас тера да
отпуштамо

Зима замрз а музику
Недавно је формирана петочлана радна
група при Заједници предузетника Привредне коморе Војводине која покушава
да реши проблем који угоститељи, али и
уопште предузетници имају због плаћања
високих дажбина СОКОЈ-у И ОФПС-у.
Ова комиисија чији је један од чланова
и секретар Општег удружења предузетника Бачке Паланке, Милутин Мрачета састала се у уторак, 23. новембра. Састанку
су присуствовали и представници угоститеља Београда и договорене су неке конкретне акције, рекао је Марчета, објашњавајући последња дешавања. Наиме, један
од последњих договора је био да Завод за
заштиту интелектуалне својине фоормира комисију која ће изарбитрирати ко је

у праву у овом случају. Међутим, Завод
није формирао ту комисију и на састанку
у ПКВ је договорено да се поново утиче
на Завод како би формирао неутралну групу која ће дати оцену.
Међутим, уколико се то не деси, петочлана радна група Заједнице предузетника договорила је бојкот за 22. децембар. Биће упућен позив свим предузетницима да тога дана замрзну музику у
својим локaлима на сат времена.
Тим поводом биће одржане две конференције за новинаре, у Новом Саду и у
Београду. Такође, биће штампани и плакати којима се позивају предузетници
на бојкот, а који ће бити подељени удружењима предузетника у целој Србији.

У Општем удружењу предузетника Бачка Паланка секција угоститеља је
29. новембра одржала састанак. Овом
приликом секретар Удружења, Милутин Марчета присутним представницима
угоститеља је предочио шта је договорено прошле недеље у Привредној комори
Војводине.
Угоститељ Божидар Нинковић је
мишљења да је ово добар пут и један од
начин како предузетници могу да се боре
за своја права,
- Полако ћемо кренути са опоменама и видећемо где ћемо стићи. Намети
од стране СОКОЈ-а и ОФПС-а су неиздрживи. Треба да платим око 70 000
динара, а промет је све слабији. Овим
држава као да тера да отпуштамо раднике. Очекујем већи одзив угоститеља,
али и осталих предузетника и мислим
да ће се одазвати и прикључити када
виде прве резултате ове акције.
Стеван Мандић, такође угоститељ
очекује да ће ова акција која је добро осмишљена уродити плодом.
- За нас угоститеље је проблем када нема музике у локалу, јер гости су
тако навикли. Замислите стерилну атфосферу без музике. Посао и овако иде
веома тешко, цене за крајњег потрошача су и сада велике, али са овим што
плаћамо СОКОЈ-у и ОФПС-у бићемо
принуђени да их још повећамо.
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Ново пог авље у раду Удружења - Марчета у Унији пос одаваца

Нови е ан за старе проб еме
На састанку Управног одбора Уније послодаваца Србије, крајем октобра, за члана
је именован и секретар Општег удружења
предузетника општине Бачка Паланка, Милутин Марчета Овим је одато још једном
признање за добар и активан рад овог Удружења. Марчета о овоме каже да је томе
претходила анализа рада Удружења и да је
ова важна институција по послодавце окарактерисала рад паланачког удружења као
одличан и по међународним стандардима.
На основу тога, а у циљу попуњавања Управног одбора Уније послодаваца Србије у
четвртак, 28. октобра на састанку је између
осталих, предложен Милутин Марчета, а
потом је то усвојено, чиме је Управни одбор попуњен са пет нових чланова.
- Мени је изузетна част што сам у Управном одбору Уније и покушаћу да дам
свој пуни допринос у раду ове институције која је призната и у међународним
оквирима.
Ово чланство је сигурно и прилика да
Марчета покрене многа питања везана за
предузетнике Бачке Паланке, али и шире.

Пос одавце нико
не с уша

У петак, 26. новембра одржана је седница Управног одбора Уније послодавац Србије у Београду којој је, као члан присуствовао секретар ОУП-а Милутин Марчета.
Једна од главних тема била је припрема
за предстојећу Скупштину која ће бити одржана 7. децембра. Тежња Уније послодаваца Србије је да изврши већи притисак на на
представнике власт, јер је у Србији пословање све теже и теже и при томе нико послодавце у Србији не слуша. Мора се променити атмосфера у којој ће се боље псоловати.
У наредном периоду ојачаће своје локалне
ресусре. Они који највише финансирају државу, најмање се питају, једна је од констатација која се могла чути на овом састанку.
Такође, речено је да неће бежати ни од радикалнијих мера које ће предузети. Примећена
је и промена курса Уније у заузимању става
и у раду. До сада се веровало у социјални
дијалог послодавци, синдикат и власт и да
ће се моћи нешто урадити. Међутим, на те
тројне састанке у задње време дође један,
евентуално два министра, уместо њих шест.
То указује да не схватају озбиљно социјални дијалог. Сходно томе, Унија послодаваца
сматра да је потребно нешто мењати.
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Такође, ово је начин да се удружења из целе
Србије директно укључе у рад Уније. Марчета је још једном показао инвентивност и
заинтересованост за решавање многих проблема који муче предузетнике, иако ће то
изискивати много више рада и залагања,
јер се састанци одржавају најмање једном
месечно и то у Београду.
- Међутим, ако то буде од користи на-

шим предузетницима, не жалим и то ми
неће тешко падати, рекао је Марчета.
Занимљиво је истаћи да је чланство у
Управном одбору Уније послодавац Србије
волонтерско. Осим тога, Унија има специфично правило по коме чланови Управног
одбора плаћају већу чланарину него редовни чланови. Одласци на састанке нису
плаћени, нити било какве дневнице.

Представници Коб енца у Србији

Занта ије дош е на ред
Пријему представника Занатске коморе
немачког града Кобленц у Унији послодаваца Србије у Београду, који је одржан 25.
новембра, између осталих присуствовао је
и секретар Општег удружења предузетника
општине Бачка Паланка, Милутин Марчета
Представници Кобленца обилазе седам зепредставници Коб енца

маља у региону како би се упознали са предузетништвом тих држава и план им је да их
у наредне три године да повежу. Разлог је
Појединачна пореска пријава
Исплатиоци прихода(правна ифизичка лица)
су дужни да поднесу пријаву која садржи податке о обрачунатом и плаћеном порезу по
одбитку од стране једног пореског плаца за
сваког примаоца прихода, односно од стране
једног пореског посредника за сваког пореског обвезника, односно пореског плаца који код њега има рачун. Правна лица су дужна
да пријаву поднесу надлежној организационој
јединици Пореске управе према седишту исплатиоца прихода, док су физичка лица дужна
да пријаву поднесу организационој јединици.
Пореске управе према пребивалишту, односно
боравишту физичког лица. Велики порески
обвезници су дужни да поднесу појединачну
пореску пријаву Центру за велике пореске обвезнике. Рoк за пoдношење појединачне пореске пријаве је до 31.јануара 2011. године.
Порез на приходе од самосталне
делатности, пољопривреде и шумарства
Обвезници који порез на приходе по основу обављања самосталне делатности плаћају
према стварном приходу(воде послвне књиге)
и обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства који воде послпвне књиге,

што је у свим овим земљама, у овом тренутку, слабо развијено занатство.
У суботу, 27. новембра одржана је конференција у Бугарској на којој је представљен
регионални пројекат који ће бити базиран
на неколико стубова: Мерама за јачање организација, подизању нивоа опреме, обуци
запослених у будућим Занатским коморама
и структурама у којима се удружују занатлије. Други стуб је подизање нивоа услуга
које ове организације пружају својим члановима кроз обуке, семинаре, трибине. Треће
је умрежавање како у земљи, тако и у сличним коморама у државама региона.
Треба истаћи да је ово први пут да у Србији неко помаже и жели да повеже занатлије, а не само мала и средња предузећа.

подносе годишњу пореску пријаву за коначно
утврђивање пореза на обрасцу ППДГ1. 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 15. марта 2011. (који воде књиге). 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 и 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. 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.

Основана нова секција

Жене предузетнице
успешним женама предузетницама из
других средина, како би се упознали са
примерима добре праксе које би могле да
примене и у ОУП-у Бачка Паланка.
У плану је да овај трочлани тим укључи и анимира и друге власнице предузећа
које својим предлозима могу да
Ми ена Томчић и Биљана Беч допринесу развоју идеје женског предузетништва. До сада
су Биљана Беч и Милена Томчић обишле већи број предузетница наше општине и оне су задовољне њиховом заинтересованошћу.
Планирана је и посета Центру за женско предузетништво "Теодора" у Нишу,
која је највише у Србији постигла по питању афирмисања
ског предузетништва која до сада није
женског предузетништва. Осим тога у
постојала у овдашњој организацији преплану је и посета амбасади Јапана, као
дузетника. Подсећања ради, сви предуи претплата на Конкурсни огласник
зетници, власници предузетничких фир„Конкурси“. У наредном периоду биће
ми су аутоматски и чланови Општег удспроведени избори у овој секцији Удруружења предузетника.
жења како би било изабрано њено рукоУз присуство секретара Општег удруводство. Секција је 1. децембра одржала
жења предузетника Бачке Паланке, Мипрви састанак коме је присустовало вилутина Марчете основан је оперативни
ше од десетак паланачких предузетница.
тим. Задатак овог тима биће покретање
Присутне су утврдиле даље активности
приче о женском предузетништву и у наи сложиле се да је неопходна сарадња са
шој средини. Оперативни тим чини ће
сличним удружењима.
Биљана Беч, Милена Томчић и ТаОва секција се до сада обраћала Фонтјана Беланов, иначе младе предузетниду за развој предузтништва општине БаПратећи тенденцију афирмације женског предузетништва и у Општем удружењу предузетника општине Бачка Паланка дана 30.09.2010 је у просторијама
Удружења одржан иницијативни састанак на коме је формирана секција жен-

Иницијативни састанак

Секција таксиста

Бољом
сарадњом
до бољег
по ожаја
У просторијама Општег удружења
општине Бачка Паланка 3. новембра је
одржан заједнички састанак члана већа
задуженог за саобраћај, Миленка Николашевића и саобраћајног инспектора Луке Рамића са секретаром ОУП-а,
Ми енко
Нико ашевић

Милутином Марчетом и председником
секције таксиста, Љубом Петровићем.
На овом састанку надлежни из локалне самоуправе су упознати са актуелним проблемима таксиста, чиме желе да
унапреде међусобну сарадњу. Од стране
надлежних обећано је да ће у наредном
периоду бити појачана контрола оних
таксиста који раде нелегално. Договорено је да се убудуће редовно одржавају састанци на којима би се представници локалне самоуправе упознали са оним шта
мучи таксисте. Наредни састанак би требао да се одржи до краја године.

Нова
минима на
цена рада

це које са пуно ентузијазма желе да укључе што већи број предузетница, јер се
може рећи да је, према средствима којима држава стимулише ову област предузетништва, она у приоритету и стално
расте. Овом приликом могло се чути да
је њихова жеља да остваре контакте са

чка Паланка са захтевом за помоћ у новчаним средствима.
Овом приликом позивамо и остале
жене предузетнице да нам се придруже и
на тај начин помогну решавање проблема, како жена предузетница тако и осталих предузетника.

Влада Републике Србије је на седници, одржаној 18. новембра донела Одлуку да повећа минималну цену рада по сату са 90, на 95 динара, што представља
повећање од 5,5 % Захтев синдиката је
био да се цена рада повећа на 100 динара
по сату, а послодавци су били спремни да
дају 93 динара. Министарство рада предложило је Влади компромисну варијанту
- да цена рада по сату износи 95 динара,
што је Влада и прихватила. Минимална нето зарада ће сада износити 16.530
уместо досадашњих 15.660, што је повећање од 870 динара.
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Пекари у све тежој ситуацији

Брашно све скупље
- Брашно је скупо, а цена хлеба стоји и
до када ће, не знам?!
- Ми приватни пекари нисмо заштићени
уопште. - само су неке од констатација поводом најновијег поскупљења брашна.
Последње поскупљење брашна у великој мери је забринуло пекаре, јер се са
прошлогодишњих 17 динара за килограм
сада брашно продаје у неким млиновима и
за 36 динара са ПДВ-ом без превоза, а са
превозом, цена иде и до 42 динара. Неки од
пекара и даље продају хлеб по цени од 35
динара .
Пекар са вишегодишњим стажом у овој
делатности Михајло Дробњак каже:
- Ово је страшно, никада овако није
било, а због велике конкуренције не можемо дизати цене. Цена хлеба прошлогодишња. Брашно из робних резерви делјено је по изузетно лошим условима, који
једино одговарају великим пекарама у
Новом Саду и Београду. Дугови од стране
трговаца према нама су такође велики, а
не можемо да им не дајемо хлеб.
Продаја хлеба је смањена иначе, а поставља се питање како ће ићи продаја ако
хлеб поскупи, а пекари више не нелазе

Преко удружења
до бесп атне приче
Маштали сте да причате “до миле
воље“, а да Вас то не кошта?!
Опште удружење предузетника општине Бачка Паланка се потрудило и да вам помогне у томе. Од марта преко Општег удружења предузетника општине Бачка Паланка МТС мрежа нуди пакет Бизнет 300.
Увођењем ове услуге запосленима је омогућено да на једноставан, ефикасан и лак
начин међусобно комуницирају. На овај начин повећава се ефикасниост и продуктивност запослених.
Више од 50 предузећа са око 300 бројева
је прихватило овај Пакет. Они су до сада искористили изузетн погодности пакета Бизни 300 и умрежило у ову групу своје запослене, али и чланове својих породица. Разговор унутар групе је бесплатан, а све остало је по најповољнијиј условима чиме се
смањују трошкови пословне комуникације.
Сви заинтересовани за овај веома погодан пакет могу да се јаве у просторије
Удружења да би додали додатне информације.
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рачуницу у овој цени, каже пекар Обрад
Марчета и додаје:
- Не знам шта ћемо радити. Смањила
се продаја хлеба. Брашно је скупо, а цена
хлеба стоји, а докле ћемо и даље ће цена брашна ићи горе. Цена жита скаче, па
ће и цнен брашна. Нико не пита нас пекаре! Велики продајни ланци држе цене.
Они добијаја брашно под повоњним условима и нико не зна како се они сналазе. Мораћемо ми пекари да се састанемо

у секцији екара и да се договоримо шта
нам је даље радити.
Мали пекари немају рачуницу у тренутној цени хлеба наглашава бачкопаланачки
пекар Стеван Миливојевић:
- Ово стање је неодрживо. Трпимо
уцене. Млинари неће да губе. Они најављују нова поскупљења и да ће цена
брашна бити до Нобве године и 40 дфдинра за килограм.Ми стварамо губитке. Трговцимогуда се покрију маржама,
али ми произвођачи производимо губитке. Ако се ово нсатваи биће котрисније
наставити, него даље радити. Очекујем
да се у секцији састанемо и да и да нешто
трајније решимо.

Најава акција Пореске управе

Провера ега ности
софтвера

Пореска управа Републике Србије покренула је промотивну акцију легалности
софтвера, у циљу смањења нивоа софтверске пиратерије у земљи. У току децембра,
различитим промотивним акцијама, Пореска управа омогућиће привредним субјектима да се на прави начин упознају са различитим аспектима проблема легалности
софтвера и да уочене неправилности, ако
их утврде, сами и на време отклоне.
Поводом промоције акције легалности
софтвера, одржана је конференција за новинаре, коју је отворио помоћник директора Пореске управе за образовање и комуникацију мр Зоран Васић. Том приликом је
рекао да Пореска управа настоји да се што
више приближи пореским обвезницима и
да се максимално посвети заштити интелектуалне својине као и да повећа ниво добровољног измиривања пореских обавеза.
(...) Директор Пореске управе др Драгутин
Радосављевић, истакао је важност акције,
рекавши да је Пореска управа већ направила планове контроле легалности софтвера, што је веома важна ставка и у процесу приближавања Србије Европској унији.
Према истраживањима, проценат пиратерије у Србији је на веома високом нивоу од
74 одсто, што је готово двоструко више од
европског просека и да држава има намеру
да тај проценат значајно смањи. Директор
Радосављевић је још једном најавио увођење електронске комуникације с пореским обвезницима, што би читаву државну управу, а посебно Пореску управу за
више степеница приближило европским
интеграцијама. (...) Помоћник директора
за развој и рачунарску подршку др Дејан

Видојевић, најављујући децембар као месец промоције легалности софтвера, рекао
је да ова активност има за циљ испуњење
услова потребних за почетак процеса придруживања Европској унији, у наставку
процеса континуираног побољшања рада
Пореске управе. (...) Помоћник директора др Дејан Видојевић је рекао да је тим
стручњака Пореске управе анализирао све
аспекте досадашњих контрола легалности
софтвера и на основу ње донети су бројни
закључци, од којих су најважнији да ће, за
ту активност бити формирана Посебна јединица, која ће бити састављена од 25 добрих познавалаца информационих технологија, чиме ће бити обезбеђена већа ефикасност контрола, које захтевају претходна
специфична знања. Ова јединица ће проћи
кроз посебне обуке током децембра месеца, како би од јануара 2011. године могла
да буде географски распоређена и активна на територији целе Србије. У наредном
периоду, очекује се повећање јединице на
50 чланова.
На нашем сајту, на насловној страни,
постављен je кратак едукативни филм под
називом „Како да проверите легалност
софтвера у свом предузећу“, који приказује кораке потребне за испуњавање услова
овог сегмента легалног пословања. Такође, запослени у Контакт центру Пореске
управе (телефони 0700 700 007 за позиве
са фиксног телефона и 011 330 10 111 за
позиве са мобилног телефона и из иностранства) одговараће на сва питања пореских обвезника заинтересованих за актуелну проблематику легалности софтвера.
Преузето са сајта Пореске управе Србије

За запос ене
акше пријаве
и одјаве
Послодавцима у Србији је од 1. октобра ове године олакшано пријављивање и одјављивање запосленених по
једноставнијој процедури, попуњавањем
једног, уместо досадашња три обрасцa.
Послодавци су раније документа готово
исте садржине о обавезном социјалном
осигурању подносили на три шалтера службама Фонда ПИО, Завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање, а сада ће попуњавањем једног обрасца цео посао завршити на једном шалтеру. Послодавци могу
да одаберу да ли ће пријаве поднети на
шалтерима филијала Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање или Завода за
здравствено осигурање. Установа којој је
предата пријава обавезна је да истог дана електронски проследи податке осталим службама. Јединствене обрасце послодавци могу преузети са интернет сајта
Фонда www.пио.рс или Завода за здравствено осигурање www.рззо.рс, а могуће
их је купити и у књижарама Службеног
гласника. Јединствена пријава садржи
податке о запосленом, послодавцу и о
основу осигурања, пензионо, здравствено и за незапослене. Образац је исти за
пријаву и промену података или одјаву
запосленог.

Округ и сто о запошљавању

Већа у ога општина
Национална служба за запошљавање организовала је 2. децембра у сали
Скупштине општине Бачка Паланка Округли сто о програмима суфинансирања
мера активне политике запошљавања у
2011. години Овом приликом анализран
је и предлог Локалног акционог плана
запошљавања за 2011. гдоину. Уз НСЗ на
Округлом столу су присуствовали и представници општине Бачка Паланка, Савета
за запошљавање општине, Општег удружења предузетника, Центра за социјални

гана очекује још толико средстава. Планирано је да та средства буду утрошена
за запошљавање 37 незапослених лица,
као и за самозапошљавања 33 незапослених. Конкурс би требао да буде расписан
почетком године, с тим што ће приоритет
имати млађи од 30 и старији од 50 година.
Слични скупови одржавају се широм Србије. Ово је један од начина којима се указује на приоритете Владе Србије за 2011.
годину по питању запошљавања, као и
на њену намеру да се ојача улога локал-

Округ и сто

рад , Геронтолошког центра , представници Рома и други. Тада се могло чути и
да је предвиђено да из оштинског Буџета
за 2011., за потребе активних мера запошљавања, буде одвојено 5 милиона динара, док се од републичких надлежних ор-

них самоуправа у смањивању незапослености. Овом приликом уговоре су са НСЗ
и општином Бачка Паланка потписали 5
незапослених лица са високом стручном
спремом и 10 лица која ће проћи обуку за
геронто-домаћице.

НСЗ позива општине

Подстицаји и у новој години

Национална служба за запошљавање
позвала је 22. новембра локалне самоуправе да се укључе у суфинансирање
програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години, којим би се
подстакао развој локалних и регионалних политика запошљавања. Доношењем Локалних акционих планова запошљавања, локалне самоуправе добијају
нову улогу која подразумева имплементацију централне политике на локалном
нивоу, уважавајући карактеристике локалног окружења. Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености предвиђено је да уколико јединица
локалне самоуправе, у оквиру Локалног
акционог плана запошљавања, обезбеди
минимум 51 одсто средстава потребних
за финансирање програма и мера активне политике запошљавања (АПЗ) може

поднети захтев за учешће у финансирању тог програма или мере. Оним локалним самоуправама које према степену развијености спадају у III и IV групу
развијености, као и девастираним подручјима, може се одобрити захтев за суфинансирање и када је у буџету локалне
самоуправе обезбеђено мање од половине средстава потребних за реализацију
програма или мера АПЗ. Националним
акционим планом запошљавања за 2011.
годину планирано је суфинансирање
програма приправника, обука, као и субвенција за самозапошљавање и субвенција послодавцима за запошљавање на
новоотвореним радним местима. Основни услови за суфинансирање мера или
програма активне политике запошљавања је да локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање,

донет локални акциони план запошљавања за 2011. годину, опредељена средства за финансирање одређеног програма или мера, као и усклађене програме
или мере са приоритетима и циљевима
локалног економског развоја и локалног
тржишта рада.
Локалне самоуправе у Новом Саду и Врбасу су већ и ове
године препознале своју значајну улогу у запошљавању незапослених лица и
финансирале неке од програма. У овим
општинама су уложена средства за информатичке обуке, обуке енглеског језика, запошљавање приправника, ново запошљавање и јавне радове. Локалне самоуправе захтеве подносе Министарству економије и регионалног развоја,
преко филијала Националне службе
за запошљавање, а рок за подношење
захтева је 31. децембар 2010. године.
¯à
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Сајам запошљавања у Бачкој Па анци

Држава стиму ише запошљавање инва ида
Сајам запошљавања по моделу Светске банке, одржан је 28. октобра. Своје
потребе исказао је 31 послодавац са 130
слободних места. На Сајму је владала
велика заинтересованост незапослених,
којих је све више и потребан им је директан контакт са послодавцима. Посебно су
били тражени сезонски радници и очекивања су да ће реализација Сајма бити добра.

Са понудом за инвалидна лица иде срамежљиво, признаје Перић и додаје да су послодавци спремни да плаћају
пенале, а што је против
државног интереса.
- Закон је ступио на
снагу и мора се поштовати..

Савет за запошљавље општине

Без промене нема напретка
Савет запошљавања општине Бачка
Паланка је на седници, одржаној 12. октобра донео неколико веома битних одлука. Један од чланова Савета, Драган
Перић предочио је присутнима о важности и потреби Локалног акционог плана запошљавања(ЛАП) који мора бити
донет до краја године и усклађен са Националним акционим планом. Он је рекао да је Савет ове године закаснио са доношењем ЛАП-а, те нису имали прилику
због тога да аплицирају на конкурсе који
додељују средства и зато ће овај акт морати да буде донет 2011. године.
Говорећи о важности расписивања
конкурса о активним мерама запошљавања, Перић је подсетио да су Савет и
локална самоуправа Бачке Паланке, 2007.
године међу првима у Србији увели ове
мере. Тада је из Буџета одвојено 2 милиона динара којима је финансирано запо-

Драган Перић

шљавање код 20-так послодаваца. Међутим, током 2008. и 2009. године због тадашње политике готово да је замро рад
Савета и тек ребалансом Буџета 2010.
ово општинско тело је добило 2 милиона
динара.
Један од чланова савета, Милутин
Марчета поздравља овај потез локалне
самоуправе и Савета, али истиче да су ранија искуства показала да радници чије
су зараде субвенционисане, ретко остају
упослени код послодавца, јер ови нису у
могућности више да их држе и дају им
плату. Разлог томе су велике дажбине
које држава намеће послодавцима. Примера ради за минималац од 15 хиљада
послодавац треба да да 11 хиљада динара
држави.
- Док држава квалитативно не промени своје становише нема битнијих
промена.

Активне мере запошљавања

Помоћ и за покретање бизниса
У оквиру пројекта активних мера запошљавања, а чији је иницијатор био
Савет за запошљавање општине и Комисија која је радила на изради ЛАП-а
из општинског Буџета одвојено је 2 милиона динара за потребе финансирања 5
приправника са високом стручном спремом у трајању од годину дана и за обуку 10 геронто-домаћица. Према ранијим
анализама утврђена је потреба за отварањем установе која ће пружати овакав
вид помоћи, јер је све већи број старих
лица који немају никог ко би им помогао.
За обуку су одабрана лица из различитих
места наше општине, како би они могли
у својим местима да пружају услуге ста¯à
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рима. Анализирана је способност и склоност ка предузетништву кандидата. Они
ће проћи и обуку за вођење сопственог
бизниса. Планирано је да у следећој години из Буџета буду одвојена и средства
за отварање Агенција за пружање помоћи
старим лицима. Средства се очекују и из
других извора.
Према сазнањима руководиоца Службе НСЗ у Бачкој Паланци, Драгана Перића ово је први пут у Србији да се иде
до краја и да се онима који су обучени,
помогне и у покретању бизниса.
Намера државе је да те тзв. теже запошљиве категорије (млађе од 30 година, старије од 50, инвалидна лица и Роме)

преквалификује и да има активним мерама
запошљавања помогне у тражењу посла.
Планирано је и да у априлу 2011. НСЗ у
сарадњи са Канцеларијом за младе у Гимназији „20 октобар“ организује Сајам образовања и професионалне оријентације,
како би се млади упознали са занимањима која су дефицитарна и тражена. Такође,
овом приликом младима ће бити приближени и услови потребни за покретање сопственог бизниса.
Тренутно на евиденцији бачкопаланачке Службе је око 7600 лица, али се
очекује и више, с обзиром да Меркур,
Мајевицу и још нека предузећа очекују
трансформације.

Фонд за развој општине Бачка Па анка

Бизнис инкубатор
На састанку Фонда у октобру, чланица
Фонда за развој предузетништав, Биљана
Беч дала је предлог програма рада Фонда
по питању расподеле новчаних средстава и кредитирања предузетника,. Милутин Марчета је испред ОУП-а упознао
са посетом Суботици и бизнис-инкубатору који су уз њега обишли и председник
Фонда, Петар Јовичић и Биљана Беч.
- Oни су као једна породица, каже
Марчета и додаје да заједно знатно могу
да смање трошкове, превоза, програмирања и слично. - Ако се локална самоуправа не укључи у целу причу немамо ми шта да тражимо ту, каже Марчета и додаје да цела прича о кредитирању
и бизнис инкубатору мора добро да се
припреми. Има много људи са добрим
идејама, али им треба подршка од локалне власти.
Предложено је да Фонд за развој предузетништва предложи надлежнима у
локалној самоуправи да се покрене ини-

цијатива за оснивање бизнис инкубатора.
Планирано је да се у наредном периоду
обиђе и бизнис инкубатор у Осијеку који
ради већ 10 година. Дат је предлог и да
Фонд за развој предузетништва предложи надлежнима у локалној самоуправи да
се покрене иницијатива за оснивање бизнис инкубатора и у Бачкој Паланци.

Члановима управних одбора општинских фондова за развој предузетништва
и развој пољопривреде у сали општине
Бачка Паланка је у септембру, на заједничком састанку презентован полусатни
филм о паланачкој привреди, чији је аутор наш суграђанин Ненад Кнежевић.

Фонд за развој предузетништва

Предочена
окација за
инкубатор
- Треба наставити даље разговоре
са највишим представницима локалне самоуправе о формирању бизнис
инкубатора у Бачкој Планаци, једна
је од констатација Фонда за развој предузетништва, одржаног 4. новембра.
Чланица Биљана Беч је упознала
присутне о недавно основаној женској
секцији при Општем удружењу предузетника општине Бачка Паланка. Према
њеним и речима секретара Удружења,
Милутина Марчете, веома је важно
подржати ову Секцију, јер република и
покрајина финансирају ову групацију
која је теже запошљива. Женска секција
упутиће званични допис Фонду, како би
добили одређена средства.
Биљана Беч је говорила и о локацији за бизнис инкубатор. Једина слободна хала која би била погодна је хала
иза ТК Дунав у Челареву. Међутим, сви
су се сложили да је ипак потребан договор са локалном самоуправом о организовању бизнис инкубатора који представља велики пројекат и Фонд не може
сам да га „изнесе“.

Фи м о
па аначкој
привреди

Општина Бачка Паланка учествовала
је и ове године на 5. Међународном Сајму
инвестиција ИНВЕСТЕКСПО у Новом
Саду од 25. до 25. октобра У организацији Фонда за развој предузетништва
општине и локалне самоуправе, општина
је имала штанд на Сајму. Овогодишњи
наступ Бачке Паланке је под слоганом
„Најбоља општина у Србији“, како нам је
рекао испред општинске управе, Милан
Мандић и додао да ће Сајам окупити оно
што је најбоље у нашој општини- Таркет,
Карлсберг, Нектар, Суфле и остале који
ће делити свој пропагандни материјал.
Мандић је нагласио и да ће захваљујући
видео презентацији, заинтересовани инвеститори имати прилику да се упознају
са потенцијалима наше општине.

Награда "Добар дизајн"
за презентацију
Члан У.О., Тривун Џакић поднео је
извештај о учешћу општине на Сајму
ИНВЕСТЕКСПО. Он је истакао и признање „Добар дизајн“ коју је Привредна
комора Војводине доделила општини Бачка Паланка за видео презентацију.
Присутни чланови су могли да чују
од чланице Фонда, Биљане Беч да су она
и председник Фонда, Петар Јовичић неформално разговарали са представницима локалне самоуправе о формирању пословног бизнис-инкубатора у Бачкој Паланци. Усвојено је да буду настављени
разговори на ову тему како би се прича о
њему конкретизовала.
¯à
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Е ектронско пос овање

Интернетом до уштеде
Електронско пословање се код нас углавном везује за електронску трговину,
али овај појам је много шири и обухвата
електронско вођење предузећа, од производње, продаје, набавке до одржавања.
Један од аспеката електронског пословања, електронска трговина код нас још
није заживела као у свету, каже директор
Центра за информатику и електронско
пословање
при
Привредној комори Србије, Ђуро Војновић.
Највише
где
Србија може уштедети је управо
та област елекЂуро Војновић
тронске трговине.
Електронским путем пласирамо наше
производе и услуге далеко широј популацији путем интернета.
Код нас не постоји довољно едукације
о електронском пословању, такође било
је и извесних законских препрека, а Закон о електронској трговини донет је тек
пре отприлике 2 године. Тај Закон је био
у директној супротности са неким другим системским законима. Било је доста
ситних ствари који су ометали електронско пословање и сада су превазиђени. У
Привредној комори Србије држе семинаре на тему електронског пословања и на-

мењени су компанијама које електронски
послују, али и представницима државних
органа и институција.
О ономе шта треба да има неко, ко жели да пласира робу на е-тржишту, Војновић каже:
- Мора имати свој сајт и на њему
понуду своје робе која је стално ажурирана и такође мора постојати посебан систем плаћања.
Електронски потпис као део електронског пословања представља идентитет особе у електронском свету истиче

Војновић.
- Можете да поручите производ, дате налог за плаћање, а да никада не
приђете тој институцији. Привредна
комора развија низ сервиса који ће
бити на располагању привреди којима ће бити смањени трошкови пословања, подношење пореских плаћања,
царинских декларација, дорегистрација фирме, пријава и одјава запослених. Све то може да се подигне на електронски ниво чиме не би губили непотребно време, чекајући у редовима.

Инспекција рада

Криза повећа а рад на црно
У Одељењу инспекције рада у јужно
бачком управном округу врши се уобичајна контрола на градилиштима и контрола рада на „црно“ који је у благом порасту.
У инспекцији рада врше појачану контролу градилишта, јер, како нам је рекла
руководилац Одељења инспекције рада у
јужно бачком управном округу, Љиљана
Стојшић грађевинска сезона траје све
до најнижих зимских температура.
Што се тиче рада на "црно" њега стално контролишу у Инспекцији рада, јер
је ова појава једнако заступљена увек и
контроли подлежу послодавци који таква лица радно ангажују и налаже им се
да их пријаве у складу са законом.
Такође, приоритет је и област безбедности и здравља на раду и труде се
да утврде мере које се не примењују. У
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Поднето је 53 захтева за покретање
инспекцији се труде да и даље едукују
прекршајног поступка против поспослодавце и запослене. - Од ситуације
лодаваца и донели
какву затекнемо зависи
Љиљана Стојшић
93 решења којима
да ли ћемо примењивасмо наложили поти превентивне или репслодавцима да отресивене мере.
клоне утврђене поУ општини Бачка Павреде прописе. Ове
ланка обави се значајан
мере се односе и на
број надзора. У првих деобласт радних одновет мeсеци обављено је
са и област безбед372 инпекцијска надзора.
ности и здравља на
- Затекли смо нешто вираду. Приориет нам
ше од 10 посто лица који
је у области радних
раде црно и то је нешто
односа откривање
овишено. Вероватно је
и санкционисање
економска криза утица"рада на црно" где
ла да многи нису регусмо можда били и најактивнији, с облисали свој радно-правни статус и позиром да смо затекли поменути процекушали су да нађу извор своје егзиснат ове појаве.
тенције, па су ангажовани на „црно“.

Ом адинско предузетништво

М ади најугроженији
Најновија истраживања показују да
је од пет испитаника до 30 година у Србији сваки други, незапослен, рекла је за
“Паланачки предузетник” директорка

сектора у неразвијеним подручјима и
ради са младима Србије припремајући
их за будућност, каже Влатковићева.
Стратегија програма усмереног на ја-

Потписивање УСАИД-овог програма

комуникације УСАИД-овог Програма за
планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање економске сигурности,
Сандра Влатковић. Једна од локалних
канцеларија за младе која се укључила
у пројекат развоја омладинског предузетништва у оквиру поменутог програма
је и бачкопаланачка канцеларија коју води координаторка Љиљана Жижић.
Пројекат
“Омладинско
предузетништво” се реализује у оквиру Програма за планирање и реаговање у кризним
ситуацијама и јачање економске сигурности. Он помаже општинама да постану
приправније за реаговање у ванредним
ситуацијама, подржава развој приватног

чање приватног сектора је усредсређена
на пружање техничке помоћи перспективним компанијама у оквиру одређених грана са јасном стратегијом развоја.
У оквиру јачања омладинског предузетништва пружају помоћ при запошљавању и самозапошљавању младих.
- Кроз овај програм желимо да дамо подршку предузећима како би отклонили неке од главних узрока лошег
пословања, а то су ограничени капацитети људских ресурса и ограничене лидерске вештине, мањак знања и
вештина.
У овом програму кроз тренинге пружају неопходна знања, вештине и инфор-

мације за омладинско предузетништво
са циљем да се повећа могућност сваког
младог човека у Србији да се запосли.
Сандра Влатковић, указује зашто
постоје проблеми при запошљавању младих.
- У сарадњи са Министарством омладине и спорта овај програм пружа
подршку локалним канцеларијама
за младе у реализацији обука за стицање предузетничких вешитина. Наш
програм помаже тим канцеларијама
да повећају капацитет, да сачине акционе планове за омладинско предузетништво.
Овај УСАИД Програм покушава да
припреми младе да буду спремни за тржиште рада као квалитетни радници.
- Знање вам не може нико узети и
захваљујући њему можете рализовати

Зоран Јовичин
неку од предузетничких идеја коју неки млади имају, али не знају како да
их реализује. - рекла је на крају Сандра
Влатковић.

Пиоритет решавање
незапос ености м адих
У Руми је 17. новембра заменик председника општине Бачка Паланка, Зоран
Јовичин потписао споразум о сарадњи између општине Бачка Паланка и Програм
који у Србији спроводи УСАИД.
Програми ће стручно усавршити, кроз
стицање знања и вештина, координаторе канцеларија за младе, међу којима и
Љиљану Жижић из бачкопаланачке канцеларије. Програм подразумева укључивање младих, са нагласком на младе са села. Програми обухватају серију тренинга из
области комуникације, пословних вештина
и методологије развоја, малих и средњих

прeдузећа. Млади ће моћи да науче како да
праве бизнис планове. О циљу овог програма координаторка општинске канцеларије
за младе, Љиљана Жижић каже.
- Циљ је смањити незапосленост код
младих и промовисати омладинско предузетништво кроз едукацију о започињању сопственог бизниса или даљи
развој својих предузећа, уколико их
већ имају. Биће ово прилика да се искористи стручни кадар којим располаже УСАИД, као и финансијска средства која ће они уложити у овај једногодишњи програм.

Тренинг за координаторе
Од 2. до 4. новембра у Зрењанину је
одржан први тренинг из области омладинског предузетништва, за представнике канцеларија за младе (КЗМ) из 16
општина, међу којима је била и Љиљана Жижић, координаторка КЗМ из Бачке
Паланке.
Предвиђена је деветомесечна бесплатна обука за све заинтересоване младе,
који желе да сазнају нешто више о предузетништву.
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Пос одавци и родна равноправност

Један посто за жене
Глобално у свету жене су мање запослене и по подацима Уједињених нација жене на свом имену имају свега 1%
светске имовине. Економско оснаживање
жена је један од начина смањивања дискриминације жена и насиља над њима.
Недавно је у Скупштини АП Војводине
одржан семинар „Послодавци и родна

даваца, а под покровитељством Фонда
УН за жене, УНИФЕМ-а. Први пут је семинар оваквог типа био намењен послодавцима, јер постоји потреба да они морају бити више едуковани о прописима
који елиминишу све облике дискриминације. Стручна сарадница за родну равноправност у Секретаријату, Вишња БаћаСеминар
"Пос одавци
и родна
равноправност"

жене буду дискриминисане на тржишту
рада због трудноће и материнства сведене на минимум.
Подаци са тржишта рада говоре да су
жене у неповољнијем положају на тржишту рада и важно је унапредити статистику која ће ово боље документовати.
Статистика ЕУ говори да 30 % од
укупног броја предузетништва чине жене, док је тај број код нас и мањи. Препоруке Европске комисији за побољшање положаја жена је унапређење женског
предузетништва и оснаживање младих
жена да се баве предузетништвом.
Број предузетница у Србији различит
је од средине до средине. Чест је случај
да предузеће води на жену, а директори
су мужеви. Да би се све ово променило
неопходно је економско оснаживање жена, тиме би се дискриминација и насиље
над женама смањило.

Женско
предузетништво

равноправност“ у организацији Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, Уније посло-

новић истиче да су са Законом о родној
равноправности обавезе послодаваца порасле. Овим Законом су могућности да

Привреда - г оба на недеља предузетништва

Пракса на уштрб теорије
- Располажемо теоријским знањем,
али нама недостаје праксе и то је један од проблема незапослености, рекла је јуниор консултант Јелена Каурин
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пројекта Буди свој човек, фирме Комон
сенс из Београда. Овај пројекат је по други пут домаћин Глобалне недеље предузетништва која је обележена од 15. до
21. новембра. Пројекат повезује милионе
људи широм планетете, мотивише младе људе да преузму иницијативу, да буду
креативни и иновативни, да буду спремни да реализују своје идеје и тиме остваре своје личне циљеве.
Један од највећих проблема, не само
код нас, него и свету, је повећање незапослености. - Предузетништво је једна од
каријерних алтернатива.
Предност имају они који баратају
са више заната и знају да их примене у
пракси, рекла је Каурин и додала:
- Исплати се имати различите вештине, и уз факултетске дипломе. Нама недостаје праксе.

Српско-немачки
порта

- Нигде није сјајно по питању женског предузетништва, каже директорица Удружење пословних жена Србије,
Сања Поповић- Пантић. У овом Удружењу покушавају да промене ту ситуацију и крајем октобра организовали су у Београду конференцију „Успостављање међународне женске пословне мреже кроз
сарадњу удружења предузетница Србије
и Немачке“. Следеће године предузетнице Србије требале би да добију интернет
портал. - Циљ конференције је промоција стварања пословне мреже између
успешних женских предузећа из Србије, која могу бити конкурентна и на ЕУ
тржишту и немачких женских предузећа - уз помоћ немачког партнера Удружења предузетница Франкфурта,
рекла је Сања Поповић Пантић.
- Пројекат ће омогућити нашим
предузетницама да успоставе пословну
сарадњу са Немицама. Наш партнер
из Франкфурта већ годинама има веб
портал на коме сарађују фирме из Немачке, које воде жене. Тренутно је регистровано 1.500 предузећа.
Интернет портал би требало да буде
завршен у фебруару 2011. године.
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WDSL INTERNET 5GHz

NAJNIŽA CENA UGRADNJE!
bežični internet: Bačka Palanka, Čelarevo, Gložan, Kulpin, Savino Selo,
Nova Gajdobra, Gajdobra, Silbaš, Despotovo, Pivnice, Parage,
Kucura, Ratkovo, Karađorđevo, Mladenovo, Obrovac, Tovariševo, Bač...

U PONUDI
PREKO 80
MODELA LAPTOPOVA
SPECIJALNE
AKCIJE!

ŠTAMPAČI!
MONITORI SVIH VELIČINA!
USB MEMORIJE
VELIKAPONUDA TONERA TASTATURE i MIŠEVI
ZVUČNICI
ZA SVE VRSTE
WEB KAMERE
LASERSKIH STAMPAČA PO
SLUŠALICE
NAJPOVOLJNIJIM CENAMA!
MIKROFONI
INFORMACIONI SISTEMI

ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
И РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У
“ПАЛАНАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ”
Тел. 021/752-772
И НА САЈТУ УДРУЖЕЊА

www.udruzenjepreduzetnika.com

Bačka Palanka
Tel. / fax
021/ 752-345

ресторан
БРОЈ 10
ДЕЦЕМБАР 2010.

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

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA
Бачка
ачка Паланка • ул. Југословенске армије 59
830 751
341
тел/факс: +381 021/ 751
751-830,
751-341
e-mail: idila@nspoint.net • www.idila.rs

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

www.udruzenjepreduzetnika.com

REZERVNIH DELOVA ZA
TERETNA I KOMERCIJALNA VOZILA
ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

ВЕЛИКА ПОНУДА ЈЕЛА СА РОШТИЉА, САЧЕВИ, РИБЉИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

MERCEDES
MAN
IVECO
ZASTAVA
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TAM

ОРГАНИЗУЈЕМО ДОЧЕК
НОВЕ 2011. ГОДИНЕ
за све
за
св информације позовите нас

PROIZVODNJA KRSTOVA SVIH TIPOVA
ZA KARDANSKA VRATILA I REMONT KARDANA

радно време
НОН-СТОП

0 - 24

365 дана

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

Пушити ии не, питање је сад?
Због музике у пробем
Жене предузетници

