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Утврђеноградиво,надлежниопетпали
наиспитупредузетништва

Што ова кав на слов, мо жда се пи та те?! А ево 
и од го во ра...

ВЕЋ смо утвр ди ли да  је “крај ње  вре ме”, а 
чи ни се да то “вре ме” сти же ла га но, гу ше ћи овај,  
мо ра мо се сло жи ти, у овим те шким вре ме ни ма, 
део при вре де, пред у зет ни штво, ко је мо же спа си
ти “ма лог” чо ве ка.

ВЕЋ смо утвр ди ли и да се власт углав ном са мо 
де кла ра тив но из ја шња ва о ра ди кал ним ме ра ма, о 
про ме на ма, по себ но пред из бо ре.

ВЕЋ смо утвр ди ли и да има “си ве еко но ми је”
ВЕЋ смо утвр ди ли и да на ме та у пред у зет ни

штву има све ви ше и да су све ве ћи и ве ћи.
ВЕЋ смо утвр ди ли да не мо же мо да пла ћа мо 

ПДВ пре не го што нам не из ми ре на ше ду го ве.
ВЕЋ смо утвр ди ли да нам је “му зич ки ди нар” 

(то та ко ле по зву чи, му зи ка ваљ да опле ме њу је чо
ве ка, али не и нас) пре сео због да жби на СО КОЈа 
И ОФПСа

ВЕЋ смо утвр ди ли да, као да пи је мо злат ну во
ду, а у на шем от па ду су као  ди ја ман ти, (с об зи ром 
на то ко ли ко су нам ве ћи ра чу ни за ко му на ли је).

То ли ко смо то га ВЕЋ утвр ди ли, али од др жа ве 
сла ба “вај да”. Слу ша ју нас, али нас не чу ју. 

На сре ћу, ВЕЋ смо ми утвр ди ли да са мо соп
стве ним сна га ма и сво је вр сним бун том мо же мо 
не што про ме ни ти. Све тли при ме ри у ко ји ма смо 
по ме ри ли ства ри до бром, за јед нич ком ак ци јом су 
“бор ба” са СО КОЈем и ОФПСом, као “бор ба” за 
пред у зет ни це ко је су на по ро диљ ском од су ству. 
Не што ви ше о ово ме, али и м но гим дру гим те ма
ма мо же те про чи та ти на на ред ним стра на ма.
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На сед ни ци Управ ног од бо ра Фон
да за раз вој пред у зет ни штва оп шти
не Бач ка Па лан ка од лу че но је да бу
де до де ље но 15 но вих кре ди та пред
у зет ни ци ма по кон кур су рас пи са
ном од 15. но вем бра до 5. де цем бра. 
На кон курс се ја ви ло 18 пред у зет ни ка, с 
тим што је њих 15 за до во љи ло све кри
те ри ју ме. Кри те ри јум по ко ме су опре

де љи ва на сред ства је број рад ни ка. Они 
ко ји са ми ра де, њих је осмо ро и би ће 
им опре де ље но по 100 хи ља да ди на
ра, њих че тво ро има ју по јед ног рад ни
ка, и до де ље но им је 110 000 ди на ра, а 
њих тро је има ју дво је и ви ше рад ни ка 

и да то им је 120 хи ља да ди на ра. Оче
ку је се да у мар ту тај из нос бу де пре ко 
3 ми ли о на ди на ра. Они ко ји су до би ли 
сред ства у пр вом кру гу кон кур са уред
но из ми ру ју сво је оба ве зе, ис так ну то 
је да нас. О пред сто је ћем пе ри о ду пред
сед ник УО Фон да ПетарЈовичић ка же: 
 МислимдајеовоштоФондрадиса
додељивањем кредита изузетно до

бро, јерсесредстваувећавају.Добар
примерјеФондуСуботицикојијета
корадиоисадарасполажесавишеод
100хиљададинара.

Са прет ход них 11 кре ди та и ових 15, 
Фонд је у овој го ди ни, ка да је и за по

чео са овом прак сом, по де лио укуп но 
26 кре ди та, вред но сти пре ко 4 ми ли о
на ди на ра. Сред ства по де ље на под ова
квим усло ви ма мно го зна че пред у зет
ни ци ма и јед на смо од рет ких оп шти
на у ко ји ма Фонд ова ко функ ци о ни ше, 
кон ста то ва но је на да на шњем са стан ку.  
Милутин Марчета је пред ло жио да 
се раз го ва ра са не ком од ба на ка, ка

ко би и оне из на шле ин те рес 
да уче ству ју у на ред ним кру
го ви ма кон кур са за до де лу кре
ди та за пред у зет ни ке, са истим 
сред стви ма као и ло кал на са
мо у пра ва. Ову прак су је ра ни
је при ме нио Фонд за раз вој по
љо при вре де ко ји са да рас по
ла же мно го ве ћим сред стви ма.  
Још јед ном је по ме ну то да је 
Фонд пред ло жио да из Бу џе
та бу де опре де ље но 3.500.000 
ди на ра. Уко ли ко та сред ста
ва бу ду до де ље на Фон ду, мо
же се оче ки ва ти да ће у на ред
ном пе ри о ду за кре ди те мо ћи да 
кон ку ри шу и ма ла пред у зе ћа.  
Пр ви Кон курс је био отво рен од 
26. апри ла до 16. ма ја. За ове на

ме не опре де ље но је 2,5 ми ли о на ди на
ра.  Та да је до де ље но 11 кре ди та. Одо
бре на сред ства су из но си ла из ме ђу 50 
и 250 хи ља да ди на ра. По ло ви ном ју ла 
пред у зет ни ци су за кљу чи ли уго во ре и 
та да су им пре ба че на нов ча на сред ства. 

Фонд за раз вој пред у зет ни штва оп шти не Бач ка Па лан ка

Са вет успе шно за вр ша ва го ди ну

Конкурси обележили годину

Про шле го ди не ло кал на са мо у пра ва 
је обез бе ди ла 5 ми ли о на ди на ра, а Вла да 
Републике Србије 4 ми ли он 900 хи ља
да и у Са ве ту за за по шља ва ње оп шти не 
Бач ка Па лан ка су се опре де ли ли да фи
нан си ра ју са мо два про гра ма, за но во за
по шља ва ње и са мо за по шља ва ње, ре као 
је у раз го во ру за Па ла на чки пред у зе те
ни к, шеф На ци о нал не слу жбе за за по
шља ва ње Бач ка Па лан ка и члан ло кал
ног Са ве та за по шља ва ња, Драган Пе
рић.

 Успешно смо завршили ову го
динуштосетичелокалногакционог
плана. Њих 33оје је отворило своју
фирму, дали смо 150 хиљада динара

по једном самозапошљавању. Конку
рисало јеукупноњих57.Штосети
ченовогзапошљавањаималисмо49
новихзапошљавања.Око50послода
вацајеисказалопотребезановозапо
шљавање.Нисмосвимамоглидаиза
ђемоусусрет,јерсмодалипо100хи
љадапоједном,такодасмозапосли
ли49. 

Са ве ти за за по шља ва ње су у оба ве
зи да се у окви ру ре пу блич ких, по кра
јин ских и ло кал них ак ци о них пла но ва 
опре де ле до 30. ја ну а ра шта ће су фи нан
си ра ти сле де ће го ди не. Бач ка Па лан ка је 
у гру пи оп шти на ко је су од по себ ног ин
те ре са Вла де Ре пу ли ке Ср би је. Сход но 

то ме, суб вен ци је за  но ва за по шља ва ња 
би ће уве ћа не на 300 хи ља да ди на ра, а за 
ин ва лид на ли ца на 400 хи ља да ди на ра. 

 Очекујемо да са ових 5 милион
коликоћеОпштинаиздвојитинаред
негодинеизБуџета,Владабитреба
лададодајошоко10милиона.Тоби
биларепрезентативнасумауовојго
диникојасеочекуједабудеизузетно
тешка.РецесијауБачкојПаланције
евидентна, велики број је незапосле
нихивидећемокакоћемоторешити.

У на ред ном пе ри о ду је пла ни ра но да 
се ра ди на мо ни то рин гу за по че тих би
зни са, ка ко се не би до зво ли ло да се уга
се тек отво ре не рад ње.

Оче ку ју се  ве ћа сред ства

Састанак Фонда
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Фершер база слободне музике

ОФПС и СО КОЈ до би ли кон крен ци ју
Fairshare(Фершер) је про је кат  фор

ми ра ња сло бод не ба зе до ма ће му зи ке, 
тач ни је ауто ра ко ји су се опре де ли ли да 
њи хо ва де ла бу ду ван ко лек тив ног си сте
ма.  Прошлегодинеуаприлукадасу
стартовалиималисупромотивнатри
месеца тзв. комерцијалног коришће
њамузике.Фершерјемалонадопунио
базуидаљеточине.

УпонудуФершерајеуврштеника
талогмеђународногсервисакојијеса
формирањембазеслободнемузикепо
чеомного раније, 2005. године и пре
растаојеуплатформуслободнемузи
ке.ОниимајуседиштеуЛуксембургу
и зову се амендо ињих заСрбију за
ступаФершер.Јамендоимавеликуба
зуслободнемузике.Конципиранајеи
каоинтеренетрадиоса21каналом,ко
јиемитујуразличитежанровемузике,
осимлокалнебалканскемузике.Тамо
семоженаћионатзвпозадиинскаму
зика, потребна за ресторане, фризер
ске салоне,  кафиће, у којимамузика
нијетоликобитанелементупослова
њу.Свамузикаможедаседаунлодује, 
ре као је за Паланачкипредузетник ди
рек тор и по кре тач Фер ше ра, ОгњенУзе
лац и  до дао:

  Сајтјепостављентакодаупозна
јеимузичареикорисникесаФершер
пројектом. Направили смо мали „зе
мљотрес“међукућамакојештитеко
лективнаауторскаправа,онесубиле
неприпремљенезапостојањеоваконе
чега,атосевиделокрозтокакосуре
аговалиинапрвесклопљенепослове
измедјуФершераиугоститеља.Нико
нијеочекиваодаћесетаконештодеси
тиуСрбији,јерсмомидругаплатфор
макојаторади,послеЈаменда.Погре
шностављајузнакједнакостиизмеђу
насиСОКОЈаиОФПСакојесутзв.
колективне организације. Ми нисмо
колективнаорганизација,никаквавр
стаУдружења.МисмокласичанДОО
што се тичеформенашегпословања.
Уредно смо регистровани. СОКОЈ  и
ОФПСнасдоживљавакаоконкурен
цију,алисуонеколективнеорганиза
цијеикаотаквенемогуиматиконку
ренцију,већимајузаштићензаконски
монопол. Ми се не бавим остварива
њемколективног права. Завод за ин
телектуалнусвојинујепроблематично
одреаговаонанас, јерјеУнијапосло

давацаСрбије,којаокупљаиугости
теље,акојиимајунајвећипроблемса
СОКОЈемиОФПСомпослалацир
куларнописмо,измеђуосталогиЗаво
ду , као и судовима  у коме су обаве
штенидасепојавиоФершер,односно
агенцијакојасеостваривањеммузич
ких, ауторских, сродних права бави
на индивидуалан начин. То је закон
скамогућност која до тада није била
коришћена.Поштосусвепресудекоје
суСОКОЈиОФПСдобијалипротив
корисника биле засноване на закон
скојпретпоставциданепостојидруга
чијиначиностваривањаправа,теим
јескренутапажњадапостојиинешто
друго.НатописмоједиректоркаЗаво

дазаинтелектуалнусвојинуодговори
лаприлично„немушто“иувијенооб
јашњавајућикакојемогућедааутори
својаправаостварујуиндивидулано,а
даинтерпретаториивласнициснимка
немогуидајетомогућерадитиједино
колективно.Тојеједнаправничкабе
смислица. Суштински је власник пе
смеауториакоонодлучиданекоде
лонебудеуколективномссистемуза
штите,морајудасеповинујутојњего
војвољи.

По сле оба ве ште ња ОФПСу од стра
не по је ди них ко ри сни ка да су по че ли да 
ко ри сте ре пер то ар ко ји ни је њи хов, што 
их осло ба ђа оба ве зе пре ма њи ма, по че
ли да ша љу тип ске од го во ре у сти лу да 
они не при зна ју и да су они је ди ни овла
шће ни  твр ди ОгњенУзелаци до да је:  
Приуштилисмоимтумогућностда
будупрвикојићепокренутипоступак
противФершеруслугаито суиучи
нили само против једног београдског
локалаисадаочекујемопрварочишта

исуђење.Имамосаветничкеканцела
ријекојесвојеуслугепружајуподвео
маповољнимусловима,узпуномоћсе
плати самоценапрвог поднескакоји
је 5000динара, аосталоадвокатира
де,поуспехууспорукојићевишема
ње бити типски. На Фершер је лако
вршитипритисак,алиЈамендојелук
сембуршкафирмакојарадитоистои
чекамдавидимкакоћеизСрбијеиза
ћинакрајсатим.Акотофункциони
шеучитавомсвету,ондаћеморатии
уСрбији.

У Фер ше ру има ју ка те го ри је по ко ји
ма на пла ћу ју ко ри шће ње му зи ке из њи
хо ве ба зе. Уго сти те љи ко ји има ју ло ка
ле до 200 ме та ра ква драт них пла ћа ју 800 

ди на ра ме сеч но, а пре ко 200 ква дра та 
1400 ди на ра. Тр го вач ки и за нат ски објек
ти  до 200 ква дра та су 400  ди на ра, пре
ко 200 ква дра та су 700 ди на ра. Ве ли ки 
тр го вач ки објек ти пре ко 500 ме та ра ква
драт них пла ћа ју  2000 ди на ра ме сеч но.                                                                
 Собзиромда јеовопројекату зачет
кумијошнисмодовољноиспопулари
сани, ка же први чо век Фер ше ра .  Ишли
смонатодаћепопуларизацијурадити
саме колективне организације,  јер су
корисницинезадовољниначиномнако
јионепослујуипритискајуих.Кори
сницусуспремнизбогтоганаразличи
темере,одрадикалнијих,типаукидања
музике до софистициранијих, тражење
алтернативекаоштосуФершер,Јамен
доилинекедругебазеслободнемузике
којеимауглавномнаИнтернету.Овај,
дагатаконазовем,покретслободнему
зикенастаојеподутицајемИнтернета.
Корисницибежекоднасуглавномзбог
наметаСОКОЈаиОФПСа.  ре као је 
на кра ју ОгњенУзелац.

Огњен Узелац
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Не дав но су пред став ни ци Удру же ња 
пред у зет ни ка Чу руг ко је је у осни ва њу 
по се ти ли Оп ште удру же ње пред у зет ни
ка оп шти не Бач ка Па лан ка у на ме ри да 
са зна ју њи хо ва ис ку ства. Овом при ли
ком пред став ни ци ОУПа Бач ка Па лан
ка су пре до чи ли до бру са рад њу са ло
кал ном са мо у пра вом ко ја је кон ти ну и
ра на за хва љу ју ћи ви ше го ди шњем до
бром ра ду ру ко вод ства Удру же ња, ка ко 

и чел ним љу дим у оп шти ни, не ве за но 
ко јој по ли тич кој пар ти ји при па да ју. У 
ло кал ној са мо у пра ви су схва ти ли и зна
чај пред у зет ни штва, ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, те се та са рад ња одр жа ва.   
Ова по се та Чу ру жа на ни је и је ди на. На
и ме, би ло је и ра ни је по се та од стра не 
удру же ња ко ја су же ле ла да се осну ју, а 
за оче ки ва ти је да ће их би ти и убу ду ће, 
јер је Оп ште удру же ње пред у зет ни ка оп

шти не Бач ка Па лан ка, као при мер до бре 
прак се Удру же ња ко је оп ста је и одо ле ва 
ви ше го ди шњим кри зним го ди на ма. 

 Мисмо без обзирана токо је на
властиуспелидаобјаснимонадлежни
ма у локалу од коликог значајаможе
битијакоУдружење,захваљујућиито
мемијесмоједнооднајјачихУдруже
њауСрбији.Безтеподршкемимного
тоганебиурадили.  ре као је Марчета.

У орга ни за ци ји Оп штег удру же ње 
пред у зет ни ка оп шти не Бач ка Па лан
ка, 4. ок то бра, у пр о сто ри ја ма Удру
же ња одр жа на је пре зен та ци ја пр о јек
та „Вој во ди не Ме тал Кла сте ра“. Ме на
џер пр о јек та, Зоран Пекез је пред ста
вио пр о је кат не ко ли ци ни чла но ва ме
тал ске сек ци је па ла нач ког Удру же ња.  
При сут ни су мо гли да чу ју ви ше о пр о
јек ту ко ји су по др жа ли По кра јин ски се
кре та ри јат за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу, 
По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду, 
Фа кул тет тех нич ких на у ка, Оп шти на Те
ме рин, Фри у ли цен тар за ис тра жи ва ње 
ино ва ци ја и тех но ло шки тран сфер, Ита
ли ја, Оп ште удру же ње пред у зет ни ка Ада 
и Удру же ње за уна пре ђе ње кон ку рент но
сти ме та ла ца Сре ма „Ме мос“ из Ин ђи је.  
Им пле мен та ци ја пр о јек та је по че та 1. 
мар та ове го ди не. Циљ пр о јек та је да 
се кр оз под сти ца ње но вих мо де ла јав
нопри ват них парт нер ста ва, до при не се 
отва ра њу рад них ме ста у ма ње раз ви је
ним де ло ви ма Вој во ди не, да се до при
не се по ве ћа њу кон ку рент но сти на ме
ђу на род ном ни воу и по ве ћа њу из во зног 
учи н ка пред у зе ћа у окви ру ме тал ске ин
ду стри је. Кла сте ру се до са да при кљу чи
ло 75 пред у зе ћа из ме тал ске обла сти, али 
и ин сти ту ци је ко је мо гу да по мог ну ра ду 
чла ни ца. Сви ко ји се укљу че у рад кла
сте ра до кра ја 2012. го ди не не ће мо ра ти 
да пла те осни вач ки улог, ни ти чла на ри ну. 
Кла стер је зва нич но ство рен на осни вач
кој Скуп шти ни ко ја је одр жа на 14. ок то
бар у Но вом Са ду, а 21. ок то бра је и озва
ни чен све ча но у Те ме ри ну.

Чу ру шка по се та 

Удру же њу одо бре на сред ства 

Пред у зет ни ци се удру жу ју

Еду ка ци је и адап та ци ја 
Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал

ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, тач ни
је Национална агенција за регионал
ниразвој је одо бри ла сред ства Оп штем 
удру же њу пред у зет ни ка оп шти не Бач ка 
Па лан ка по кон кур су ко ји је био рас пи сан 
не дав но. Па ла нач ко удру же ње ће до би је
на сред ства утро ши ти на бес плат ну обу

ку пред у зет ни ка у ра ду на ра чу на ри ма, 
тач ни је пр о јек ту елек трон ског по сло ва
ња и ин тер нетмар ке тин га, као и на про
јек ту обу ке пред у зет ни ца у по сло ва њу. 
Еду ка то ри у ра ду на ра чу на ри ма су  пред
став ни ци фир ме ИнфоБАП, док ће прак
тич не са ве те пред у зет ни ца ма да ти пред
став ни це аген ци је ЕнаЛена. На стар ту 
и јед не и дру ге обу ке за до вољ ни су, ка
ко пре да ва чи, та ко и по ла зни ци. Еду ка
ци ји на ра чу на ри ма при су тно је пре ко 20  
пред у зет ни ка ко ји кре ћу од по чет ка упо
зна ју ћи тај не ко мју те ра. То ком де цем бра 
ће се пред у зет ни ци на прак тич ним обу
ка ма оспо со би ти за још ефи ка сни ји рад  
и та ко на у чи ти ка ко да  сма ње тр о шко ве 

по сло ва ња. Ин те ре со ва ње је за до во ља ва
ју ће и Удру же ње ће и убу ду ће по ку ша ти 
да до ђе до сред ста ва за слич не на ме не. 
На са ве то ва њу пред у зет ни ца, при сут не 
су има ле при ли ку да чу ју не што ви ше о 
из ра ди би зниспла на, као и о по ве зи ва њу 
пред у зет ни ца. Пла ни ра но је да се упо
зна ју са оба ве за ма,  тр жи штем, елек трон

ским по сло ва њем и дру гим те ма ма ко је 
ће им прак тич но по мо ћи у по сло ва њу. 
Део ових сред ста ва би ће на ме њен и 
штам па њу но вог, 11. бр о ја Паланачког
предузетника. Та ко ђе, Удру же ње је до
би ло и сред ства од По кра јин ског се кре
та ри ја та за при вре ду. Овим сред стви ма 
ће то ком де цем бра би ти адап ти ра не пр о
сто ри је па ла нач ког Удру же ња.

Уче шће на ова квим кон кур си ма је од 
ве ли ког зна ча ја за пред у зет ни ке оп шти
не Бач ка Па лан ка и циљ је да пред у зет
ни ци ма на овај на чин пру жи мо што ви
ше ко ри сних зна ња ко ја су им по треб на 
за лак ше по сло ва ње у овим из у зет но те
шким усло ви ма.

Вој во ди на ме тал кла стер 
у Бач кој Па лан ци 

Но ва по ну да 
ме тал ци ма

Са обуке предузетница
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То ком ове го ди не одр жа но је ви ше 
успе шних са ста на ка сек ци је так си ста 
при па ла нач ком Удру же њу на ко ме су они 
из не ли про бле ме ко је их му че и за јед нич
ким сна га ма су са се кре та ром Милути
ном Марчетом и пред став ни ци ма ло
кал не са мо у пра ве, чла ном Оп штин ског 
ве ћа Оп шти не Бач ка Па лан ка за ду же ним 
за са о бра ћај, Миленком Николашеви
ћеми са о бра ћај ним ин спек то ром Луком
Рамићем, до шли до од ре ђе них ре ше ња.  
Ни ко ла ше вић је за до во љан до са да шњом 
са рад њом са сек ци јом так си ста.

 Осећа се код таксиста професио
налнијиприступономештатражиза
конодавац,алииономештасупотребе
путника.Чиниседајестањеуовојде
латностисадасређеније.Законодавац
јепренеоналокалнусамоуправудато
регулише.

Убу ду ће ће так си сти би ти ка на ли са ни 
у тзв. ред но по ста вља ње где ће би ти са
мо че ти ри во зи ла, а оста ли ће би ти рас
по ре ђе ни по оста лим так си ме сти ма, у 
Ша фа ри ко вој и у Кра ља Пе тра I. За раз
ли ку од до са да шњих 19, са да ће у гра
ду би ти 27 так си ме ста, а са на се ље ним 
ме сти ма, у це лој оп шти ни укуп но 40.  
Ову област у оп шти ни ре гу ли ше Од
лу ка о јав ном пре во зу пут ни ка у друм
ском са о бра ћа ју на те ри то ри ји оп шти
не Бач ка Па лан ка ко ја тре ба да се на ђе 
на днев ном ре ду Скуп шти не оп шти не. 
Ова од лу ка је са да ускла ђе на са нај но
ви јим За ко ном о са о бра ћа ју. Убу ду ће 
ће ли ца ко ја же ле да се ба ве так си де
лат но шћу мо ра ти да уз до зво лу за рад,  
по ла жу и ис пит о по зна ва њу про пи са. 
Тре нут но у оп шти ни има из ме ђу 90 и 100 
так си ста. Ра сте број оних ко ји же ле да се 
ба ве так си пре во зом. О раз ло зи ма Ни ко
ла ше вић ка же:

Собзиромнаекономскуситацију
укојојседруштвоналази,таксиделат
ностјеједнаједнаодделатностиукоју
сечовеклакоукључује,јерједовољно
иматиауто,алидруштводозвољавају
ћи свакомда седне заволанризикује
нештодруго,безбедност.

Би ло је на ја ве да ће так си сти мо ра ти 
да уве ду и фи скал не ка се

Мислимда је то сувишно, јерни
законодаваца није начисто како са
тим. ка же Ми лен ко Ни ко ла ше вић и до

да је: Тонијеускладусареалношћу.
По Од лу ци ће се до би ти још јед на но

ва, пе та та ри фа, ми ни мал на и фик сна та
ри фа ко ја иде по ту ри. Па ла нач ки так си 

ће има ти сво је обе леж је, грб гра да, сва
ко во зи ло ће има ти свој иден ти фи ка ци о
ни број . Сва ки та ки ста ће од са да има ти 
оба ве зу да јед ном го ди шње об на вља до
зво лу за рад.  Пр ви пе ри од ће би ти пре ла
зни и не ке о од ред би би ће уве де не по сле 
три, а не ке по сле 6 ме се ци.

Николашевић ка же да су и гра ђа ни 
има ли при ту жби на рад так си ста. При
ту жбе су се од но си ле углав ном на на ва
лент ност так си ста у ну ђе њу сво јих услу

га, на бр зи ну ко јом во зе, на кул ту ру оп хо
ђе ња и дру го.

Бит но је ис та ћи да ће Од лу ком о јав
ном пре во зу пут ни ка у друм ском са о бра

ћа ју на те ри то ри ји оп шти не Бач ка Па
лан ка би ти из ре гу ли сан и не ле га лан рад 
мак си мал но, ко ли ко је то мо гу ће у овим 
усло ви ма, по себ но на ли ца ко ја „так си ра
ју„ са под руч ја Но вог Са да и Ба ча, а ко
ји во зе не при ја вље ни. Ло кал не ка зне су 
ма ње не го на ре пу блич ком но воу и у ра
спо ну су од 15 хи ља да до 100 000 ди на ра. 

Николашевић ука зу је да ни шта у Од
лу ци ни је до не то без прет ход не кон сул
та ци је са са са мим так си сти ма.

У до го во ру са так си сти ма до не та но ва Од лу ка 

Про пи си у скла ду са прак тич ним 
по тре ба ма

Ма шта ли сте да при ча те “до ми
ле во ље“, а да Вас то не ко шта?!  
Оп ште удру же ње пред у зет ни ка оп шти
не Бач ка Па лан ка се по тру ди ло и да вам 
по мог не у то ме. Од мар та 2010. пре
ко Оп штег удру же ња пред у зет ни ка оп
шти не Бач ка Па лан ка МТС мре жа ну
ди па кет Би знет 300. Ви ше од 80 пред
у зе ћа са око 500 бро је ва је при хва ти ло 
овај Па кет. Они су до са да ис ко ри сти ли 
из у зетне по год но сти па ке та Би знет 300 
и умре жи ло у ову гру пу сво је за по сле
не, као и чла но ве сво јих по ро ди ца. Раз
го вор уну тар гру пе је бес пла тан, а све 

оста ло је по нај по вољ ни јим усло ви ма. 
Сви за ин те ре со ва ни за овај ве о ма по го
дан па кет мо гу да се ја ве у про сто ри је 
Удру же ња да би до би ли до дат не ин фор
ма ци је.

Пре ко Удру же ња до бес плат не при че

МТС за Удру же ње 

Састанак таксиста са 
представницима власти
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По ре ска упра ва у же љи да олак ша  
по сло ва ње и сма њи тро шко ве, уве ла је 
елек трон ски сер вис за при вре ду и по ре
ске об ве зни ке

На и ме, По ре ска упра ва је пре две го
ди не по че ла са елек трон ским по сло ва
њем са по ре ским об ве зни ци ма и већ две 
го ди не ве ли ки по ре ски об ве зни ци има ју 
пот пу но елек трон ско по сло ва ње са По
ре ском упра вом.

Од ове го ди не у По ре ској упра ви су 
омо гу ћи ли елек трон ске сер ви се за све 
по ре ске об ве зни ке, а по себ но по ре ске 
об ве зни ке  по ре за на до да ту вред ност и 
за по че ли су од по ло ви не го ди не ре ги
стра ци ју по ре ских об ве зни ка за елек
трон ско по сло ва ње. До сад је ре ги стро
ва но око 40 000 ПДВ по ре ских об ве зни ка 
за елек трон ско по сло ва ње са По ре ском 
упра вом. Пор тал По ре ске упра ве ра ди 
од сеп тем бра и пре ко овог по ра та ла 200 
по ре ских об ве зни ка мо же да под но се по
ре ске при ја ве по ре за на до да ту вред ност 
и тај проб ни пе ри од ће тра ја ти до кра ја 
го ди не, ре као је за Паланачки преду
зетник по моћ ник ди рек то ра ре пу блич ке 
По ре ске упра ве, дрДејанВидојевић и  
на ја вио:

Одпочеткагодинећемоомогући
ти свим ПДВ обвезницима да подно
сеелектронскипорескепријаве,аод
априлаи грађанимадаподносе годи
шњепорескепријавезаукупанприход
грађана, а онда ћемо до краја године
омогућитидасесвеонедругепореске
пријавекојесубитнезапословањепо
рескихобвезника,пресвегасемисли
на правна лица, односно фирме, мо
ћићедасеподносеелектронски.Но
востједаћеодаприланареднегодине
порескиобвезнициимати електонски
увидустањесвојихпорескихрачина,
адокрајаследећегодинећемоћиида
добијуелектронскепотврдеоизмире

нимпорескимобавезама.Тајновиси
стемелектронскогплаћањабитребао
дасеуспоставиинанивоудржавеими
сенадамодаћеутокунареднегодине
битиуспостављенсистем,гдећебити
омогућеноплаћањесаплатнимкарти
цамаидругимвидовимаелектронског
плаћања.

По ре ски об ве зник уко ли ко же ли да‚ 
ко ри сти елек трон ски сер вис мо ра у фи
ли ја ли По ре ске упра ве ко ја је над ле жна 
за ње га, да по пу ни тзв. ПЕП обра зац. Ту 
су по да ци о за кон ском за ступ ни ку и ту се 
вр ши ле ги ти ми са ње за кон ског  за ступ ни
ка и на ли цу ме ста се из вр ши ре ги стра
ци ја, а по сле то га је по треб но да се за
кон ски за ступ ник при ја ви пре ко По ра та
ла По ре ске упра ве за елек трон ско по сло
ва ње. Пре ко Пор та ла ће об ве зник да ти 
овла шће ња сво јим за по сле ни ма ко ји ће 
има ти мо гућ ност да елек трон ски по слу ју 
са По ре ском упра вом. Та ко ђе је по тре бан 
још је дан услов ко ји се не од но си на По
ре ску упра ву, али  је  ва жан. Нео п ход но 
је да за кон ски  за ступ ник по се ду је кар ти
цу са квал фи ко ва ним елек трон ским  сер
ти фи ка том ко ји из да ју 4 сер ти фи ка ци о на 
те ла у Ср би ји, а то су: Ј.П. По шта Ср би
је, При вред на ко мо ра Ср би је, МУП Ре пу
бли ке Ср би је и фир ма HALCOM.

 Електронски сервис је  беспла
тан. ис ти че Видојевић  и до да је: По
рескимобвезницима је битнодаима
јукартицу,Интернетирачунарсако
га ће приступати Порталу. Издавање
сертификата нека сертификациона
тела наплаћују, нека не. ПКС издаје
бесплатно сертификате, али наплаћу
јетрошковикартице,МУПСрбијеиз
дајубесплатносертификатеприликом
издавањановиличнихкарти,Халком
ћевероватноиздаватибесплатно.

Елек трон ски сер вис олак ша ва по сло
ва ње по ре ских об ве зни ка са По ре ском 

упра вом, сма њу је тро шко ве по сло ва ња, 
ка ко по ре ских об ве зни ка, та ко и са ме 
По ре ске упра ве. Пре ма по да ци ма По ре
ске упра ве ка да би сви ПДВ об ве зни ци, 
са мо ПДВ  при ја ву под но си ли елек трон
ски, у Ср би ји би се уште де ло око 600 ми
ли о на евра на го ди шњем но воу.

 Када се електронски подноси
пријавемногојемањамогућностгре
шкеприликомуносаподатака,јерсе
свеконтроленалазенаПорталуине
могућејепослатипријавуукојојни
сутачниподаци.Сдругестранебиће
олакшанипосаозапосленимауПоре
ској управи.Свељуде,њих 1300ко
јираденашалтеру,науносутихпо
рескихпријаваћемомоћидадодатно
обучимоидаихпреселимоуканцела
риједасебавенекимдругимапосло
вима. ре као је на кра ју  по моћ ник ди
рек то ра ре пу блич ке По ре ске упра ве др
ДејанВидојевић.

По ре ска упра ва Ср би је

Елек трон ски сер вис за по чео 
свој жи вот

Об ве зни ци ко ји по рез на до хо дак 
гра ђа на на при хо де од са мо стал не де
лат но сти пла ћа ју па у шал но и они ко ји 
же ле да пре ђу у па у шал но опо ре зи ва ње 
тре ба ли су да под не су по твр ду о про
ме ту ра чу на из по слов них ба на ка до 30. 
но вем бра 2011. го ди не По ре ској упра
ви. Зах теви за па у шал но опо ре зи ва ње 
под но си ли су се у По ре ској упра ви, у 
Бач кој Па лан ци. У По ре ској упра ви, у 
Бач кој Па лан ци има ју обра зац ко ји је 
по треб но попунити. Но во ре ги стро ва
ни пред у зет ни ци ко ји же ле да бу ду па
у шал ци мо ра ју под не ти зах те ве По ре
ској упра ви у ро ку од 15 да на од упи са 
у при вред ни ре ги стар. Под се ти ће мо да 
је ли мит за па у шал но опо ре зи ва ње до 3 
ми ли о на ди на ра.

др Де јан Ви до је вић

Под сет ник за па у шал но 
опо ре зи ва ње

Ли мит за 
па у шал  до 
3 ми ли о на 
ди на ра
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Пред у зет ни це по ро ди ље до би ле бит ку

Вла да усво ји ла пред лог о из ме ни 
За ко на

Од де цем бра про шле го ди не Уни ја по
сло да ва ца Ср би је се ак тив но ба ви про
бле мом же на пред у зет ни ца, ка ко би оне  
има ле јед на ка пра ва као све за по сле не 
же не при ли ком од ла ска на по ро диљ ско 
од су ство. Из ме не и до пу не За ко на о до
при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу
ра ње, ко је су усво је не на сед ни ци Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је 24. но вем бра 2011. го
ди не, ушле су у про це ду ру На род не скуп
шти не Ре пу бли ке Ср би је и че ка се на њи
хо во усва ја ње. 

Нај ва жни ја из ме на ко ју са др жи овај 
пред лог од но си се на пи та ње пред у зет ни
ца по ро ди ља ко је на ста ве са оба вља њем 
де лат но сти пре ко овла шће ног по сло во
ђе. Пред ло же ним из ме на ма се омо гу ћа ва 
пред у зет ни ца ма да не пла ћа ју до при но се 
на опо ре зи ву до бит за вре ме оства ри ва
ња пра ва на на кна ду за ра де.

Последњаинформацијакојомрас
полажемоједајеВладаРепубликеСр
бијеусвојилаПредлогпокомећеко
начно битипромењен Закон о допри
носимазасоцијалноосигурањеиоче
кујеседаунареднихнеколиконедеља
СкупштинаСрбијеусвојиовеизмене,
послечегаћеправоовихженабитииз
једначено са правима других жена.  
ре као је ДрагољубРаић ко ји се на ла зи 
на че лу сек то ра при вре да у Унијипосло
давацаСрбије. 

Пред у зет ни це ко је су у про те кле две 
го ди не да ле но вац и пла ти ле ду пле до
при но се, др жа ва ће ре фун ди ра ти, од но
сно вра ти ти овај но вац. То ва жи и за же
не ко је су у по след њих не ко ли ко ме се ци 

оти шле на про диљ ско. Оно што се са да 
не зна, је ка ко ће Ми ни стар ство фи нан си
ја у до го во ру са по ре ским упра ва ма ор га
ни зо ва ти ту ис пла ту, да ли ће би ти ре фун
ди ра но у на ред ном пе ри о ду коз не ки вид 
по ре ског кре ди та или ће им та сред ства 
би ти ис пла ће на за тај пе ри од уна зад. 

Раић је ис та као да овај про блем, ни је 
ка ко се ми сли ло ра ни је, ствар ло кал них 
са мо у пра ва, не го ствар ту ма че ња Ми ни
стар ства фи нан си ја. Све ло кал не са мо у
пра ве су по овом по сту па ле, с тим што 
је  не ко ли ко  ло кал них са мо у пра ва, же ле
ћи да за шти те сво је пред у зет ни це, ре ши
ло да по сту пи дру га чи је. Њи хо ве по ре ске 
упра ве ни су на та кав на чин ра ди ле, оне 
су се чак огра ди ле од ту ма че ња Ми ни
стар ста ва фи нан си ја.  Ми ни стар ство фи
нан си ја је то ко је је ин си сти ра ло да се За
кон спро во ди ка ко се до та да спро во дио. 

По сле јед не оп се жне и ши ро ке, за јед
нич ке кам па ње у ко јој је уче ство ва ло и 
мно го же на, у Уни ји су ус пе ли  уз по моћ 
За штит ни ка гра ђа на да на пра ве ту про ме
ну у За ко ну.

 Потребно је да жене предузетни

цеунареднихмесец,дваконтактира
ју своје локалне пореске управе и да
седодатнораспитајунакојиначинће
средствабитирефундирана,јертојош
увекнезнамоуовомтренутку.  ка же 
Ра ић.  Очекујемо да се надокнађива
њеовихсредствапослепроменеЗако
на регулише неком врстом подзакон
скогакта.

Из ме ном За ко на тај про блем ће би ти 
де фи нитвно ре шен. По треб но је још ко ја 
не де ља да је усво ји Скуп шти на Ср би је и 
да бу де об ја вљен у Слу жбе ном гла сни ку 
и то зна чи да ће од по чет ка го ди не овај 
про блем би ти ду го роч но ре шен. Не ће  се 
де ша ва ти да  се но вац ко ји тре ба да бу де 
ре фун ди ран по вла чи као не ка вр ста до
би ти у ко јој ће се пред у зет ни це опо ре зо
ва ти. 

 Тојебилаједнафинансијсказавр
зламананивоуМинистараствафинан
сијакојасепојављивалаубилансима,
каодајенекадобитостварена,алиона
реалнонијеостварена.ОвајЗаконће
вероватнобитидонет,јеримамо„сре
ћеунесрећи“,јерћесадапредизборна
кампањаипитањеједалибибилоре
шеноданекеполитичкеличностини
сужелеледастекнујошкојиполитич
кипоен.УУПСусмозадовољништо
смо са породиљама и Заштитником
грађана тајпроблемрешили, такода
онемогумирнодаодунапородиљско
идаимпомогнемо,јерјеововремека
да је изузетно тешко водити било ка
кав облик предузетништва, поготово
сам, ре као је Раић.

Са стан ку гру па ци је за женско преду
зетништво Регионалне Привредне ко
мореНовиСад у Но вом Са ду, 28. сеп тем
бра,  при су ство ва ле су пред став ни це свих 
Удру же ња са под руч ја ове ре ги је. Та да је 
иза бра но и но во ру ко вод ство. Ис пред жен
ске сек ци је, а по пре по ру ци Оп штег удру
же ња пред у зет ни ка оп шти не Бач ка Па лан
ка де ле ги ра на је МиленаТомчић.  

Пла ни ра но је да се и у на ред ном пе ро
ду на ста ви са афир ма ци јом и ома со вља
ва њем жен ског пред у зет ни штва, по себ но 

у про из вод ним де лат но ст и ма и на ни воу 
гру па ци је при РПК Но ви Сад,  као и на 
уна пре ђе њу са рад ње са дру гим пред у зет
ни ца ма. У овој гру па ци ји на ме ра ва ју и да 
ор га ни зу ју три би не на те му: „Же не пред
у зет ни це у са вре ме ном би зни су“, на ко јој 
ће се раз го ва ра ти о ин сти ту ци о нал ној и 
фи нан сиј ској по др шци жен ског пред у зет
ни штва, по слов ном по ве зи ва њу и умре жа
ва њу, род ној рав но прав но сти и ино ва тив
но сти у функ ци ји по ве ћа ња кон ку рент но
сти. У пла ну је и са рад њи са По кра јин

ским се кре та ри ја том за рад, за по шља ва
ње и рав но прав ност по ло ва и ре а ли за ци ја 
Стра те ги је и Ак ци о ног пла на ак тив но сти 
за уна пре ђе ње еко ном ског по ло жа ја же на 
на се лу у АП Вој во ди ни 2012. 2016. као и 
пре зен та ци ја успе шних же на пред у зет ни
ца са под руч ја Ко мо ре. Еви дент но је да је 
иде ја о жен ском пред у зет ни штву у успо
ну, те раз ли чи те ин сти ту ци је и фон до ви 
опе де љу ју сред ства упра во за ову гру па
ци ју, та ко да је у пла ну и кон ку ри са ње за 
раз ли чи те про јек те.

Гру па ци ја жен ског пред у зет ни штва

Иза бра но но во ру ко вод ство

Дра го љуб Ра ић
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Уни ју по сло да ва ца Ср би је по се тио Ми ни стар еко но ми је  

Без ра ди кал ни јих ме ра не ма опо рав ка
У по не де љак. 7. но вем бра у про сто ри

ја ма Уни је по сло да ва ца Ср би је у Бе о гра
ду одр жан је са ста нак 30так пред став ни
ка ма лих, сред њих и ве ли ких пред у зе ћа 
из це ле Ср би је из свих сфе ра и чла но
ва Управ ног од бо ра УПС са Ми ни стром 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Небој
шомЋирићем и ње го вим са рад ни ци ма. 

Овом са стан ку при су ство вао је и се
кре тар Оп штег удру же ња пред у зет ни ка 
Бач ка Па лан ка, МилутинМарчета, као 
члан Управ ног од бо ра Уни је. Пла ни ра но 
је да се убу ду ће са стан ци Ми ни стра са 
пред став ни ци ма Уни је уве ду као ре дов на 
прак са. Овом при ли ком рас пра вља но је о 
све алар мант ни јој си ту а ци ји у при вре ди. 

 Присутнипривредницисудалидо
знањадајезадњичасдасенештоучи

ни, јер су до сада надлежни урадили
мало. Потребне су радикалније мере,
јерћемосеупротивномнаћиубезиз
лазнојситуацији.

Ми ни стар Ћирић је  на ја вио да би по
чет ком 2012. го ди не мо гли би ти сма ње ни 
до при но си на лич не до ход ке у зна чај ни
јем из но су.

 Уколикотобуде,тобибиоједанод

конкретнијих поступака који би нам
многозначио. ре као је  Марчета и  кон
ста то вао и да се мо ра уве сти прак са да 
се ПДВ пла ти по ре а ли за ци ји, од но сно 
на пла ти фак ту ра, јер су ро ко ви пла ћа ња 
не сно шљи ви. При ват ни ци пла те ПДВ 
од мах, а на пла те тек за не ко ли ко ме се
ци или го ди ну, а др жа ви мо ра да се пла
ти од мах.

Пр вог да на де цем бра у Уни ји по сло
да ва ца Ср би је у Бе о гра ду одр жан је са
ста нак пред став ни ка из 12 при вред них 
гра на, као и чла но ва У.О. Уни је са пред
сед ни ком Ује ди ње них ре ги о на Ср би је, 
МлађаномДинкићем и ње го вим са рад
ни ци ма. 

Пре ма ре чи ма се кре та ра чла на УО 
Уни је, МилутинаМарчете ко ји је и при
су ство вао са стан ку ка очлан УО, има на
го ве шта ја да ће се де си ти још не ко ли ко 
са стан ка, са по ли ти ча ри ма из раз ли чи тих 
по ли тич ких оп ци ја пред из бо ре.

 Дализаистасхватајусржпробле
маилијеовосамопредизборнакампа
ња,видећемо.

При вред ни ци ма је ва жно да има ју 
при ли ку да из не су сво је про бле ме. Ује
ди ње ни ре ги о ни Ср би је већ има ју усво је
ну еко ном ску плат фор му у ко јој су го то во 
сви про бле ми ко је су при вред ни ци ра ни је 
из но си ли.

Динкић ни је крио да се у пра вље њу 
Плат фор ме во дио упра во зах те ви ма ко је 
је чуо у прет ход ном пе ри о ду у Уни ји. Сви 
су се сло жи ли око нај ва жни јих про бле ма, 
пла ћа ње ПДВ по ре а ли за ци ји, пре ви со ке 
на кна де за аутор ска и срод на пра ва ко је 
на пла ћу ју СО КОЈ и ОФПС.  Има мо ве ли
ку би ро крат ску ма ши не ри ју ко ју ова ква 
при вре да не мо же да из др жи и то је не
што што хит но тре ба ме ња ти. Сва ка на

ред на власт по ве ћа ва, а не сма њу је број 
тих љу ди. На гла ше но је да се мо ра ју сма
њи ти по ре ска оп те ре ће ња и до при но си 
ко ји су ре до ван из вор при хо да др жа ве, 
раз не так се, ло кал не и де се ти не так си, 
на кна де и скри ве ни по ре зи, дво стру ко и 
тро стру ко ве ће це не ко му нал них услу га 

за при вре ду у од но су на гра ђа не и до при
но са на то пли оброк и ре грес за за по сле
не, пре ви со ки на ме ти и на кна де раз ли чи
тих но во фор ми ра них др жав них аген ци ја, 
итд.. При сут ни су ис та кли и да се мо ра 
уве сти ред у фи скал ну по ли ти ку у на чи
ну и бр зи ни на пла те. Нео п ход на је и бор
ба про тив „си ве еко но ми је”.

Ме ђу тим, док се не спро ве ду из бо
ри,  не по ста ви но ва власт, при вред ни ци 
стра ху ју да ће до та да Ср би ја би ти у још 
ве ћим про бле ми ма и ко ме ће он да би ло 
ка кве про ме не ко ри сти ти?пи та ју се на 
кра ју при вред ни ци. 

На сед ни ци Управ ног од бо ра Уни је 
по сло да ва ца Ср би је, одр жа ној у Бе о гра
ду, 14. но вем бра ко јој је при су ство вао и 
МилутинМарчета, сви су се сло жи ли 
да се чи ни да власт не схва та озбиљ но 
про бле ме у ко ји ма се на ла зи при вре да, 
јер не ре гу је. На ред на, 2012. го ди на је 
ис так ну та као го ди на још ве ће кри зе. 

При сут ни су кон ста то ва ли и да мно
га обе ћа ња др жа ве ни су спро ве де на. По
сло дав ци су пот пи са ли Со ци јал но еко
ном ски спо ра зум за 2011. у окви ру ко га 
су при хва ти ли по ве ћа ње сат ни це, а др
жа ва, сво је обе ћа ње да ће по ве ћа ти из
нос нео по ро зи вог де ла ни је ис по што ва
ла до да нас. Од по сло да ва ца се тра жи 
и да пот пи шу по је ди нач ни ко лек тив ни 
уго вор са ко јим би до би ли но ва оп те ре
ће ња, ко ја не мо гу да ис пу не. По де ље
на су и ми шље ња при вред ни ка да ли и 
да ље тре ба пре го ва ра ти са др жа вом, све 
док власт не пре ду зме ра ди кал ни је ме
ре. По кре ну та је и ини ци ја ти ва за ства
ра ње По кре та при вред ни ка ко ји би оку
пио све асо ци ја ци је при вред ни ка ко је 
ег зи сти ра ју у Ср би ји, ка ко би за јед нич
ким сна га ма по ку ша ли не што да учи не 
за спас срп ске при вре де, јер се др жа ва  
оглу шу ју о апе ле по сло да ва ца.

Уни ја по сло да ва ца 
Ср би је пред ве ли ким 
иза зо ви ма у кри зи

По крет за спас 
при вре де

УРС и Дин кић по се ти ли Уни ју

Пред ста вље на еко ном ска 
плат фор ма

Небојша Ћирић у посети

Млађан Динкић у УПС
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Јед на од кон ста та ци ја са ста нка За јед
ни це је и да је „си ва еко но ми ја“ у Ср би
ји узе ла ма ха. Због то га су пред став ни ци 
ре ги о нал них удру же ња ре ши ли да по кре
ну ак ци ју бор бе про тив ра да на цр но, јер 
не ре ги стро ва не рад ње и њи хо ве вла сни ке 
ни ко не кон тро ли ше и не спро во ди ни ка

кве ак ци је про тив њих. До го во ре но је да у 
на ред ном пе ри о ду сва ко удру же ње ана ли
зи ра оба ве зе јед ног пред у зет ни ка, ка зне
ну по ли ти ку, као и ка зне за ре ги стро ва не. 

 Државаразвија сивуекономију, а
гасипредузетнике, ре као је се кре тар па
ла нач ког удру же ња, МилутинМарчета.  
Ра ди ти на ја ча њу са рад ње оп шти на и 
удру же ња.

На гла шен је зна ча јан ути цај ло кал не 
са мо у пра ве на рад удру же ња пред у зет

ни ка, јер она ре ша ва низ пи та ња од не
по сред ног ин те ре са за раз вој пред у зет ни
штва , као што су: про гра ми раз во ја, по
ли ти ка га здо ва ња по слов ним про сто ром, 
фи нан сиј ска за хва та ња по осно ву ло кал
них ко му нал них так си...Ис так ну та је по
тре ба да се ме ђу соб на са рад ња удру же ња 
и ло кал не са мо у пра ве по диг не на ви ши 
ни во кроз под сти ца ње раз во ја пред у зет
ни штва и ве ћу фи нан сиј ску по др шку ра
ду удру же ња. 

Слу жба за утвр ђи ва ње и на пла ту јав них при хо да

Пред у зет ни ци оба ве зни да 
при ја ве про ме не

Не ки од  пред у зет ни ка има ју при
ту жбе да им, иако су за тво ри ли „фир
му“  и да ље при сти жу ре ше ња да пла
те не ку од ло кал них ко му нал них так си. 
Од го вор на ово пи та ње смо по тра жи ли 

у Служби за утврђивање и наплату
јавнихприходапри оп штин ској упра
ви Оп шти не Бач ка Па лан ка.

У Слу жби са зна је мо да су они ба зу 
по да та ка о по ре ским об ве зни ци ма  пре

у зе ли из По ре ске упра ве пре три го ди
не, ка да су осно ва ни и не по сто ји ауто
ма ти зам ко јим се еви ден ти ра би ло ка
ква про ме на у ста ту су по ре ских об ве
зни ка. На и ме, они има ју увид у ба зу 

Аген ци је за при вред не ре ги стре, али 
пред у зет ни ци има ју оба ве зу да са ми 
при ја ве отва ра ње, за тва ра ње,  или би ло 
ка кву дру гу про ме ну Слу жби за утвр
ђи ва ње и на пла ту јав них при хо да у Оп

шти ни у ро ку од  15 да на.  Од лу ком о 
ло кал ним ко му нал ним так са ма де фи
ни са ни су и по јед ни по пу сти ко је мо гу 
оства ри ти пред у зет ни ци, је дан од тих је 
и да они ко ји при вре ме но од ја ве фир му 
ду же од го ди ну да на има ју 90 % по пу
ста итд. 

Та ко ђе, тре ба ис та ћи да по сто је и ду
го ви пред у зет ни ка ко ји ни су сво је оба
ве зе из ми ри ли док су ра ди ли. У скла ду 
са тим у Слу жби об ја шња ва ју, уплат
ни ца је ста ње ду га и ка ма те на од ре ђен 
да тум, а Ре ше њем се утвр ђу је го ди шње 
за ду же ње за те ку ћу го ди ну. Ако је нпр. 
пред у зет ник уга сио фр му пре две го ди
не и има дуг, он док не из ми ри дуг стал
но ће до би ја туи уплат ни цу ко ја ће би ти 
ве ћа за ка ма ту. Ка ма те су ви со ке и утвр
ђу ју се као ка ма та на не бла го вре ме но 
упла ће ни јав ни при ход. Уплат ни це се 
де ле квар тал но.  

У овој Слу жби ис ти чу да са по јед
ним књи го вод стве ним аген ци ја ма има
ју до бру са рад њу, те им оне до но се сва 
оба ве ште ња, и ре ше ња из АПРа  ве за
на за њи хо ве ко ми не тен те. Та ко ђе, тре
ба ука за ти да у Слу жби стал но уна пре
ђу ју сво ју ба зу, па оче ку ју и до бру са
рад њу са пред у зет ни ци ма, од но сно по
ре ским об ве зни ци ма.

То ком про те кле го ди не одр жа но је 
не ко ли ко са ста на ка За јед ни це удру же ња 
Ре ги ло нал не про вред не ко мо ре. До ма
ћи ни су би ли  Бач, Те ме рин и Ср бо бран.  

На јед ном од са ста на ка Милутин
Марчета је из нео у име па ла нач ког 
Удру же ња ми шље ње да је За јед ни ца  

удру же ња из гу би ла свој кре ди би ли тет и 
да мо ра да се кон крет ни је ре ша ва ју про
бле ми пред у зет ни ка. 

 Непрестано констатујемо про
блеме,радна"црно",нагомиланиза
кони, али никако да их решавамо и
крајњејевремедасенештопредузме.

Нпр.комуналнапредузећанаплаћују
3,4путавишесвојеуслугепривред
нимсубјектимауодносунафизичка
лица. Кубик воде у Бачкој Паланци
језафирме120динара,азафизичка
лицаоко39динара,уНовомСадује
јошвише.

За јед ни ца Удру же ња ре ги о нал не при вред не ко мо ре Но ви Сад

Ра ди ти на ја ча њу Удру же ња

Шалтер сала Службе

Без бор бе про тив 
си ве еко но ми је
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На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни 
раз вој рас пи са ла је Кон курс за кре ди
те за по чет ни ке у би зни су у 2011. го ди
ни. Кре ди ти се одо бра ва ју за из град њу/
до град њу/ре кон струк ци ју/адап та ци ју/ 
са на ци ју по слов ног про сто ра/про из вод
них и ин ду стриј ских обје ка та или за ку
по ви ну но ве опре ме од овла шће ног ди
стри бу те ра или про из во ђа ча опре ме 
 Кре дит је на ме њен при вред ним су бјек
ти ма на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је, ре ги
стро ва ним у АПР  од 01.01.2010. го ди не 
Је дан од  усло ва за под но си со ца зах те ва 
је да  ли це ни ка да ра ни је ни је би ло вла
сник при вред ног дру штва, од но сно пред
у зет ник, у сми слу да је био об ве зник по
ре за на до бит, од но сно на при хо де од са
мо стал не де лат но сти.

Износ кредита: за пред у зет ни ке од 
500.000,00 до 1.500.000,00 ди на ра, за 
прав на ли ца од 500.000,00 до 5.000.000,00 

ди на ра.
Рок отплате: до 5 го ди на, у окви ру 

ко јег је пе ри од по че ка од два на ест ме
се ци Ка мат на сто па: 3% на го ди шњем 
ни воу уз при ме ну ва лут не кла у зу ле. От
пла та кре ди та: тро ме сеч на. Ин стру мен

ти обез бе ђе ња (је дан од ин стру ме на та): 
хи по те ка пр вог ре да на не по крет но сти ма 
или зе мљи шту, у при ват ном вла сни штву 
(ко ри сни ка кре ди та или дру гог ли ца) чи

ја тр жи шна вред ност обез бе ђу је по вра ћај 
кре ди та уве ћа ног за при па да ју ћу ка ма
ту или уго вор но јем ство (или при сту па
ње ду гу) прав ног ли ца за ко ри сни ка кре
ди та, са од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма 
обез бе ђе ња јем ца, од но сно при сту пи о ца 
ду га, за прав на ли ца за кре ди те у из но су 
до 2.500.000,00 ди на ра.

Пријемзахтева по чи ње од 01.04.2011. 
го ди не, све док се не по тро ше сред ства за 
ову на ме ну

Рокзапријаву: не де ља, 01. ја н. 2012.
Де таљ ни је ин фор ма ци је се могу до

би ти на сај ту www.narr.gov.rs и у  На
ци о нал ној аген ци ји за ре ги о нал
ни раз вој на те ле фо не: 019/445311, 
019/445364, 011/2060810, 011/2060829 
или 011/2060844 или ре ги о нал ним аген
ци ја ма/цен три ма.

На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни 
раз вој пред у зет ни ци ма пру жа по слов не 
ин фор ма ци је и струч не са ве те у обла сти
ма фи нан си ја, пра ва и ино ва ци ја и про на
ла за штва.

Финансијскиконсалтинг ин фор ма ци
је и са ве ти о усло ви ма и мо гућ но сти ма до
би ја ња фи нан сиј ских сред ста ва из др жав
них из во ра (су фи нан си ра ње про гра ма раз
во ја кон ку рент но сти, ино ва тив но сти, кла
сте ра, удру же ња пред у зет ни ка, суб вен ци је 
НСЗ, стартуп кре ди ти и дру ги под сти цај
ни кре ди ти различитих фон дова),  струч на 
по моћ у при пре ми би знис пла но ва, про јек
ци ји еко ном ских и нов ча них то ко ва, ана
ли зи ри зи ка фи нан си ра ња, са ве ти за пре
ва зи ла же ње про бле ма, по моћ по чет ни ци
ма у по сло ва њу при из бо ру де лат но сти 
по слов но по ве зи ва ње при вред них су
бје ка та. Кон такт осо бе: Дра га Кља јић, 
011/2060810, draga.kljajic@narr.gov.rs и 
Све тла на Ни ко лић, 019/445311, svetlana.ni
kolic@narr.gov.rs

Правниконсалтингин фор ма ци је и са
ве ти у ве зи са прав ним фор ма ма по сло ва ња 
при ли ком осни ва ња рад њи или при вред
них дру шта ва, пред но сти ма и не до ста ци
ма по је ди них прав них фор ми, упо зна ва ње 

са про це ду ра ма и усло ви ма за ре ги стра
ци је не ког од об ли ка оба вља ња де лат но
сти или про ме ну прав не фор ме, по себ
ним усло ви ма ко је је нео п ход но ис пу ни ти 
за оба вља ње од ре ђе них вр ста де лат но сти, 
над ле жно сти ма од го ва ра ју ћих ин спек циј
ских слу жби, ин фор ма ци је и са ве ти ве за
ни за ре жи ме спољ но тр го вин ског по сло ва
ња, ин фор ма ци је о по ре ским оба ве зама... 
Кон такт: Не над Ла ке тић, 011/2060829,  ne
nad.laketic@narr.gov.rs

Иновацијеипроналазаштво пру жа ње 
струч не по др шке за по кре та ње по слов них 
ин ку ба то ра/ино ва тив них цен та ра, ко ји ма 
се под сти че пред у зет нич ка ини ци ја ти ва, 
ино ва тив ност, кон ку рент ске пред но сти на 
до ма ћем и по себ но ино стра ном тр жи шту,  
ус по ста вља ње ве за при вред них дру шта ва и 
пред у зет ни ка са обра зов ним и ис тра жи вач
ко раз вој ним си сте мом, удру же њи ма про
на ла за ча у ци љу што ефи ка сни јег тран сфе
ра зна ња, са ве то ва ње при вред них дру шта
ва и пред у зет ни ка/ ино ва то ра у пи та њи ма 
за шти те ин те лек ту ал не сво ји не: пру жа ње 
по мо ћи за спро во ђе ње про це ду ре под но
ше ња при ја ва код над ле жне ин сти ту ци је ... 
Кон такт:  Си ни ша Те шић, 019/445364, 
sinisa.tesic@narr.gov.rs

На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој

Кон курс за кре ди те за по чет ни ке 
у би зни су у 2011. го ди ни 

Крајем новембра АПР је из да ла са
оп ште ње ко ји ме УПО ЗО РА ВА све при
вред не су бјек те и пред у зет ни ке на на вод
не пред став ни ке АПРа, ко ји при вред
ним су бјек ти ма и пред у зе ти ни ци ма ну де 
ЦДове и штам па ни ма те ри јал са ба за ма 
по да та ка о ре ги стро ва ним ком па ни ја ма. 
АПР упо зо ра ва да се ова ли ца ла
жно пред ста вља ју и на пре ва ру на
пла ћу ју услу ге ко је су ко мер ци јал
не при ро де, па са мим тим ни су оба
ве зу ју ће за при вред не су бјек те. 
Та ко ђе, АПР упо зо ра ва и на по ја ву ла
жних ин спек тор ки АПРа ко је на те ри то
ри ји Но вог Са да оби ла зе пред у зет нич ке 
рад ње, вр ше ћи на вод ну кон тро лу у име 
ове аген ци је, за шта на пла ћу ју на кна ду. 
Да ље, АПР у са оп ште њу на гла ша ва да 
при вред ним су бјек ти ма до ста вља ре ги
стро ва не по дат ке из сво јих ба за по да та ка 
ис кљу чи во на пи сме ни зах тев ко ри сни
ка, пре ко по себ не слу жбе у Аген ци ји. 
Та ко ђе, АПР оба ве шта ва пред у зе ћа и 
пред у зет ни ке да АПР не ма сво ју ин спек
ци ју ко ја вр ши кон тро лу на те ре ну, ни ти 
има те рен ске слу жбе ко је до ста вља ју би
ло ка кав штам па ни ма те ри јал са по да ци
ма о ре ги стро ва ним ком па ни ја ма. 

Из Аген ци ја за 
при вред не ре ги стре

Лажни 
инспектори

Јед на од услу га ко је ну ди НА РР

Пред у зет нич ки сер вис
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У да на шње вре ме  ка да је пу тем гло
бал не мре же све  до ступ но,   за шти та ин
те лек ту ал не сво ји не, све ви ше до би ја на 
зна ча ју, ис ти чу у За во ду за ин те лек ту ал
ну сво ји ну, чи ји су пред став ни ци 8. де
цем бра по се ти ли Бач ку Па лан ку. У ве ли
кој са ли згра де Оп шти не Бач ка Па лан ка, 
у ор га ни за ци ји Удру же ња про на ла за ча  
ино ва то ра УПИ ЧИБ, у са рад њи са еду
ка тив ноин фор ма тив ним цен тром За во
да за ин те лек ту ал ну сво ји ну и оп шти ном 
Бач ка Па лан ка одр жана је ра ди о ни ца на 
те му  “За шти та ин те лек ту ал не сво ји не”.    
Са вет ник у овом цен тру За во да, Никола
Радовановић  ис та као је да је ово је дан 
од на чи на За во да и ње го вог еду ка тив ног 
цен тра  да се уна пре ди свест дру штва о 
зна ча ју за шти те ин те лек ту ал не сво ји не. 

 Радионицаупућујењенеучеснике
утоштајебитноусветуинтелектуал
не својине икако семогуостварити
одређенекористи,какосемогузашти
типрава,далисуупитањуиновације
илинекоауторскоправо.Наоваквим
скуповимаговоримоиоуслугамако
јеЗаводпружа,акојасунамењенана
шим привредним друштвима. Иначе,

те услуге су у овој и следећој години
бесплатне,јерсуфинансиранеодстра
неЕУ.

Про шле го ди не За вод је по чео са пру
жа њем услу ге ди јаг но сти ка ин те лек ту
ал не сво ји не, а ова услу га је ин те ре сант
на за вла сни ке, ма лих и сред њих пред у

зе ћа у Ср би ји. Кроз ову услу гу пру же на 
им је услу га утврђивања сна га и сла бо
сти ко је оне има ју у свом по сло ва њу, а 
на осно ву ин те лек ту ла не сво ји не. Пред
у зет ни ци до би ја ју све о бу хват ну ана ли зу 
на осно ву ко је зна ју шта има ју у фир ми, 
шта мо гу да ко ри сте као ин те лек ту ал ну 

сво ји ну, где су кон ку рент не пред но сти 
и шта евен ту ал но мо гу да ис ко ри сте да  
би би ли нај кон ку рент ни ји на тр жи шту. 
Услу га ди јаг но сти ка об у хва та до ла зак у 
пред у зе ће, раз го вор од два, три са та на 
осно ву че га се пра ви из ве штај са при ло
зи ма, вр ши се ис по ру ка на кон од ре ђе ног 

вре ме на. У из ве шта ју се да ју смер ни це, 
од но сно пре по ру ке ка ко се ин те лек ту ал
на сво ји на мо же ко ри сти ти за ин те лек ту
ал ну ко мер ци ја ли за ци ју.

Обра ћа ње За во ду се вр ши пре ко елек
трон ске по ште ко ја је да та на сај ту:

www.zis.gov.rs.

Ра ди о ни ца о за шти ти ин те лек ту ал не сво јине                                                                                                                                        

Бес плат но ди јаг но сти ко ва ње 
по сло ва ња

На жа лост, све до ци смо мно гих тра
ге ди ја на ра ду због не по што ва ња по је
ди них ака та ко ји ре гу ли шу ову област, 
ка ко од стра не по сло да ва ца, та ко и рад
ни ка.  Код нас ову област ре гу ли ше За
кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду 
ко ји је усво јен кра јем 2005. го ди не и 8 
пра вил ни ка ко ји су 2006. го ди не до не
ти на осно ву тог За ко на Јед на од оба ве
за по сло да вац је сте до но ше ње Ак та о 
про це ни ри зи ка чи ме би се сма њио број 
не ми лих до га ђа ја. На чел ни ца ин спек ци
је ра да и рад них од но са у ју жно бач ком 
окру гу, ЉиљанаСтојшићо то ме ка ква 
је без бед ност рад ни ка са да, ка же:

 Стањеуовојобластизависи,пре
свегаодтогаколикопослодавацпри
даје важности овој области. Имамо
послодавце који примењују све ме
рекојесунеопходнодасеприменена
адекватанначин,како би условира
дабилиштобезбеднији,алиимамои

онекојинечинедовољно.Узависно
стиодтогаштазатекнемоуконтроли
илипревентивнојконтроли,делујемо
одређениммерама, како би се стање
поправило.

Струч ња ци су ми шље ња да санк ци ја
ма не мо же би ти за ве ден ред у обла сти 
за шти те на ра ду, већ да је нео п ход на еду
ка тив нопро па ганд на ак тив ност на свест 
рад ни ка и по сло да ва ца ка ко би они схва
ти ли да је по што ва ње про пи са у њи хо
вом ин те ре су. По треб но је што ви ше 
при ча ти и ути ца ти на свест за по сле них 
и по сло да ва ца, ка ко би схва ти ли да је то 
у њи хо вом ин те ре су. За по сле ни тре ба да 
за шти те сво ју без бед ност и здра вље, а 
по сло дав цу је у ин те ре су да има без бед
не усло ве ка ко би за по сле ни оства ри ва ли 
што бо љи еко ном ски ефе кат.

Си ту а ци ја у обла сти за шти те и здра
вља на ра ду је ве о ма ком плек сна, ка же 
ди рек тор Цен тра за без бед ност на ра

ду и за шти ту од по жа ра, Александар
Гуцуња и до да је да су сви по го ђе ни 
еко ном ском кри зом, па и овај сек тор. 
Првенственомислим на послодав
це који су суочени са проблемима у
разнимдоменима,пасетоодражава
инамогућностнабавкеличнихсред
ставаиредовногодржавањаопреме.
Самимтимзапосленикодтаквихпо
слодаваца су мало више изложени
ризикуимислимдаиједнаидруга
страначиневеликенапоредапосао
којиобављајуодраденабезбеданна
чин,данедоведуупитањепослова
њефирме,адаминимумбезбедности
будезадовољен.

По треб на је син хро ни зо ва на ак ци ја 
што од стра не др жа ве, од но сно Ми ни
стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке и 
над ле жне Упра ве за без бед ност и здра
вље на ра ду и са ме ин спек ци је, као и 
ме диј ска по др шка.

За кон о без бед но сти и здра вље на ра ду

Без бед ност у ру ка ма по сло да ва ца

Радионица о заштити 
интелектуалне 

својине
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Из За ви чај ног оде ље ња би бли о те ке Вељ ко Пе тро вић

Па ла нач ки сај мо ви за на тли ја 
из ме ђу свет ских ра то ва

Да ли би ми ве ро ва ли да је на под руч ју 
гра да Бач ка Па лан ка пр ва за на тлиј ска и 
тр го вач ка из ло жба одр жа на да ле ке 1887. 
го ди не? Чи ни се да су го ди не, сад већ и 
чи тав је дан век и ви ше пре кри ли ова се
ћа ња, на жа лост. На жа лост, јер  да се се
ћа мо, мно го би на у чи ли из тог вре ме на 
и си гурн о би нам би ло од ко ри сти да нас, 
али на сре ћу у Бач кој Па лан ци има мо 
Завичајно одељење Народне библио
теке“ВељкоПетровић” и би бли о те ка
ра ДрагануПетрић. За хва љу ћи њој смо 
са зна ли овај по да так, али не са мо то, не
го смо има ли при ли ку и да ви ди мо ка та
ло ге три За на тлиј скотр
го вач ке из ло жбе ко ји су 
не ве ро ват но све до че ње о 
оно ме шта су у оно вре
ме ра ди ли пред у зет ни ци, 
ка ко је из гле да ла бач ко
па ла нач ка при вре да, али 
и жи вот уоп ште. 

У то вре ме  је Удру же
ње за на тли ја бро ја ло 457 
чла но ва, Удру же ње тр го
ва ца је оку пља ло 164 тр
гов ца, кал фи и њи хо вих  
по моћ ни ка.  Да тум с по
чет ка ове при че је са мо 
упам ћен, док су пи са ни 
тра го ви оста ли са  Пр ве 
За на тлиј ске и тр го вач ке 
из ло жбе ко ја је одр жа на 
од 9. до 16. ав гу ста 1925. 
го ди не. Реч је о Ка та ло гу 
овог Сај ма  чи ји мно го број ни уче сни ци 
су из ла га ли у та да шњој згра ди Гра ђан ске 
шко ле, да на шњег Му зе ја гра да. Оку пи ло 
се мно го њих, иза ла жу ћи сво јих ру ку де
ло. Мно гих за на та ко јих је та да би ло ви

ше не ма, али и они 
пре о ста ли го то
во да из у ми ру. На 
из ло жби су би ли 
опан ча ри, пе ка ри, 
фар ба ри, сто ла ри, 
бра ва ри, ци пе ла ри, 
ко ла ри, ча ра па ри, 
ужа ри, дро ге ри сти, 
си та ри, ко ла ча ри, 
чет ка ри,  стро јо
бра ва ри и на кра ју 
цео текст би мо гао 
би ти утро шен на 

ре ђа ње за на
та, ко ли ко их 
је би ло та да.

У ка та ло
гу је у Уво ду 

пи са ло о при вре ди та
да шње Бач ке Па лан ке, 
за тим по не што о бач
ко па ла нач ком срезу 
ко ји је по кри вао под
руч је да на шње оп шти
не, а про ста ли део ове 
ни ма ло тан ке пу бли
ка ци је при пао је мно
го број ним ре кла ма ма.

Овим пу тем по зи
ва мо и све ко ји, евен
ту ал но има ју би ло 
ка кав до ку мент или 
пред мет ко ји све до
чи о ра ду за на тли ја 
из про шлих вре ме на 
да се јаве у Удружење 

или За ви чај ном оде ље њу.
За хва љу је мо се За ви чај ном оде ље њу 

На род не би бли о те ке “Вељ ко Пе тро вић” 
из Бач ке Па лан ке на усту пље ном ма те
ри ја лу.

Драгана Петрић
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