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Увод
Утврђено градиво, надлежни  опет пали
на испиту предузетништва

Што овакав наслов, можда се питате?! А ево
и одговора...
ВЕЋ смо утврдили да је “крајње време”, а
чини се да то “време” стиже лагано, гушећи овај,
морамо се сложити, у овим тешким временима,
део привреде, предузетништво, које може спаси
ти “малог” човека.
ВЕЋ смо утврдили и да се власт углавном само
декларативно изјашњава о радикалним мерама, о
променама, посебно пред изборе.
ВЕЋ смо утврдили и да има “сиве економије”
ВЕЋ смо утврдили и да намета у предузетни
штву има све више и да су све већи и већи.
ВЕЋ смо утврдили да не можемо да плаћамо
ПДВ пре него што нам не измире наше дугове.
ВЕЋ смо утврдили да нам је “музички динар”
(то тако лепо звучи, музика ваљда оплемењује чо
века, али не и нас) пресео због дажбина СОКОЈ-а
И ОФПС-а
ВЕЋ смо утврдили да, као да пијемо златну во
ду, а у нашем отпаду су као дијаманти, (с обзиром
на то колико су нам већи рачуни за комуналије).
Толико смо тога ВЕЋ утврдили, али од државе
слаба “вајда”. Слушају нас, али нас не чују.
На срећу, ВЕЋ смо ми утврдили да само соп
ственим снагама и својеврсним бунтом можемо
нешто променити. Светли примери у којима смо
померили ствари добром, заједничком акцијом су
“борба” са СОКОЈ-ем и ОФПС-ом, као “борба” за
предуз етнице које су на породиљском одсуству.
Нешто више о овоме, али и многим другим тема
ма можете прочитати на наредним странама.
Ваш Паланачки предузетник

Оснивач и издавач: Опште Удружење Предузетника Бачка Паланка, Ул. Жарка Зрењанина 39
Тел. 021/ 752-772, Е-маил: office@udruzenjepreduzetnika.com, www.udruzenjepreduzetnika.com
Штампа: СПД “Графоофсет”, Челарево • Тираж: 2000 ком • Примерак је бесплатан
Паланачки

Предузетник

3

Фонд за развој предуз етништва општине Бачка Паланка

Конкурси обележили годину
На седници Управног одбора Фон
да за развој предузетништва општи
не Бачка Паланка одлучено је да бу
де додељено 15 нових кредита пред
узетницима по конкурсу расписа
ном од 15. новембра до 5. децембра.
На конкурс се јавило 18 предуз етника, с
тим што је њих 15 задовољило све кри
теријуме. Критеријум по коме су опре

и дато им је 120 хиљада динара. Оче
кује се да у марту тај износ буде преко
3 милиона динара. Они који су добили
средства у првом кругу конкурса уред
но измирују своје обавезе, истакнуто
је данас. О предстојећем периоду пред
седник УО Фонда Петар Јовичић каже:
- Мислим да је ово што Фонд ради са
додељивањем кредита изузетно до

Састанак Фонда

дељивана средства је број радника. Они
који сами раде, њих је осморо и биће
им опредељено по 100 хиљада дина
ра, њих четворо имају по једног радни
ка, и додељено им је 110 000 динара, а
њих троје имају двоје и више радника

бро, јер се средства увећавају. Добар
пример је Фонд у Суботици који је та
ко радио и сада располаже са више од
100 хиљада динара.
Са претходних 11 кредита и ових 15,
Фонд је у овој години, када је и запо

чео са овом праксом, поделио укупно
26 кредита, вредности преко 4 милио
на динара. Средства подељена под ова
квим условима много значе предуз ет
ницима и једна смо од ретких општи
на у којима Фонд овако функционише,
констатовано је на данашњем састанку.
Милутин Марчета је предложио да
се разговара са неком од банака, ка
ко би и оне изнашле интерес
да учествују у наредним кру
говима конкурса за доделу кре
дита за предуз етнике, са истим
средствима као и локална са
моуп
 рава. Ову праксу је рани
је применио Фонд за развој по
љопривреде који сада распо
лаже много већим средствима.
Још једном је поменуто да је
Фонд предложио да из Буџе
та буде опредељено 3.500.000
динара. Уколико та средста
ва буду додељена Фонду, мо
же се очекивати да ће у наред
ном периоду за кредите моћи да
конкуришу и мала предуз ећа.
Први Конкурс је био отворен од
26. априла до 16. маја. За ове на
мене опредељено је 2,5 милион
 а дина
ра. Тада је додељено 11 кредита. Одо
брена средства су износила између 50
и 250 хиљада динара. Половином јула
предузетници су закључили уговоре и
тада су им пребачена новчана средства.

Савет успешно завршава годину

Очекују се већа средства
Прошле године локална самоуп
 рава
је обезбедила 5 милион
 а динара, а Влада
Републике Србије 4 милион 900 хиља
да и у Савету за запошљавање општине
Бачка Паланка су се определили да фи
нансирају само два програма, за ново за
пошљавање и самозапошљавање, рекао
је у разговору за Паланачки предуз ете
ник, шеф Национ
 алне службе за запо
шљавање Бачка Паланка и члан локал
ног Савета запошљавања, Драган Пе
рић.
- Успешно смо завршили ову го
дину што се тиче локалног акционог
плана. Њих 33-оје је отворило своју
фирму, дали смо 150 хиљада динара
Паланачки
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по једном самозапошљавању. Конку
рисало је укупно њих 57. Што се ти
че новог запошљавања имали смо 49
нових запошљавања. Око 50 послода
ваца је исказало потребе за ново запо
шљавање. Нисмо свима могли да иза
ђемо у сусрет, јер смо дали по 100 хи
љада по једном, тако да смо запосли
ли 49.
Савети за запошљавање су у обаве
зи да се у оквиру републичких, покра
јинских и локалних акционих планова
определе до 30. јануар
 а шта ће суфинан
сирати следеће године. Бачка Паланка је
у групи општина које су од посебног ин
тереса Владе Репулике Србије. Сходно

томе, субвенције за нова запошљавања
биће увећане на 300 хиљада динара, а за
инвалидна лица на 400 хиљада динара.
- Очекујемо да са ових 5 милион
колико ће Општина издвојити наред
не године из Буџета, Влада би треба
ла да дода још око 10 милиона. То би
била  репрезентативна сума у овој го
дини која се очекује да буде изузетно
тешка. Рецесија у Бачкој Паланци је
евидентна, велики број је незапосле
них и видећемо како ћемо то решити.
У наредном периоду је планирано да
се ради на мониторингу започетих би
зниса, како се не би дозволило да се уга
се тек отворене радње.

Фершер база слободне музике

ОФПС и СОКОЈ добили конкренцију
Fairshare (Фершер) је пројекат фор
мирања слободне базе домаће музике,
тачније аутора који су се определили да
њихова дела буду ван колективног систе
ма. - Прошле године у априлу када су
стартовали имали су промотивна три
месеца тзв. комерцијалног коришће
ња музике. Фершер је мало надопунио
базу и даље то чине.
У понуду Фершера је уврштен и ка
талог међународног сервиса који је са
формирањем базе слободне музике по
чео много раније, 2005. године и пре
растао је у платформу слободне музи
ке. Они имају седиште у Луксембургу
и зову се амендо и њих за Србију за
ступа Фершер. Јамендо има велику ба
зу слободне музике. Конципирана је и
као интеренет радио са 21 каналом, ко
ји емитују различите жанрове музике,
осим локалне балканске музике. Тамо
се може наћи она тзв позадиинска му
зика, потребна за ресторане, фризер
ске салоне,   кафиће, у којима музика
није толико битан елемент у послова
њу. Сва музика може да се даунлодује,
рекао је за Паланачки предузетник ди
ректор и покретач Фершера, Огњен Узе
лац и додао:
- Сајт је постављен тако да упозна
је и музичаре и кориснике са Фершер
пројектом. Направили смо мали „зе
мљотрес“ међу кућама које штите ко
лективна ауторска  права, оне су биле
неприпремљене за постојање овако не
чега, а то се видело кроз то како су ре
аговали и на прве склопљене послове
измедју Фершера и угоститеља.  Нико
није очекивао да ће се тако нешто деси
ти у Србији, јер смо ми друга платфор
ма која то ради, после Јаменда. Погре
шно стављају знак једнакости између
нас и  СОКОЈ-а  и ОФПС-а које су тзв.
колективне организације. Ми нисмо
колективна организација, никаква вр
ста Удружења. Ми смо класичан ДОО
што се тиче форме нашег пословања.
Уредно смо регистровани. СОКОЈ   и
ОФПС  нас доживљава као конкурен
цију, али  су оне колективне организа
ције и као такве не могу имати конку
ренцију, већ имају заштићен законски
монопол. Ми се не бавим остварива
њем колективног права. Завод за ин
телектуалну својину је проблематично
одреаговао на нас, јер је Унија посло

даваца Србије, која окупља и угости
теље, а који имају највећи проблем са
СОКОЈ-ем и ОФПС-ом  послала цир
куларно писмо, између осталог и Заво
ду , као и судовима   у коме су обаве
штени да се појавио Фершер, односно
агенција која се остваривањем музич
ких, ауторских, сродних права бави
на индивидуалан начин. То је закон
ска могућност која до тада није била
коришћена. Пошто су све пресуде које
су СОКОЈ и  ОФПС  добијали против
корисника биле засноване на закон
ској претпоставци да не постоји друга
чији начин остваривања права, те  им
је скренута пажња да постоји и нешто
друго. На то писмо је директорка Заво

и суђење. Имамо саветничке канцела
рије које своје услуге пружају под вео
ма повољним условима, уз пуномоћ се
плати само цена првог поднеска који
је 5000 динара, а остало адвокати ра
де, по успеху у спору који ће више-ма
ње бити типски. На Фершер је лако
вршити притисак, али Јамендо је лук
сембуршка фирма која ради то исто и
чекам да видим како ће из Србије иза
ћи на крај са тим. Ако то функциони
ше у читавом свету, онда ће морати и
у Србији.
У Фершеру имају категорије по који
ма наплаћују коришћење музике из њи
хове базе. Угоститељи који имају лока
ле до 200 метара квадратних плаћају 800
Огњен Узелац

да за интелектуалну својину одговори
ла прилично „немушто“ и увијено об
јашњавајући како је могуће да аутори
своја права остварују индивидулано, а
да интерпретатори и власници снимка
не могу и да је то могуће радити једино
колективно. То  је једна правничка бе
смислица. Суштински је власник пе
сме аутор и ако он одлучи да неко де
ло не буде у колективномс систему за
штите, морају да се повинују тој њего
вој вољи.  
После обавештења ОФПС-у од стра
не појединих корисника да су почели да
користе репертоар који није њихов, што
их ослобађа обавезе према њима, поче
ли да шаљу типске одговоре у стилу да
они не признају и да су они једини овла
шћени - тврди Огњен Узелац и додаје:
-  Приуштили смо им ту могућност да
буду први који ће покренути поступак
против Фершер услуга и то су и учи
нили само против једног београдског
локала и сада очекујемо прва рочишта

динара месечно, а преко 200 квадрата
1400 динара. Трговачки и занатски објек
ти до 200 квадрата су 400 динара, пре
ко 200 квадрата су 700 динара. Велики
трговачки објекти преко 500 метара ква
дратних плаћају 2000 динара месечно.
- С обзиром да је ово пројекат у зачет
ку ми још нисмо довољно испопулари
сани, каже први човек Фершера . - Ишли
смо на то да ће популаризацију радити
саме колективне организације,   јер су
корисници незадовољни начином на ко
ји  оне послују и  притискају их. Кори
сницу су спремни због тога на различи
те мере, од радикалнијих, типа укидања
музике до софистициранијих, тражење
алтернативе као што су Фершер, Јамен
до или неке друге базе слободне музике
које има углавном на Интернету. Овај,
да га тако назовем, покрет слободне му
зике настао је под утицајем Интернета.
Корисници беже код нас углавном због
намета СОКОЈ-а и ОФПС-а. - рекао је
на крају Огњен Узелац.
Паланачки
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Чурушка посета

Предуз етници се удружују
штине Бачка Паланка, као пример добре
праксе Удружења које опстаје и одолева
вишегодишњим кризним годинама.
- Ми смо без обзира на то ко је на
власти успели да објаснимо надлежни
ма у локалу од коликог значаја може
бити јако Удружење, захваљујући и то
ме ми јесмо једно од најјачих Удруже
ња у Србији.  Без те подршке ми много
тога не би урадили. - рекао је Марчета.

Недавно су представници Удружења
предузетника Чуруг које је у оснивању
посетили Опште удружење предузетни
ка општине Бачка Паланка у намери да
сазнају њихова искуства. Овом прили
ком представници ОУП-а Бачка Палан
ка су предочили добру сарадњу са ло
калном самоуправом која је континуи
рана захваљујући вишегодишњем до
бром раду руководства Удружења, како

и челним људим у општини, невезано
којој политичкој партији припадају. У
локалној самоуправи су схватили и зна
чај предуз етништва, малих и средњих
предуз ећа, те се та сарадња одржава.
Ова посета Чуружана није и једина. На
име, било је и раније посета од стране
удружења која су желела да се оснују, а
за очекивати је да ће их бити и убудуће,
јер је Опште удружење предуз етника оп

Војводина метал кластер
у Бачкој Паланци

Удружењу одобрена средства

металцима

Министарство економије и регионал
ног развоја Републике Србије, тачни
је Национална агенција за регионал
ни развој је одобрила средства Општем
удружењу предузетника општине Бачка
Паланка по конкурсу који је био расписан
недавно. Паланачко удружење ће добије
на средства утрошити на бесплатну обу
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Нова понуда
У организацији Општег удружење
предузетника општине Бачка Палан
ка, 4. октобра, у просторијама Удру
жења одржана је презентација пројек
та „Војводине Метал Кластера“. Мена
џер пројекта, Зоран Пекез је предста
вио пројекат неколицини чланова ме
талске секције паланачког Удружења.
Присутни су могли да чују више о про
јекту који су подржали Покрајински се
кретаријат за међурегионалну сарадњу,
Покрајински секретаријат за привреду,
Факултет техничких наука, Општина Те
мерин, Фриули центар за истраживање
иновација и технолошки трансфер, Ита
лија, Опште удружење предузетника Ада
и Удружење за унапређење конкурентно
сти металаца Срема „Мемос“ из Инђије.
Имплементација пројекта је почета 1.
марта ове године. Циљ пројекта је да
се кроз подстицање нових модела јав
но-приватних партнерстава, допринесе
отварању радних места у мање развије
ним деловима Војводине, да се допри
несе повећању конкурентности на ме
ђународном нивоу и повећању извозног
учинка предузећа у оквиру металске ин
дустрије. Кластеру се до сада прикључи
ло 75 предузећа из металске области, али
и институције које могу да помогну раду
чланица. Сви који се укључе у рад кла
стера до краја 2012. године неће морати
да плате оснивачки улог, нити чланарину.
Кластер је званично створен на оснивач
кој Скупштини која је одржана 14. окто
бар у Новом Саду, а 21. октобра је и озва
ничен свечано у Темерину.
Паланачки
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пословања. Интересовање је задовољава
јуће и Удружење ће и убудуће покушати
да дође до средстава за сличне намене.
На саветовању предузетница, присутне
су имале прилику да чују нешто више о
изради бизнис-плана, као и о повезивању
предуз етница. Планирано је да се упо
знају са обавезама, тржиштем, електрон

Са обуке предузетница

ку предузетника у раду на рачунарима,
тачније пројекту електронског послова
ња и интернет-маркетинга, као и на про
јекту обуке предузетница у пословању.
Едукатори у раду на рачунарима су пред
ставници фирме Инфо БАП, док ће прак
тичне савете предузетницама дати пред
ставнице агенције Ена Лена. На старту
и једне и друге обуке задовољни су, ка
ко предавачи, тако и полазници. Едука
цији на рачунарима присутно је преко 20
предузетника који крећу од почетка упо
знајући тајне комјутера. Током децембра
ће се предузетници на практичним обу
кама оспособити за још ефикаснији рад
и тако научити како да смање трошкове

ским пословањем и другим темама које
ће им практично помоћи у пословању.
Део ових средстава биће намењен и
штампању новог, 11. броја Паланачког
предузетника. Такође, Удружење је до
било и средства од Покрајинског секре
таријата за привреду. Овим средствима
ће током децембра бити адаптиране про
сторије паланачког Удружења.
Учешће на оваквим конкурсима је од
великог значаја за предузетнике општи
не Бачка Паланка и циљ је да предузет
ницима на овај начин пружимо што ви
ше корисних знања која су им потребна
за лакше пословање у овим изузетно те
шким условима.

У договору са таксистима донета нова Одлука

Прописи у складу са практичним
потребама
Током ове године одржано је више
успешних састанака секције таксиста
при паланачком Удружењу на коме су они
изнели проблеме које их муче и заједнич
ким снагама су са секретаром Милути
ном Марчетом и представницима ло
калне самоуправе, чланом Општинског
већа Општине Бачка Паланка задуженим
за саоб
 раћај, Миленком Николашеви
ћем и саобраћајним инспектором Луком
Рамићем, дошли до одређених решења.
Николашевић је задовољан досадашњом
сарадњом са секцијом таксиста.
- Осећа се код таксиста професио
налнији приступ ономе шта тражи за
конодавац, али и ономе шта су потребе
путника. Чини се да је стање у овој де
латности сада сређеније. Законодавац
је пренео на локалну самоуправу да то
регулише.
Убудуће ће таксисти бити каналисани
у тзв. редно постављање где ће бити са
мо четири возила, а остали ће бити рас
поређени по осталим такси местима, у
Шафариковој и у Краља Петра I. За раз
лику од досадашњих 19, сада ће у гра
ду бити 27 такси места, а са насељеним
местима, у целој општини укупно 40.
Ову област у општини регулише Од
лука о јавном превозу путника у друм
ском саобраћају на територији општи
не Бачка Паланка која треба да се нађе
на дневном реду Скупштине општине.
Ова одлука је сада усклађена са најно
вијим Законом о саобраћају. Убудуће
ће лица која желе да се баве такси де
латношћу морати да уз дозволу за рад,
полажу и испит о познавању прописа.
Тренутно у општини има између 90 и 100
таксиста. Расте број оних који желе да се
баве такси превозом. О разлозима Нико
лашевић каже:
- С обзиром на економску ситацију
у којој се друштво налази, такси делат
ност  је једна једна од делатности у коју
се човек лако укључује, јер је довољно
имати ауто, али друштво дозвољавају
ћи сваком да седне за волан ризикује
нешто друго, безбедност.
Било је најаве да ће таксисти морати
да уведу и фискалне касе
-  Мислим да је то сувишно, јер ни
законодаваца није начисто како са
тим. - каже Миленко Николашевић и до

даје: - То није у складу са реалношћу.
По Одлуци ће се добити још једна но
ва, пета тарифа, минимална и фиксна та
рифа која иде по тури. Паланачки такси

га, на брзину којом возе, на културу опхо
ђења и друго.
Битно је истаћи да ће Одлуком о јав
ном превозу путника у друмском саобра

Састанак таксиста са
представницима власти

ће имати своје обележје, грб града, сва
ко возило ће имати свој идентификацио
ни број . Сваки такиста ће од сада имати
обавезу да једном годишње обнавља до
зволу за рад. Први период ће бити прела
зни и неке о одредби биће уведене после
три, а неке после 6 месеци.
Николашевић каже да су и грађани
имали притужби на рад таксиста. При
тужбе су се односиле углавном на нава
лентност таксиста у нуђењу својих услу

ћају на територији општине Бачка Па
ланка бити изрегулисан и нелегалан рад
максимално, колико је то могуће у овим
условима, посебно на лица која „таксира
ју„ са подручја Новог Сада и Бача, а ко
ји возе непријављени. Локалне казне су
мање него на републичком новоу и у ра
спону су од 15 хиљада до 100 000 динара.
Николашевић указује да ништа у Од
луци није донето без претходне консул
тације са са самим таксистима.

Преко Удружења до бесплатне приче

МТС за Удружење
Маштали сте да причате “до ми
ле воље“, а да Вас то не кошта?!
Опште удружење предузетника општи
не Бачка Паланка се потрудило и да вам
помогне у томе. Од марта 2010. пре
ко Општег удружења предузетника оп
штине Бачка Паланка МТС мрежа ну
ди пакет Бизнет 300. Више од 80 пред
узећа са око 500 бројева је прихватило
овај Пакет. Они су до сада искористили
изузетне погодности пакета Бизнет 300
и умрежило у ову групу своје запосле
не, као и чланове својих породица. Раз
говор унутар групе је бесплатан, а све

остало је по најповољнијим условима.
Сви заинтересовани за овај веома пого
дан пакет могу да се јаве у просторије
Удружења да би добили додатне инфор
мације.
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Пореска управа Србије

Електронски сервис започео
свој живот
Пореска управа у жељи да олакша
пословање и смањи трошкове, увела је
електронски сервис за привреду и поре
ске обвезнике
Наиме, Пореска управа је пре две го
дине почела са електронским послова
њем са пореским обвезницима и већ две
године велики порески обвезници имају
потпуно електронско пословање са По
реском управом.
Од ове године у Пореској управи су
омогућили електронске сервисе за све
пореске обвезнике, а посебно пореске
обвезнике пореза на додату вредност и
започели су од половине године реги
страцију пореских обвезника за елек
тронско пословање. До сад је регистро
вано око 40 000 ПДВ пореских обвезника
за електронско пословање са Пореском
управом. Портал Пореске управе ради
од септембра и преко овог поратала 200
пореских обвезника може да подносе по
реске пријаве пореза на додату вредност
и тај пробни период ће трајати до краја
године, рекао је за Паланачки преду
зетник помоћник директора републичке
Пореске управе, др Дејан Видојевић и
најавио:

др Дејан Видојевић
-  Од почетка године ћемо омогући
ти свим ПДВ обвезницима да подно
се електронски  пореске пријаве, а од
априла и грађанима да подносе годи
шње пореске пријаве за укупан приход
грађана, а онда ћемо до краја године  
омогућити да се све оне друге пореске
пријаве које су битне за пословање по
реских обвезника, пре свега се мисли
на правна лица, односно фирме, мо
ћи ће да се подносе електронски.  Но
вост је да ће од априла наредне године
порески обвезници имати електонски
увид у стање својих пореских рачина,
а до краја следеће године ће моћи и да
добију електронске потврде о измире
Паланачки
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ним пореским обавезама. Тај нови си
стем електронског плаћања би требао
да се успостави и на нивоу државе и ми
се надамо да ће у току наредне године
бити успостављен систем, где ће бити
омогућено плаћање са платним карти
цама и другим видовима електронског
плаћања.

Порески обвезник уколико жели да‚
користи електронски сервис мора у фи
лијали Пореске управе која је надлежна
за њега, да попуни тзв. ПЕП образац. Ту
су подаци о законском заступнику и ту се
врши легитимисање законског заступни
ка и на лицу места се изврши регистра
ција, а после тога је потребно да се за
конски заступник пријави преко Пората
ла Пореске управе за електронско посло
вање. Преко Портала ће обвезник дати
овлашћења својим запосленима који ће
имати могућност да електронски послују
са Пореском управом. Такође је потребан
још један услов који се не односи на По
реску управу, али је важан. Неопх
 одно
је да законски заступник поседује карти
цу са квалфикованим електронским сер
тификатом који издају 4 сертификацион
а
тела у Србији, а то су: Ј.П. Пошта Срби
је, Привредна комора Србије, МУП Репу
блике Србије и фирма HALCOM.
- Електронски сервис је   беспла
тан. - истиче Видојевић и додаје: - По
реским обвезницима је битно да има
ју картицу, Интернет и рачунар са ко
га ће приступати Порталу. Издавање
сертификата нека сертификациона
тела наплаћују, нека не. ПКС издаје
бесплатно сертификате, али наплаћу
је трошкови картице, МУП Србије из
дају бесплатно сертификате приликом
издавања нови личних карти, Халком
ће вероватно издавати бесплатно.
Електронски сервис олакшава посло
вање пореских обвезника са Пореском

управом, смањује трошкове пословања,
како пореских обвезника, тако и саме
Пореске управе. Према подацима Поре
ске управе када би сви ПДВ обвезници,
само ПДВ пријаву подносили електрон
ски, у Србији би се уштедело око 600 ми
лион
 а евра на годишњем новоу.
-  Када се електронски подноси
пријаве много је мања могућност гре
шке приликом уноса  података, јер се
све контроле налазе на Порталу и не
могуће је послати пријаву у којој ни
су тачни подаци. С друге стране биће
олакшан и посао запосленима у Поре
ској управи. Све људе, њих 1300 ко
ји раде на шалтеру, на уносу тих  по
реских пријава ћемо моћи да додатно
обучимо и да их преселимо у канцела
рије да се баве неким другима посло
вима.- рекао је на крају помоћник ди
ректора републичке Пореске управе др
Дејан Видојевић.

Подсетник за пауш
 ално
опорезивање

Лимит за
паушал до
3 милиона
динара
Обвезници који порез на доходак
грађана на приходе од самосталне де
латности плаћају паушално и они који
желе да пређу у паушално опорезивање
требали су да поднесу потврду о про
мету рачуна из пословних банака до 30.
новембра 2011. године Пореској упра
ви. Захтеви за пауш
 ално опорезивање
подносили су се у Пореској управи, у
Бачкој Паланци. У Пореској управи, у
Бачкој Паланци имају образац који је
потребно попунити. Новорегистрова
ни предузетници који желе да буду па
ушалци морају поднети захтеве Поре
ској управи у року од 15 дана од уписа
у привредни регистар. Подсетићемо да
је лимит за паушално опорезивање до 3
милиона динара.

Предузетнице породиље добиле битку

Влада усвојила предлог о измени
Закона
Од децембра прошле године Унија по
слодаваца Србије се активно бави про
блемом жена предузетница, како би оне
имале једнака права као све запослене
жене приликом одласка на породиљско
одсуство. Измене и допуне Закона о до
приносима за обавезно социјално осигу
рање, које су усвојене на седници Владе
Републике Србије 24. новембра 2011. го
дине, ушле су у процедуру Народне скуп
штине Републике Србије и чека се на њи
хово усвајање.
Најважнија измена коју садржи овај
предлог односи се на питање предуз етни
ца породиља које наставе са обављањем
делатности преко овлашћеног послово
ђе. Предложеним изменама се омогућава
предуз етницама да не плаћају доприносе
на опорезиву добит за време остварива
ња права на накнаду зараде.
- Последња информација којом рас
полажемо је да је Влада Републике Ср
бије  усвојила Предлог по коме ће ко
начно бити промењен Закон о допри
носима за социјално осигурање и оче
кује се да у наредних неколико недеља
Скупштина Србије усвоји ове измене,
после чега ће право ових жена бити из
једначено са правима других жена. рекао је Драгољуб Раић који се налази
на челу сектора привреда у Унији посло
даваца Србије.
Предузетнице које су у протекле две
године дале новац и платиле дупле до
приносе, држава ће рефундирати, одно
сно вратити овај новац. То важи и за же
не које су у последњих неколико месеци

отишле на продиљско. Оно што се сада
не зна, је како ће Министарство финанси
ја у договору са пореским управама орга
низовати ту исплату, да ли ће бити рефун
дирано у наредном периоду коз неки вид
пореског кредита или ће им та средства
бити исплаћена за тај период уназад.

Драгољуб Раић
Раић је истакао да овај проблем, није
како се мислило раније, ствар локалних
самоуправа, него ствар тумачења Мини
старства финансија. Све локалне самоу
праве су по овом поступале, с тим што
је неколико локалних самоуп
 рава, желе
ћи да заштите своје предузетнице, реши
ло да поступи другачије. Њихове пореске
управе нису на такав начин радиле, оне
су се чак оградиле од тумачења Мини
старстава финансија. Министарство фи
нансија је то које је инсистирало да се За
кон спроводи како се до тада спроводио.
После једне опсежне и широке, зајед
ничке кампање у којој је учествовало и
много жена, у Унији су успели уз помоћ
Заштитника грађана да направе ту проме
ну у Закону.
-  Потребно је да жене предузетни

це у наредних месец, два контактира
ју своје локалне пореске управе и да
се додатно распитају на који начин ће
средства бити  рефундирана, јер то још
увек не знамо у овом тренутку. - каже
Раић. - Очекујемо да се надокнађива
ње ових средства после промене Зако
на регулише неком врстом подзакон
ског акта.
Изменом Закона тај проблем ће бити
дефинитвно решен. Потребно је још која
недеља да је усвоји Скупштина Србије и
да буде објављен у Службеном гласнику
и то значи да ће од почетка године овај
проблем бити дугорочно решен. Неће се
дешавати да се новац који треба да буде
рефундиран повлачи као нека врста до
бити у којој ће се предуз етнице опорезо
вати.
- То је била једна финансијска завр
злама на нивоу Министараства финан
сија која се појављивала у билансима,
као да је нека добит остварена, али она
реално није остварена. Овај Закон ће
вероватно бити донет, јер имамо „сре
ће у несрећи“, јер ће сада предизборна
кампања и питање је да ли би било ре
шено да неке политичке личности ни
су желеле да стекну још који политич
ки поен. У УПС-у смо задовољни што
смо са породиљама и Заштитником
грађана тај проблем решили, тако да
оне могу мирно да оду на породиљско
и да им помогнемо, јер је ово време ка
да је изузетно тешко водити било ка
кав облик предузетништва, поготово
сам, рекао је Раић.

Групација женског предузетништва

Изабрано ново руководство
Састанку групације за женско преду
зетништво Регионалне Привредне ко
море Нови Сад у Новом Саду, 28. септем
бра, присуствовале су представнице свих
Удружења са подручја ове регије. Тада је
изабрано и ново руководство. Испред жен
ске секције, а по препоруци Општег удру
жења предуз етника општине Бачка Палан
ка делегирана је Милена Томчић.
Планирано је да се и у наредном перо
ду настави са афирмацијом и омасовља
вањем женског предузетништва, посебно

у производним делатностим
 а и на нивоу
групације при РПК Нови Сад, као и на
унапређењу сарадње са другим предузет
ницама. У овој групацији намеравају и да
организују трибине на тему: „Жене пред
узетнице у савременом бизнису“, на којој
ће се разговарати о институцион
 алној и
финансијској подршци женског предузет
ништва, пословном повезивању и умрежа
вању, родној равноправности и иноватив
ности у функцији повећања конкурентно
сти. У плану је и сарадњи са Покрајин

ским секретаријатом за рад, запошљава
ње и равноправност полова и реализација
Стратегије и Акционог плана активности
за унапређење економског положаја жена
на селу у АП Војводини 2012.- 2016. као и
презентација успешних жена предузетни
ца са подручја Коморе. Евидентно је да је
идеја о женском предуз етништву у успо
ну, те различите институције и фондови
опедељују средства управо за ову група
цију, тако да је у плану и конкурисање за
различите пројекте.
Паланачки

Предузетник
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Унију послодаваца Србије посетио Министар економије

Без радикалнијих мера нема опоравка
У понедељак. 7. новембра у простори
јама Уније послодаваца Србије у Београ
ду одржан је састанак 30-так представни
ка малих, средњих и великих предузећа
из целе Србије из свих сфера и члано
ва Управног одбора УПС са Министром
економије и регионалног развоја Небој
шом Ћирићем и његовим сарадницима.
Овом састанку присуствовао је и се
кретар Општег удружења предузетника
Бачка Паланка, Милутин Марчета, као
члан Управног одбора Уније. Планирано
је да се убудуће састанци Министра са
представницима Уније уведу као редовна
пракса. Овом приликом расправљано је о
све алармантнијој ситуацији у привреди.
- Присутни привредници су дали до
знања да је задњи час да се нешто учи

Унија послодаваца
Србије пред великим
изазовима у кризи

Покрет за спас
привреде
На седници Управног одбора Уније
послодаваца Србије, одржаној у Беог ра
ду, 14. новембра којој је присуствовао и
Милутин Марчета, сви су се сложили
да се чини да власт не схвата озбиљно
проблеме у којима се налази привреда,
јер не регује. Наредна, 2012. година је
истакнута као година још веће кризе.
Присутни су констатовали и да мно
га обећања државе нису спроведена. По
слодавци су потписали Социјално еко
номски споразум за 2011. у оквиру кога
су прихватили повећање сатнице, а др
жава, своје обећање да ће повећати из
нос неопорозивог дела није испоштова
ла до данас. Од послодаваца се тражи
и да потпишу појединачни колективни
уговор са којим би добили нова оптере
ћења, која не могу да испуне. Подеље
на су и мишљења привредника да ли и
даље треба преговарати са државом, све
док власт не предузме радикалније ме
ре. Покренута је и иницијатива за ства
рање Покрета привредника који би оку
пио све асоцијације привредника које
егзистирају у Србији, како би заједнич
ким снагама покушали нешто да учине
за спас српске привреде, јер се држава
оглушују о апеле послодаваца.
Паланачки
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Небојша Ћирић у посети

ни, јер су до сада надлежни урадили
мало. Потребне су радикалније мере,
јер ћемо се у противном наћи у безиз
лазној ситуацији.
Министар Ћирић је најавио да би по
четком 2012. године могли бити смањени
доприноси на личне доходке у значајни
јем износу.
- Уколико то буде, то би био један од

конкретнијих поступака који би нам
много значио.- рекао је Марчета и кон
статовао и да се мора увести пракса да
се ПДВ плати по реализацији, односно
наплати фактура, јер су рокови плаћања
несношљиви. Приватници плате ПДВ
одмах, а наплате тек за неколико месе
ци или годину, а држави мора да се пла
ти одмах.

УРС и Динкић посетили Унију

Представљена економска
платформа
Првог дана децембра у Унији посло
даваца Србије у Београду одржан је са
станак представника из 12 привредних
грана, као и чланова У.О. Уније са пред
седником Уједињених региона Србије,
Млађаном Динкићем и његовим сарад
ницима.
Према речима секретара члана УО
Уније, Милутина Марчете који је и при
суствовао састанку ка очлан УО, има на
говештаја да ће се десити још неколико
састанка, са политичарима из различитих
политичких опција пред изборе.
- Да ли заиста схватају срж пробле
ма или је ово само предизборна кампа
ња, видећемо.
Привредницима је важно да имају
прилику да изнесу своје проблеме. Ује
дињени региони Србије већ имају усвоје
ну економску платформу у којој су готово
сви проблеми које су привредници раније
износили.
Динкић није крио да се у прављењу
Платформе водио управо захтевима које
је чуо у претходном периоду у Унији. Сви
су се сложили око најважнијих проблема,
плаћање ПДВ по реализацији, превисоке
накнаде за ауторска и сродна права које
наплаћују СОКОЈ и ОФПС. Имамо вели
ку бирократску машинерију коју оваква
привреда не може да издржи и то је не
што што хитно треба мењати. Свака на

редна власт повећава, а не смањује број
тих људи. Наглашено је да се морају сма
њити пореска оптерећења и доприноси
који су редован извор прихода државе,
разне таксе, локалне и десетине такси,
накнаде и скривени порези, двоструко и
троструко веће цене комуналних услуга
Млађан Динкић у УПС

за привреду у односу на грађане и допри
носа на топли оброк и регрес за запосле
не, превисоки намети и накнаде различи
тих новоформираних државних агенција,
итд.. Присутни су истакли и да се мора
увести ред у фискалну политику у начи
ну и брзини наплате. Неопх одна је и бор
ба против „сиве економије”.
Међутим, док се не спроведу избо
ри, не постави нова власт, привредници
страхују да ће до тада Србија бити у још
већим проблемима и коме ће онда било
какве промене користити?-питају се на
крају привредници.

Служба за утврђивање и наплату јавних прихода

Предуз етници обавезни да
пријаве промене
Неки од предуз етника имају при
тужбе да им, иако су затворили „фир
му“ и даље пристижу решења да пла
те неку од локалних комуналних такси.
Одговор на ово питање смо потражили

узели из Пореске управе пре три годи
не, када су основани и не постоји ауто
матизам којим се евидентира било ка
ква промена у статусу пореских обве
зника. Наиме, они имају увид у базу

Шалтер сала Службе
у Служби за утврђивање и наплату
јавних прихода при општинској упра
ви Општине Бачка Паланка.
У Служби сазнајемо да су они базу
података о пореским обвезницима пре

Агенције за привредне регистре, али
предуз етници имају обавезу да сами
пријаве отварање, затварање, или било
какву другу промену Служби за утвр
ђивање и наплату јавних прихода у Оп

штини у року од 15 дана. Одлуком о
локалним комуналним таксама дефи
нисани су и поједни попусти које могу
остварити предуз етници, један од тих је
и да они који привремено одјаве фирму
дуже од годину дана имају 90 % попу
ста итд.
Такође, треба истаћи да постоје и ду
гови предузетника који нису своје оба
везе измирили док су радили. У складу
са тим у Служби објашњавају, уплат
ница је стање дуга и камате на одређен
датум, а Решењем се утврђује годишње
задужење за текућу годину. Ако је нпр.
предуз етник угасио фрму пре две годи
не и има дуг, он док не измири дуг стал
но ће добијатуи уплатницу која ће бити
већа за камату. Камате су високе и утвр
ђују се као камата на неблаговремено
уплаћени јавни приход. Уплатнице се
деле квартално.
У овој Служби истичу да са појед
ним књиговодственим агенцијама има
ју добру сарадњу, те им оне доносе сва
обавештења, и решења из АПР-а веза
на за њихове коминетенте. Такође, тре
ба указати да у Служби стално унапре
ђују своју базу, па очекују и добру са
радњу са предуз етницима, односно по
реским обвезницима.

Заједница Удружења регион
 алне привредне коморе Нови Сад

Радити на јачању Удружења
Током протекле године одржано је
неколико састанака Заједнице удружења
Регилоналне провредне коморе. Дома
ћини су били Бач, Темерин и Србобран.
На једном од састанака Милутин
Марчета је изнео у име паланачког
Удружења мишљење да је Заједница

удружења изгубила свој кредибилитет и
да мора да се конкретније решавају про
блеми предузетника.
- Непрестано констатујемо про
блеме, рад на "црно", нагомилани за
кони, али никако да их решавамо и
крајње је време да се нешто предузме.

Нпр. комунална предузећа наплаћују
3, 4 пута више своје услуге привред
ним субјектима у односу на физичка
лица. Кубик воде у Бачкој Паланци
је за фирме 120 динара, а за физичка
лица око 39 динара, у Новом Саду је
још више.

Без борбе против
сиве економије

кве акције против њих. Договорено је да у
наредном периоду свако удружење анали
зира обавезе једног предуз етника, казне
ну политику, као и казне за регистроване.
- Држава развија сиву економију, а
гаси предузетнике, рекао је секретар па
ланачког удружења, Милутин Марчета.
Радити на јачању сарадње општина и
удружења.
Наглашен је значајан утицај локалне
самоуп
 раве на рад удружења предузет

ника, јер она решава низ питања од не
посредног интереса за развој предузетни
штва , као што су: програми развоја, по
литика газдовања пословним простором,
финансијска захватања по основу локал
них комуналних такси...Истакнута је по
треба да се међусобна сарадња удружења
и локалне самоуп
 раве подигне на виши
ниво кроз подстицање развоја предузет
ништва и већу финансијску подршку ра
ду удружења.

Једна од констатација састанка Зајед
нице је и да је „сива економија“ у Срби
ји узела маха. Због тога су представници
регион
 алних удружења решили да покре
ну акцију борбе против рада на црно, јер
нерегистроване радње и њихове власнике
нико не контролише и не спроводи ника

Паланачки
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Национ
 ална агенција за регион
 ални развој

Конкурс за кредите за почетнике
у бизнису у 2011. години
Национална агенција за регионални
развој расписала је Конкурс за креди
те за почетнике у бизнису у 2011. годи
ни. Кредити се одобравају за изградњу/
дог радњ у/реконс трукц иј у/адапт ац иј у/
санацију пословног простора/производ
них и индустријских објеката или за ку
повину нове опреме од овлашћеног ди
стрибутера или произвођача опреме
Кредит је намењен привредним субјек
тима на подручју Републике Србије, реги
строваним у АПР од 01.01.2010. године
Један од услова за подносисоца захтева
је да лице никада раније није било вла
сник привредног друштва, односно пред
узетник, у смислу да је био обвезник по
реза на добит, односно на приходе од са
мосталне делатности.
Износ кредита: за предузетнике од
500.000,00 до 1.500.000,00 динара, за
правна лица од 500.000,00 до 5.000.000,00

динара.
Рок отплате: до 5 година, у оквиру
којег је период почека од дванаест ме
сеци Каматна стопа: 3% на годишњем
нивоу уз примену валутне клауз уле. От
плата кредита: тромесечна. Инструмен

ти обезбеђења (један од инструмената):
хипотека првог реда на непокретностима
или земљишту, у приватном власништву
(корисника кредита или другог лица) чи

Једна од услуга које нуди НАРР

ја тржишна вредност обезбеђује повраћај
кредита увећаног за припадајућу кама
ту или уговорно јемство (или приступа
ње дугу) правног лица за корисника кре
дита, са одговарајућим инструментима
обезбеђења јемца, односно приступиоц
а
дуга, за правна лица за кредите у износу
до 2.500.000,00 динара.
Пријем захтева почиње од 01.04.2011.
године, све док се не потроше средства за
ову намену
Рок за пријаву: недеља, 01. јан. 2012.
Детаљније информације се могу до
бити на сајту www.narr.gov.rs и у На
цион
 алној агенцији за регионал
ни развој на телефоне: 019/445311,
019/445364, 011/2060810, 011/2060829
или 011/2060844 или регион
 алним аген
цијама/центрима.

Из Агенција за
привредне регистре

Предуз етнички сервис Лажни
инспектори

Национ
 ална агенција за регионални
развој предузетницима пружа пословне
информације и стручне савете у области
ма финансија, права и иновација и прона
лазаштва.
Финансијски консалтинг информаци
је и савети о условима и могућностима до
бијања финансијских средстава из држав
них извора (суфинансирање програма раз
воја конкурентности, иновативности, кла
стера, удружења предуз етника, субвенције
НСЗ, старт-уп кредити и други подстицај
ни кредити различитих фондова), стручна
помоћ у припреми бизнис планова, пројек
цији економских и новчаних токова, ана
лизи ризика финансирања, савети за пре
вазилажење проблема, помоћ почетници
ма у пословању при избору делатности
пословно повезивање привредних су
бјеката. Контакт особе: Драга Кљајић,
011/2060810, draga.kljajic@narr.gov.rs и
Светлана Николић, 019/445311, svetlana.ni
kolic@narr.gov.rs
Правни консалтинг информације и са
вети у вези са правним формама пословања
приликом оснивања радњи или привред
них друштава, предностима и недостаци
ма појединих правних форми, упознавање
Паланачки
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Предузетник

са процедурама и условима за регистра
ције неког од облика обављања делатно
сти или промену правне форме, посеб
ним условима које је неопх одно испунити
за обављање одређених врста делатности,
надлежностима одговарајућих инспекциј
ских служби, информације и савети веза
ни за режиме спољнотрговинског послова
ња, информације о пореским обавезама...
Контакт: Ненад Лакетић, 011/2060829, ne
nad.laketic@narr.gov.rs
Иновације и проналазаштво пружање
стручне подршке за покретање пословних
инкубатора/иновативних центара, којима
се подстиче предуз етничка иницијатива,
иновативност, конкурентске предности на
домаћем и посебно иностраном тржишту,
успостављање веза привредних друштава и
предузетника са образовним и истраживач
ко развојним системом, удружењима про
налазача у циљу што ефикаснијег трансфе
ра знања, саветовање привредних друшта
ва и предуз етника/ иноватора у питањима
заштите интелектуалне својине: пружање
помоћи за спровођење процедуре подно
шења пријава код надлежне институције ...
Контакт: Синиша Тешић, 019/445364,
sinisa.tesic@narr.gov.rs

Крајем новембра АПР је издала са
општење којиме УПОЗОРАВА све при
вредне субјекте и предуз етнике на навод
не представнике АПР-а, који привред
ним субјектима и предуз етиницима нуде
ЦД-ове и штампани материјал са базама
података о регистрованим компанијама.
АПР упозорава да се ова лица ла
жно представљају и на превару на
плаћују услуге које су комерцијал
не природе, па самим тим нису оба
везујуће
за
привредне
субјекте.
Такође, АПР упозорава и на појаву ла
жних инспекторки АПР-а које на терито
рији Новог Сада обилазе предузетничке
радње, вршећи наводну контролу у име
ове агенције, за шта наплаћују накнаду.
Даље, АПР у саопштењу наглашава да
привредним субјектима доставља реги
строване податке из својих база података
искључиво на писмени захтев корисни
ка, преко посебне службе у Агенцији.
Такође, АПР обавештава предуз ећа и
предузетнике да АПР нема своју инспек
цију која врши контролу на терену, нити
има теренске службе које достављају би
ло какав штампани материјал са подаци
ма о регистрованим компанијама.

Радион
 ица о заштити интелектуалне својине

Бесплатно дијагностиковање
пословања
У данашње време када је путем гло
балне мреже све доступно, заштита ин
телектуалне својине, све више добија на
значају, истичу у Заводу за интелектуал
ну својину, чији су представници 8. де
цембра посетили Бачку Паланку. У вели
кој сали зграде Општине Бачка Паланка,
у организацији Удружења проналазача
иноватора УПИ ЧИБ, у сарадњи са еду
кативно-информативним центром Заво
да за интелектуалну својину и општином
Бачка Паланка одржана је радион
 ица на
тему “Заштита интелектуалне својине”.
Саветник у овом центру Завода, Никола
Радовановић истакао је да је ово један
од начина Завода и његовог едукативног
центра да се унапреди свест друштва о
значају заштите интелектуалне својине.
- Радионица упућује њене учеснике
у то шта је битно у свету интелектуал
не својине   и како се могу остварити
одређене користи, како се  могу зашти
ти права, да ли су у питању иновације
или неко ауторско право. На оваквим
скуповима говоримо и о услугама ко
је Завод пружа, а која су намењена на
шим привредним друштвима. Иначе,

те услуге су у овој и следећој години
бесплатне, јер су финансиране од стра
не ЕУ.
Прошле године Завод је почео са пру
жањем услуге дијагностика интелекту
алне својине, а ова услуга је интересант
на за власнике, малих и средњих преду

својину, где су конкурентне предности
и шта евентуално могу да искористе да
би били најконкурентнији на тржишту.
Услуга дијагностика обухвата долазак у
предуз еће, разговор од два, три сата на
основу чега се прави извештај са прило
зима, врши се испорука након одређеног

Радионица о заштити
интелектуалне
својине

зећа у Србији. Кроз ову услугу пружена
им је услуга утврђивања снага и слабо
сти које оне имају у свом пословању, а
на основу интелектулане својине. Пред
узетници добијају свеобухватну анализу
на основу које знају шта имају у фирми,
шта могу да користе као интелектуалну

времена. У извештају се дају смернице,
односно препоруке како се интелектуал
на својина може користити за интелекту
алну комерцијализацију.
Обраћање Заводу се врши преко елек
тронске поште која је дата на сајту:
www.zis.gov.rs.

Закон о безбедности и здравље на раду

Безбедност у рукама послодаваца
На жалост, сведоци смо многих тра
гедија на раду због непоштовања поје
диних аката који регулишу ову област,
како од стране послодаваца, тако и рад
ника. Код нас ову област регулише За
кон о безбедности и здрављу на раду
који је усвојен крајем 2005. године и 8
правилника који су 2006. године доне
ти на основу тог Закона Једна од обаве
за послодавац јесте доношење Акта о
процени ризика чиме би се смањио број
немилих догађаја. Начелница инспекци
је рада и радних односа у јужно бачком
округу, Љиљана Стојшић о томе каква
је безбедност радника сада, каже:
- Стање у овој области зависи, пре
свега од тога колико послодавац при
даје важности овој области. Имамо
послодавце који примењују све ме
ре које су неопходно да се примене на
адекватан начин, како би услови ра
да били што безбеднији, али имамо и

оне који не чине довољно. У зависно
сти од тога шта затекнемо у контроли
или превентивној контроли, делујемо
одређеним мерама, како би се стање
поправило.
Стручњаци су мишљења да санкција
ма не може бити заведен ред у области
заштите на раду, већ да је неопходна еду
кативно-пропагандна активност на свест
радника и послодаваца како би они схва
тили да је поштовање прописа у њихо
вом интересу. Потребно је што више
причати и утицати на свест запослених
и послодаваца, како би схватили да је то
у њиховом интересу. Запослени треба да
заштите своју безбедност и здравље, а
послодавцу је у интересу да има безбед
не услове како би запослени остваривали
што бољи економски ефекат.
Ситуац
 ија у области заштите и здра
вља на раду је веома комплексна, каже
директор Центра за безбедност на ра

ду и заштиту од пожара, Александар
Гуцуња и додаје да су сви погођени
економском кризом, па и овај сектор.
-  Првенствено мислим на послодав
це који су суочени са проблемима у
разним доменима, па се то одражава
и на могућност набавке личних сред
става и редовног одржавања опреме.
Самим тим запослени код таквих по
слодаваца су мало више изложени
ризику и  мислим да и једна и друга
страна чине велике напоре да посао
који обављају одраде на безбедан на
чин, да не доведу у питање послова
ње фирме, а да минимум безбедности
буде задовољен.
Потребна је синхронизована акција
што од стране државе, односно Мини
старства рада и социјалне политике и
надлежне Управе за безбедност и здра
вље на раду и саме инспекције, као и
медијска подршка.
Паланачки
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Из Завичајног одељења библиот еке Вељко Петровић

Паланачки сајмови занатлија
између светских ратова
Да ли би ми веровали да је на подручју
града Бачка Паланка прва занатлијска и
трговачка изложба одржана далеке 1887.
године? Чини се да су године, сад већ и
читав један век и више прекрили ова се
ћања, на жалост. На жалост, јер да се се
ћамо, много би научили из тог времена
и сигурно би нам било од користи данас,
али на срећу у Бачкој Паланци имамо
Завичајно одељење Народне библио
теке “Вељко Петровић” и библиотека
ра Драгану Петрић. Захваљући њој смо
сазнали овај податак, али не само то, не
го смо имали прилику и да видимо ката
логе три Занатлијско-тр
говачке изложбе који су
невероватно сведочење о
ономе шта су у оно вре
ме радили предузетници,
како је изгледала бачко
паланачка привреда, али
и живот уопште.
У то време је Удруже
ње занатлија бројало 457
чланова, Удружење трго
ваца је окупљало 164 тр
говца, калфи и њихових
помоћника. Датум с по
четка ове приче је само
упамћен, док су писани
трагови остали са Прве
Занатлијске и трговачке
изложбе која је одржана
од 9. до 16. августа 1925.
године. Реч је о Каталогу
овог Сајма чији многобројни учесници
су излагали у тадашњој згради Грађанске
школе, данашњег Музеја града. Окупило
се много њих, изалажући својих руку де
ло. Многих заната којих је тада било ви

ше нема, али и они
преостали
гото
во да изумиру. На
изложби су били
опанчари, пекари,
фарбари, столари,
бравари, ципелари,
колари, чарапари,
ужари, дрогеристи,
ситари, колачари,
четкари,
стројо
бравари и на крају
цео текст би могао
бити утрошен на
писало о привреди та
дашње Бачке Паланке,
затим понешто о бач
копаланачком срезу
који је покривао под
ручје данашње општи
не, а простали део ове
нимало танке публи
кације припао је мно
гобројним рекламама.
Овим путем пози
вамо и све који, евен
туално имају било
какав документ или
предмет који сведо
чи о раду занатлија
из прошлих времена
да се јаве у Удружење

ређање зана
та, колико их
је било тада.
У катало
гу је у Уводу

Драгана Петрић

или Завичајном одељењу.
Захваљујемо се Завичајном одељењу
Народне библиотеке “Вељко Петровић”
из Бачке Паланке на уступљеном мате
ријалу.
Паланачки
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Предузетник

Za sve generacije
i ukuse!
106 Mhz

www.radioimpuls.rs
w
ww.radioimpuls.rs
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ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

ХЕМИЈСКА
МИЈСКА ЧИСТИ
ЧИСТИОНА

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

NIRA-METAL
D.O.O. ZA PROIZVODNJU MAŠINA I DELOVA SA INŽENJERING USLUGAMA
Ul. Mihajla Pupina 3 • 21400 Baèka Palanka
Telefon: 021/ 60-42-239 • Faks: 021/ 60-43-495

office@nirametal.co.rs • www.nirametal.co.rs

AUTO

STAKLA

AUTOMOBILI • AUTOBUSI • KAMIONI
TRAKTORI • RADNE MAŠINE
Tel. 021/750-312 • 064/ 121-73-92 • IZLAZIMO NA TEREN

Bogdan Jokanoviæ • ul. Jugoslovenske armije 22 (u krugu AMD “Baèka) • Baèka Palanka

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

www.udruzenjepreduzetnika.com

ресторан
БРОЈ 11
ДЕЦЕМБАР 2011.
www.udruzenjepreduzetnika.com

ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН

Бачка
ачка Паланка • ул. Југословенске армије 59
751-830, 751-341
тел/факс: +381 021/ 751-830
СТАРА ИДИЛА • ул. Иве Лоле Рибара 81 • тел: 60-40-611
e-mail: idila@nspoint.net • www.idila.rs

ЧАСОПИС ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

ВЕЛИКА ПОНУДА ЈЕЛА СА РОШТИЉА, САЧЕВИ, РИБЉИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

ОРГАНИЗУЈЕМО ДОЧЕК
НОВЕ 2012. ГОДИНЕ

радно време
НОН-СТОП

0 - 24

365 дана

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

извор: Завичајно одељење НБ “Вељко Петровић”, Бачка Паланка

за све
за
св информације позовите нас

