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ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
И РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У

“ПАЛАНАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ”
И НА САЈТУ УДРУЖЕЊАТел. 021/752-772

 10.02. За порез на додату вредност Подношење пореске пријаве ПДВ и 
плаћање ПДВ за порески период у којем је настала пореска обавеза – јануар  
2014. године за пореског дужника који није обвезник ПДВ 
 18.02. За порез на доходак грађана Уплата месечне аконтације пореза на 
приходе од самосталне делатности за претходни месец
 За доприносе за обавезно социјално осигурањеУплата месечне аконтације 
доприноса лица која обављају самосталну делатност Уплата обавезе 
доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане 
запослене у иностранству и за иностране пензионере по решењу Пореске 
управе за претходни месец
 Уплата обавезе доприноса за самосталне уметнике по решењу Пореске 
управе за период од 01.01. до 31.03.2014. године
 За порез на додату вредност Подношење пореске пријаве ПП ПДВ и плаћање 
ПДВ за јануар 2014. године за обвезника за кога је порески период 
календарски месец. Подношење Обрасца ПИД ПДВ-1 уз пријаву ПП ПДВ за 
јануар 2014. године ако је статус претежног извозника обвезник стекао у 
јануару
 За порез на добит правних лицаУплата месечне аконтације пореза на добит 
правних лица за претходни месец 
 28.02 За порез на доходак грађана Подношење појединачне пореске пријаве 
на Обрасцу ППП ПД за обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по 
одбитку за исплате извршене у фебруару најкасније до 28. Фебруара 2014. 
године
 За доприносе за обавезно социјално осигурањеОбрачунавање и плаћање 
доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу месечну основицу 
доприноса од стране послодавца који до 28. фебруара 2014. године не исплати 
зараду за јануар 2014. године на Обрасцу ОД.
 Подношење појединачне пореске пријаве на Обрасцу ППП ПД за 
обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по одбитку за исплате које су 
извршене у фебруару 2014. године, најкасније до последњег дана у месецу

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР ФЕБРУАР

- Pregledi i terapije životinja
- Ultrazvučna dijagnostika

- Porodiljstvo i sterilitet životinja
- Hirurgija malih životinja

- Trihinoskopski pregled mesa
- Lekovi i saveti

Bačka Palanka, Branka Bajića 23, 064 14 27 544

21400 Bačka Palanka
Blok Partizan br. 15, lokal 15

063/ 86 27 330

FRIZERSKI SALON
AKADEMIJAD.O.O. ZA PROIZVODNJU MAŠINA I DELOVA SA INŽENJERING USLUGAMA

Ul. Mihajla Pupina 3 • 21400 Bačka Palanka
Telefon: 021/ 60-42-239 • Faks: 021/ 60-43-495

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

AUTO STAKLA

Tel. 021/750-312 • 064/ 121-73-92 • IZLAZIMO NA TEREN
Bogdan Jokanović • ul. Jugoslovenske armije 22 (u krugu AMD “Bačka) • Bačka Palanka

AUTOMOBILI • AUTOBUSI • KAMIONI
TRAKTORI • RADNE MAŠINE

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

Бачка Паланка, Краља Петра I 44
Тел. 021/ 741-891, Моб. 063/ 476-115

- хемијско чишћење -
- прање столњака, јоргана, завеса, ћебади и др. -

- пеглање -
- бојење одеће -

- чишћење и фарбање кожних јакни, бунди и др. -

ПОПООСАСАСАООО ХЕХЕХЕМИМИМИМИЈСЈСЈЈ КОГ ЧИШ
ЕЕЕЕЕ ППППППРАРР ВИ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИМИИИИИИИ
ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНАМИЈСКА ЧИСТИ

SZR KONTRAST
Bačka Palanka
Jug. armije 26

021 754 547

USLUGE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
• obavljanje poslova odgovornog Lica za bezbednost i zdravlje na radu 
• osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
• izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
• izrada Programa osposobljavanja zaposenih za bezbedan i zdrav rad
• izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
• izrada Stručnih mišljenja, Izveštaja o bezbednosti i zdravlju na radu, Elaborata o uređenju 

gradilišta

POSLOVI U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
• osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara i praktična provera znanja
• izrada Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara 
• izrada Pravila zaštite od požara
• izrada Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara
• izrada Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
• pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

USLUGE U OBLASTI QMS – HCCP – OHSAS – EMS – FSMS
• usluge u vezi sa uspostavljanjem i pripremom za sertifikaciju sistema menadžmenta prema 

zahtevima standarda serije ISO 9000, ISO 14000, kao i održavanje/unapređenje sistema
• usluge u vezi sa uspostavljanjem i pripremom za sertifikaciju sistema menadžmenta prema 

zahtevima standarda ISO 22000, HACCP-a i ostalih sistema menadžmenta bezbednošću 
hrane, kao i održavanje/unapređenje sistema

• usluge u vezi sa uspostavljanjem i pripremom za sertifikaciju sistema menadžmenta prema 
zahtevima standarda OHSAS 18001, zdravlje i bezbednost na radu, kao i održavanje/una-
pređenje sistema

• trening osoblja, monitoring, održavanje i interne provere menadžment sistema

CENTAR ZA BEZBEDNOST
NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
DOO NOVI SAD

Vojvođanska 16, 21000 Novi Sad • 021/451-774 • 064/169-08-38
office@centar.co.rs • www.centar.co.rs
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КОРАК НАПРЕД, ДВА
КОРАКА НАЗАД

Таман када се понадамо да идемо на-
пред, деси се неки преокрет и вратимо 
се уназад, тако изгледа данас слика наше 
привреде. У прилог томе иде велики број, 
не баш оптимистичних података. Србија 
је по:

- условима пословања на 93. позицији 
међу 189 земаља;

- лакоћи добијања грађевинске дозволе, 
је на 182. позицији од 200.

- једноставности плаћања пореза  је на 
161. месту, са 66 уплата годишње које за-
хтевају 279 сати.;

- лакоћи извршења уговора је на 116. 
месту, са 36 процедура и 635 дана за из-
вршење;

- за започињање бизниса потребно је 
шест процедура, 11,5 дана и ни динар из-
двајања за минимални капитал, што је свр-
стало на 45. место;

- стопа запослености 2008. године из-
носила 53,7 одсто, да би 2012. пала на 46,4 
одсто;

- највише камате у Европи , просечна 
камата је 19%;

- највећа просечна инфлација у Европи 
у последњих 8 Година. Главни разлог ове 
инфлације је претерана јавна потрошња;

- просечан рок наплате потраживања у 
Србији је 130 дана;

- наша индустријска производња у 
2012. није достигла 50% индустријске 
производње из 1989. години;

- највећи број запослених у јавном сек-
тору у Европи

- студенти у Србији школују се за 136 
непостојећих занимања.

Ваш «Паланачки Предузетник»
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У 2013. години Фонд за развој пре-
дузетништва општине Бачка Паланка 
определио је укупно 39 кредита, а у ма-
ју свега седам кредита. Водећи рачуна о 
томе, у Фонду су изашли у сусрет пре-
дузетницима и према речима председни-
ка У.О. Фонда, Мирослава Бељанског 
потез Фонда да дају грејс период од три 
месеца за отплату кредита, као и смање-
ње каматне стопа са 5,5 на 4,5 % показао 
се као изузетно добар.  То се и доказало 
повећањем  интересовања у септембру 
када је додељено 32 кредита у износу 
од 6 милиона динара. Кредити су били 
у распону од 140 до 300 хиљада дина-
ра.  Из општинског Буџета за 2014. годи-
ну биће издвојено 4 милиона. - Очекује 
се да од враћених кредита буде још 8 
милиона и Фонд би имао 12 милиона 
динара на располагању у овој години, 
тако да би са 4 милиона из Буџета мо-
гли значајније да помогнемо преду-
зетницима.– каже Бељански и додаје: 
- Кредитирањем предузетника на овај 
начин помаже им се колико, толико у 
пословању у не баш лаким условима, 
како би очували радна места и свој 
бизнис. Локална самоуправа може да 

помогне у односу на изворне прихо-
де, порезе и таксе и трошкове који се 
намећу предузетницима, да ти наме-
ти буду што мањи. Општина треба да 
створи услове за привлачење инвесто-
тора, отварања нових радних места, 
као и посао за потенцијалне локалне 

кооперанте. 
У Фонду осим нових кредита за пре-

дузетнике размишљају и о помоћи у ви-
ду увођења стандарда квалитета, орга-
низованог одласка на сајмове који могу 

помоћи у бољој конкурентности.  Бе-
љански истиче добру сарадњу са Удру-
жењем предузетника. Секретар Удруже-
ња, Милутин Марчета који је и редо-
ван на састанцима Фонда наглашава да 
предузетницима кредити много значи. 
Марчета каже да у малом броју општина 

функционишу слични фондови. - Фонд 
има све значајнији рејтинг код преду-
зетника, јер су раније они сумњали у 
начин опредељивања кредита од стра-
не Фонда, рекао је на крају Марчета.

Фонд за развој предузетништва унапредио ус�ове кредитирања

Савет за запошљавање

Повећан број заинтересованих 
за кредите

Савет за запошљавање општине Бач-
ка Паланка, постоји  7 година и један је 
од првих савета у држави. У 2013. Савет 
је располагао са 9 милиона 957 хиљада 
динара. Председник Савета за запошља-
вање, Драган Перић  каже да су у Саве-
ту прошле године радили на три актив-
не мере.  - Помогли смо послодавцима 
субвенцијом за запошљавање на но-
воотвореним радним местима за мла-
ђе од 30 и старији од 50 година, укљу-
чили смо се у јавне радове и стручну 
праксу. Субвенција послодавцима за 
нова запошљавања требала је да из-
носи милион 560 хиљада динара. Др-
жава, због недостатка средстава уки-
нула је субвенције, али средства су 
планирана локалним буџетом и овом 
мером је било обухваћено само 12 ли-
ца у износу од 130 хиљада динара. На 

питање колико су се наши предузетници 
навикли да се обраћају за помоћ такве 
врсте Савету Перић је рекао: - У 2013. 
није било заинтересованости као што 
је било пре 2008., пре кризе. Тада је то 
било по 60, 70 захтева.  Неизвесност 

је главни разлог што су послодавци 
опрезни у узимању субвенција. Пе-
рић очекује да у 2014. порасте интерес.  
У Савету планирају у 2014. да раде на 
пројекту ревитализације Уске улице, на 
оснивању бизнис инкубатор центра, а у 
оквиру њега и социјалног предузетни-
штва, у делу јавно-приватног партнер-
ства и да раде на обуци за познатог по-
слодавац. Међутим, Савету је за  2014. 
годину одобрено свега 3,5 милиона ди-
нара,  што је недовољно, констатовао је 
Перић. Чекају се информације из Наци-
оналног и покрајинског акционог плана 
због даљег планирања.  На питање да ли 
у Савету упркос проблемима на које су 
наилазили не одустају, Перић је одго-
ворио: - Никако, ми имамо још много 
идеја и наравно да ћемо се потрудити 
да их и реализујемо.

Континуитет од седам година

Састанак Фонда за развој преузетништва

Драган Перић
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На иницијативу Општег удружења 
предузетника Бачке Паланке и  Удру-
жења угоститеља Новог Сада, Извршно 
веће Војводине, односно  Покрајин-
ски секретаријат за рад, запошљавање 
и родну равноправност  договорили су 
се да буде отворена кацеларија за пре-
дузетништво. Тиме ће сва Удружења из 
Војводине, али и предузетници бити у 
директнијој вези са Покрајином.

- Готово свака локална самоупра-
ва има своје Удружење, али смо при-
метили да они уопште нису повезани. 
- рекао је за Паланачки предузетиник 
помоћник покрајинског секретара  за 
рад, запошљавање и родну равноправ-
ност Драго Ђокић и додао да је намера 
да се удружења у Војводини, па и у Ср-
бији међусобно боље повежу и да сара-
ђују због унапређења посла. Осим тога, 
планирано је и повезивање са сличним 
удружењима из иностранства. Ђокић је 

мишљења да би отврањем канцеларије 
могао да се подигне пословни капацит 
овдашњих предузетника. 

- Ако имамо у виду да су и код нас, 
али и у окружењу мали предузетни-
ци основ за праћење великих преузе-

ћа и основ за већи број запошљавања 
мислим да смо у овом тренутку апсо-
лутно добро поступили .- каже Драго 
Ђокић и наставља: - Влада Војводине 
је буџетом планирала да финансира 
просторије и једног запосленог са не-
опходним пратећим активностима.

Влада Војводине је овим потезом да-
ла на значају предузетницима, указао 
је на крају помоћник секретара Драго 
Ђокић.

Иницијатива ОУП-а  и угоститеља Новог Сада

Канце�арија за предузетништво

Опште удружење предузетника Бачке 
Паланке је уз Пољопривредни факултет 
из Новог Сада, Општину Оџаци, 
Пословни клуб из Бачке Паланаке, 
Удружење жена ’’Колевка Бачке’’ и 
Невладину организацију ’’Сигуран 
живот’’ Опово укључено као партнер  у 
почетак пројекта ’’Повезивање општина 

и округа у дунавском региону са 
заједничким циљем социо-економског 
развоја’’. Овај пројекат Општина Бач 
реализује у оквиру програма Социо-
економског развоја дунавског региона у 
Србији, а  финасирају Европска унија и 
Аустријска развојна агенција  Пројекат  

траје 18 месеци. У петак, 8. новембра 
2013. у Селенчи је одржана свечана 
конференција поводом званичног 
почетка пројекта.

У оквиру пројекта је планирано је 
отварање Центра за сушење воћа и по-
врћа у простору Удружења жена у Бачу,  
обука незапослених жена за рад у овом 

центру. Реали-
зоваће се обу-
ке из  ткања 
и грнчарије. 
Кроз пројекат 
је планирана 
обука и мен-
торство за пре-
дузетнике из 
Општина Бач, 
Бачка Паланка, 
Оџаци и Опо-
во за оснива-
ње и вођење 

предузећа и подршку онима који послују 
до 5 година. За реализације ове активно-
сти биће формиран виртуелни инкубатор 
преко којег ће предузетници добити саве-
те. Општина Бач кроз овај пројекат жели 
да подстакне развој предузетништва и да 
створи услове за запошљавање.

Састанак радне групе за формирање канце�арије

Преко Удружења до 
бесп�атне приче

Шанса за нове обуке

Поред МТС-а 
и Те�енор 

Маштали сте да причате “до ми-
ле воље“, а да Вас то не кошта?!  ОУП 
Бачка Паланка се потрудио да вам у то-
ме и помогне. Преко Удружења, МТС 
мрежа нуди пакет Бизнет, а Теленор 
Бизнис. Више од 50 предузећа са око 
300 бројева је прихватило овај Пакет. 
Они су до сада искористили изузетне 
погодности овоих пакета и умрежило 
у ове групесвоје запослене и чланове 
својих породица. Разговор унутар гру-
пе је бесплатан, а све остало је по нај-
повољнијим условима. Заинтересовани 
за ове пакете могу се  јавити у просто-
рије Удружења.

Удружење партнер у пројекту

Се�енча, званичан почетак пројекта
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Председник општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац је истакао да ће се 
кроз Стратегију развоја општине Бачка 
Паланка, а кроз акциони план о привреди 
обратити пажња и на развој, како вели-
ких, тако и средњих и малих предузећа. 

- Целој привреди треба помоћи, ре-
као је Ђедовац и додао: - Кроз општин-
ске фондове, за развој предузетништва 
и пољопривреде ми то чинимо. Одвоје-
на су већа средства за ову годину. Ста-
вљамо акценат на предузећа која су 
на нашој територији без обзира коли-
ко дуго били овде. Радимо и на опре-
мању индустријских зона. Ма колико 
били мали или велики, од сзр-а, сзтр-а, 
доо-а, приватних предузетника до ве-
ликих команија, свима треба помоћи и 
изаћи у сусрет.  

Локална самоуправа је током 2013. го-
дина одвојила средства за заошљавања. 
Крајем године су са Националном слу-
жбом за запошљавање потписани угово-
ри о новом заопошљавању у малим пре-
дузећима, углавном су то била сзтр и сзр. 

- Били смо ускраћени за одређена 
средства из Реублике и покрајине и за-
то су нешто смањена ова средства за 
Савет за запошљавање. Пројекат Пр-
ва шанса је по мени добар и треба дати 
шансу младим људима, без обзира што 
неки сматрају да то нема ефекта. Годи-
ну дана значи младом човеку пуно, јер 
тада може нешто и да научи. 

Председник Ђедовац очекује да Кан-
целарија за локално економски развој 
изађе у сусрет предузетницима и помог-
не им у њиховом раду.

Заменик председника општине, Бо-
јан Радман је мишљења је да  неопходно 
прво створити услове за привлачење ин-
вестиција, што би повукло и развој сред-

њих и  малих предузећа. 
- Потребно је решити правно-имо-

винске односе у постојећим радним зо-

нама, рекао је Радман и додао да заин-
тересованих инвеститора има, али због 
нерешених односа није се могло ради-
ти или се радило отежано. У прошлој 
години општина је договорила са ре-
публичком Владом да поступак реша-
вања правно-имовинских односа буде 
усвојен као документ од јавног  интере-
са и тај поступак је у току и очекује се 
да буде завршен ускоро. Тиме би се сте-
кли основни услови за опремање рад-
них зона. Бачка Паланка ће се изград-
њом моста Бачка Паланка-Нештин и 
пута Визић- Ердевик приближити ауто 
путу чиме ће се брже развијати и при-
вреда. Радман је мишљења да општина 
мора да помаже развој предузетништва. 
- Општина треба да узме учешће са по-
крајинским и републичким фондови-
ма  у програмима који се нуде. Уз Фонд 
за развој предузетништва који  креди-
тира предузетнике општина треба да 
ради и на програмима субвенциониса-
ња набавке опреме, рекао је Радман.

Председник општине Бачка Па�анка А�ександар Ђедовац

Заменик председника општине, Бојан Радман

Акценат на �ока�ној привреди - треба 
свима изаћи у сусрет 

Општина мора да 
помаже развоју 
предузетништва

Агенција за привредне регистре по-
чела је 18. новембар 2013. да региструје 
брисање предузетника из Регистра при-
вредних субјеката, на основу захтева На-
родне банке Србије. Предузетник губи 
својство предузетника брисањем из ре-
гистра ако му је пословни рачун у бло-
кади дуже од две године. Регистратор у 
регистру привредних субјеката ће реше-
ња о брисању предузетника објављива-
ти на интернет страници АПР-а, у делу 
„Претрага података“ - „Одлуке регистра-
тора“. Критеријум за претрагу података 
је матични број или пословно име преду-
зетника (може се унети и само део име-
на, назив радње или име и презиме пре-
дузетника.)  

Из Агенције за 
привредне регистре

Поче�о 
Брисање 
Народне 
банке Србије

А�ександар Ђедовац

Бојан Радман
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Општина Бачка Паланка и Регионална 
развојна агенција “Бачка” су 12. новем-
бра потписале уговор о изради Стратеги-
је одрживог развоја општине Бачка Па-
ланка од 2014-2020. Израду Стратегијu 
финансира Покрајински секретаријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну са-

моуправу. Стратегија се спроводи, јер је 
неопходно усаглашавање локалних при-
оритета са приоритетима дефинисаним 

у Стратегији Европа 2020. Израда стра-
тегије ће омогућити коришћење средства 
из нових ИПА предприступних фондова. 

Директор РРА Бачка, Срђан Везмар је 
рекао:  - Свака општина мора да преду-
земе три мере: отварање канцеларије 
за локално економски развој, поста-

вљање пројект-менаџера. Ти  људи мо-
рају да знају да пишу пројекат на ен-
глеском језику. Ми смо имали  Страте-

гије, али не и акционе планове на који 
начин ће бити спороведена Стратеги-
ја. Ту постоји подела по областима: ин-
фраструктура, повећање конкурентно-
сти привреде, заштита животне среди-
не, запошљавање и развој људских ре-
сурса и рурални развој. Трећа мера је 
модернизација рада услужног центра 
при општини. Увођењем система 48 са-
ти и привредницима и грађанима биће 
омогућена ефиканија комуникацију са 
општинском управом. Позив за преко-
граничну сарадњу са Републиком Хр-
ватском биће највероватније отворен у 
првој половини 2014. године. Уласком 
Хрватске у ЕУ доступна су нам већа 
средства. Потребно је да општина Бач-
ка Паланка локалне акционе планове 
усмери ка Дунавској стратегији.

Председник општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац истиче да ћемо 
убудуће моћи највише да рачунамо упра-
во на средства из ових фондова. 

- Потребни су нам добри пројекти 
и добри сарадници, а добре сараднике 
видимо у РРА Бачка.

Општина Бачка Па�анка и РРА Бачка

Отварање Европе

Први радни састанак по радним гру-
пама поводом израде нове Стратегије 
развоја општине одржан је 27. јануа-
ра у згради општине. На овом састанку 
радило се на изради ситуационе анали-
зе, односно дефинисање стратегије коју 

треба применити да би се постигао же-
љени исход. Одржани су састанци по 
радним групама: инфраструктура, по-
већање конкурентности привреде, по-
љопривреда, заштита животне средине, 
запошљавање и развој људских ресур-

са, рурални развој и друштвене делат-
ности. Заинтересовани грађани мо-
гу да се укључе у рад радних група. 
Битно је учешће представника локалне 
привреде, јер када се отворе препристу-
пи фондови привредници, ако имају до-
бар пројекат који су радили са канаце-
ларијом за ЛЕР моћи ће да конкуришу 
за бесповратна средства код ЕУ и тако 
повећају конкурентност и да запосле 
нову радну снагу.

Почетком децембра су председник 
општине Бачка Паланка, Александар 
Ђедовац, секретар Општег удруже-
ња предузетника, Милутин Марчета, 
председник Пословног клуба, Алек-
сандар Борковић и директор Мајеви-
це, Раденко Комад разговарали у Бео-
граду са бившим Министром привреде, 
Сашом Радуловићем. Према речима 
председника Ђедовца тада је договоре-
но да држава директно договара продају 
предузећа у стечају преко представника 
државног капитала који ће она одреди-
ти. Купац ће морати да има добар би-
знис план. Мајевица већ има предуговор 
са ино-партнером, а за хале које остану, 
разматра се да буду уступљене општини 

за нове, потенцијалне инвестоторе.   
Присутни су могли да чују да ће сва 

мала и средња предузећа моћи  да кон-
куришу својим бизнис плановима и 

пројектима за средства преко канцела-
рије за Локално економски развој  која 
ће помоћи у процедури за конкурсе који 
се тек очекују.

Први састанак о изради стратегије

Посета Министарству привреде

Формиране радне групе

Предочени проб�еми привредника

Потписивање уговора
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Унија послодаваца Србије у циљу опо-
равка привреде и повећања запослености у 
Србији месецима се залаже за хитно усва-

јање измене четири  закона - Закона о сте-
чају, Закона о планирању и изградњи, За-
кона о раду, Закона о приватизацији. Има-
ли су у томе и подршку бившег министра 
привреде Саше Радуловића.  Директор 
УПС Драгољуб Рајић прокоментарисао 
је Радуловићеву  оставку - Ови закони су 
веома битни за нормално функциониса-
ње фирми и развој привреде, али и да 
се стане на крај расипништву у јавним 
и државним предузећима. Све што је 
тражио Радуловић мораће да уради не-
ки наредни министар, јер у супротном 
ће бити тешко. Имамо високе камате на 
кредите код банака,  рокови наплате су 

у просеку око 126 дана, високе накнаде 
локалних самоуправа и многе скривене, 
тзв. парафискалне намете државе.  

Рајић је рекао да су од 2010. направили  
листу проблема које има привреда у држави и 
у општинама. - Приоритети су нам смање-
ње оптерећења на рад,  промена Закона о 
раду, скраћење добијања грађевинских до-
звола и да се смањи њена бирократизација 
која је основ за корупцију. Постоји више 
десетина закона који оптерећују привреду. 
Ми сваки од тих закона анализирамо и да-
јемо предлоге који су одрживи и за државу. 
Не можемо очекивати да се држава у пот-
пуности лиши прихода, али тражимо да то 
буде рационално. Држава ће добити више 
ако фирме оснаже и развију чиме се створа 
здрав привредни амбијент. 

Извршни директор Уније Пос�одавац Србије Ве�ики скуп српских  
привредника

Снажне фирме јака 
држава

Рестарт за 
нови почетак

На иницијативу Привредне комо-
ре Србије, Уније послодаваца Србије, 
Удружења послодаваца Србије ,,Посло-
давац'' и Асоцијације малих и средњих 
предузећа и предузетника Србије, Ми-
нистарство привреде је 17. децембра 
организовало  конференцију „Рестарт“ 
у Центру „Сава“ којој је присуствова-
ло око 1.000 привредника, међу њима и 
представници Општег удружења из Бач-
ке Паланке. 

Бивши министар привреде, Саша 
Радуловић је тада рекао је да је будућ-
ност Србије приватна привреда, која 
мора да буде заснована на профиту, уз 
здраву конкуренцију. 

 - Кључни приоритети Министар-
ства су свеобухватна регулаторна ре-
форма, сузбијање сиве економије и 
увођење реда у државна предузећа. 
Две ствари су кључне за унапређење 
привреде, измене Закона о раду и сма-
њење намета на рад, али је одлучено 
да се ова мера не усвоји због процене 
да би то донело велике рупе у буџету.  
Радуловић је био супротног мишљења. 

У саопштењу од 27. јаниуара Уни-
је послодаваца Србије каже се (...) „да 
оставка министра привреде Саше Раду-
ловића заправо значи заустављање пре-
ко потребних реформи у области еконо-
мије, што ће директно продубити кризу 
у привреди, смањити број активних при-
вредних субјеката и довести до повећа-
ња незапослености у Србији.(...)

Србија постаје земља у којој није 
препоручљиво отварати фирме, јер др-

жава у кратком року намеће велики број 
обавеза и дажбина, што неминовно во-
ди у банкрот фирми, а њихове осниваче 
оставља без драгоценог оснивачког ка-
питала. Оваквом политиком према при-
вреди само се продубљује дубока криза 
читавог друштва која траје од 1990. го-
дине до данашњих дана, чиме се Србија 
претвара у земљу без индустрије и прои-
зводње и уништава будућност наредних 
генерација.“

Де�ови саопштења Уније пос�одаваца Србије

Раду�овићева оставка 
корак уназад

Драгољуб Рајић

Конференција "Рестарт"
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Измене Закона о порезу на доходак грађана

Новине за пауша�це од 
почетка године

На основу измена Закона о порезу на 
доходак грађана који је ступио на снагу 
1.1.2014. паушални порез више неће 
плаћати: рачуновође, ревизори, власни-
ци туристичких агенција, власници мар-
кетиншких агенција, порески саветници, 
истраживачи тржишта, трговине на ве-
лико и мало, хотели, ресторани, финан-
сијски посредници, послови у вези са 
некретнинама, а сви предузетници који 
пређу промет од 6 милиона динара по-
стају  пдв обавезници. За све оне који 
тек почињу своје пословање, процењу-
је се колики су очекивани приходи и 
на основу те цифре која се дели на 12, 
одређује се месечна уплата пореза. На 
крају године се врши корекција упла-
та. Уколико сте платили мање – онда до-
платите, ако сте платили више – онда 
имате право на претплату, да вам се вра-
ти тај новац или да га користите за убу-
дуће.  Делатности које ће и даље има-
ти право на паушално опорезивање: 
1.) Носачи, чистачи обуће, сакупљачи ле-
ковитог биља, продаја печених, куваних 
пољопривредних и других производа на 
улици и у спортским, биоскопским и др. 
дворанама, дрвомоделари, дуборесци, 
поправка музичких инструмената, стари 
занати и верски службеници 2.) Фризе-
ри за мушкарце, часовничари, оптичари, 

фотокопирање, обућари, кројачи, прера-
ђивачи секундарних сировина, бравари, 
фирмописци, печаторесци, узгајивачи 
цвећа, производња лозновоћних и других 
садница и калемова, искоришћавање зе-
мљишта у непољопривредне сврхе, ин-
кубаторска производња живине, повре-

мено обављање послова пољопривред-
ним машинама другим лицима, извођачи 
музичких и других програма који немају 
статус естрадних уметника 3.) Ауто-ме-
ханичари, ауто-лимари, ауто-електрича-
ри, вулканизери и слично (ауто-грана), 
молери, тапетари, фризери за жене, ТВ 
и електро-механичари, прецизни меха-
ничари, електричари, водоинсталатери, 
подучавање уметничким и спортским ве-
штинама (музика, балет, сликање, пева-
ње, спорт и друго), графичка делатност, 
прање и пеглање рубља, хемијско чи-
шћење и бојење, педикирско-маникирске 
и козметичарске услуге, фотографи са 
сталним пословним местом, видео-клу-

бови, воскари, трговинска делатност ко-
ја се обавља изван пословних просторија 
(на тезгама и сличним објектима који се 
користе на пијацама, улицама, трговима 
и другим јавним површинама), астроло-
зи, агенције за посредовање код склапа-
ња брака, услуге рекламе и пропаганде, 
делатност риболова, делатност чишћења 
станова, стамбених зграда и пословних 
просторија, делатност пружања помоћи 
старим и изнемоглим лицима. 4.) Злата-
ри, каменоресци, пластичари, метало-
стругари, пекари, произвођачи тестени-
на, посластичари, грађевинска делатност 
и друге сличне делатности, услужно ре-
зање грађе, столари, стаклоресци, рад-
ње за забавне игре, модни кројачи, трго-
винска и угоститељска делатност која се 
обавља у киоску или приколици и слич-
ном монтажном или покретном објекту, 
ауто перионице 5.) Лекари, стоматолози, 
апотекари, ветеринари, професори, пре-
водиоци, тумачи, инжењери, архитекте, 
физиотерапеути, зубни техничари и дру-
ге сличне професионалне делатности 6.) 
Адвокати 7.) Ауто-такси, превоз путника 
комби возилом и минибусом, шлеп слу-
жба, превоз посмртних остатака, превоз 
путника аутобусом, превоз ствари и робе 
камионом и друге ауто-превозничке де-
латности.

Пројекат “Професионална  оријен-
тација у Србији” спроводи Немачка 
организација за међународну сарадњу 
(ГИЗ), по налогу немачке владе и саве-
зног Министарства за економски  развој 
и сарадњу Републике Немачке (БМЗ), а 
у партнерству са Министарством про-
свете, науке и технолошког развоја и у 
сарадњи са Министарством омладине и 
спорта Републике Србије. Циљ пројек-
та је да оспособи младе да промишље-
но, одлуче о избору занимања, а потом 
и образовања, да планирају каријеру и 
укључе се у свет рада. Овај пројекат се 
успешно спроводи већ три  године у Ре-
публици Србији у сарадњи са бројним 
предузећима, као и Унијом послодава-
ца Војводине. Овај пројекат спроводи 

се у основним школама и канцеларијама 
за младе у Србији  од  2011. до средине 
2015. године.

Прошле године и на територији 
општине Бачка Паланка формиран 
је тим за професионалну оријентаци-
ју,  руководитељка тима за професи-
оналну оријентацију је Весна Вуји-
чић. Овај тим је позвао између осталог 
и Опште удружење предузетника да се 
укључе у рад, али и друге представни-
ке привреде бачкопаланачке општине. У 
Удружењу ће у наредном периоду бити 
одржани састанци са појединим секци-
јама на којима ће их упознати са пројек-
том, јер је планирано да ученици 7. и 8. 
разреда овдашњих школа посете преду-
зећа и упознају се са занимањима.

Пројекат Професиона�не оријентације у Србији

Унапредити избор занимања

Опште удружење преудзетника оп-
штине Бачка Паланка је недавно до-
било нову секцију. Иницијатива пала-
начких књиговодствених агенција да 
се удруже и унапреде свој рад показала 
је потребу да се оснује секција рачуно-
вођа. Одржано је неколико састанака. 
Оваквом организацијом рачуновође су 
добиле на бољој информисаности, еду-
кацији и организованости. У наредном 
пероду ова секција ће наставитиа ра-
дом, јер само удружени могу да реше 
неке од својх проблема и олакшају по-
словање.

Нове секције

Књиговође и 
рачуновође 
на окупу
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Пореска управа

Пре�азни режим до марта

Од почетка године е�ектронске пријаве
Пореска управа је од 4. јануара, свим 

пореским обвезницима омогућила да 
поднесу појединачну пореску прија-
ву (ППП) електронским путем, преко 
сајта www.poreskauprava.gov.rs. У са-
општењу Пореске управе наводи се да 
електронску појединачну пореску при-
јаву могу да поднесу и порески обве-
зници, који још нису прибавили елек-
тронски потпис. Модернизација поре-
ског система и рада Пореске управе ће 
упростити процедуре тако што ће се сви 
послови обављати електронски. Рефор-
ма подразумева укидање близу пет ми-
лиона образаца за подношење разних 
пореских пријава .Како се наводи, же-
ља Министарства финансија је да сви-
ма омогући што једноставнију доставу 
свих пријава, без непотребних трошко-
ва, губљења времена и чекања у редови-
ма, али и да их подстакне да у што већој 
мери електронски послују са Пореском 
управом, што ће бити законска обавеза 

од 1. јула 2014. године.
 Најављено је да ће већ у другој поло-

вини ове године, бити омогућено елек-
тронско подношење пореза и доприно-
са по одбитку на зараде, који су до сада 
подношени на обрасцима ОПЈ 1 и ОД 1, 

а до краја године и за обрасце ОПЈ 2 до 
ОПЈ 8 и ОД2 до ОД 8. Наведен је при-
мер да постоји 100.000 пореских обве-
зника који једном месечно морају да до-
ставе само образац ОПД 1 и ОД1, што је 
већ 2.400.000 образаца.

Поводом погрешне интерпретације 
појединих медија према којој се наводи 
да је обједињена уплата пореза и допри-
носа одложена до 1. марта 2014. године,  
обједињена уплата није одложена, већ је 
уважен предлог пореских обвезника да 
се омогући прелазни режим. Овај пре-

длог сада је у скупштинској процедури, 
кроз амандмане на Закон о пореском по-
ступку и пореској администрацији. Усва-
јање амандмана који се тичу овог пре-
длога омогућиће да у јануару и фебруа-
ру појединачне пријаве буду унете након 
исплате зарада, али ће бити неопходно 

да се унесу пре краја месеца. То 
никако не значи да је обједиње-
на уплата пореза и доприноса 
одложена, како наводе поједини 
медији.

 Од марта стари систем збир-
них пријава престаје са радом 
и постојаће само појединачне 
пријаве које ће функционисати у 
оквиру система обједињене на-
плате пореза и доприноса.

Документи неопходни за успе-
шан прелазак на систем обје-
дињене наплате

Последњим изменама Закона 
о пореском поступку и пореској 
администрацији (Сл. гласник 
РС, бр. 47/2013 од 29.05.2013. 
године) Пореска управа Ре-
публике Србије има обавезу 
(у даљем тексту ПУРС) да од 

01.01.2014. године уведе појединачну по-
реску пријаву за порезе и доприносе по 
одбитку. Величина и комплексност овог 
подухвата превазилази већину досада-
шњих активности ка модернизацији си-
стема ПУРС. Циљ овог пројекта је да се 
01. јануара 2014. године пређе на нови 
систем обједињене наплате, односно да 
се пореским обвезницима омогући пла-
ћање пореза и доприноса по одбитку 
(порез и доприноси на зараде, уговоре-
не накнаде, порез на дивиденду и сл.) у 
укупном износу на један рачун, без об-
зира на број примаоца прихода, њихово 
пребивалиште и врсту прихода које им 
исплаћује. На тај начин укинуће се 11 не-
потребних образаца, смањиће се шалтер-
ски рад у ПУРС за 65%, успоставиће се 
јача и прецизнија контрола, а тиме и по-
већати наплата. Планирано је да се прија-
ве подносе искључиво електронски и на 
тај начин створи први али одлучан корак 
ка „е-говернмент“-у у Србији. На овој 
страници, у наредном периоду, Пореска 
управа обајвљиваће сва релавантана до-
кумента и упутства пореским обвезници-
ма како да се што боље припреме за нови 
начин рада обрачуна и пријаве пореза и 
доприноса по одбитку.

Обједињена уп�ата пореза и доприноса
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Изменама и допунама Закона о порезу 
на доходак грађана и Закона о доприно-
сима за обавезно социјално осигурање од 
маја 2013. године дошло је до промена. 
Уведен је појам личне зараде предузетни-
ка, а као метода опорезивање примењује 
се самоопорезивање. Предузетник који 
порез плаћа на стварни приход од само-
сталне делатности може да се определи 

за исплату личне зараде. Личном зара-
дом, сматра се новчани износ који пре-
дузетник исплати и евидентира у послов-
ним књигама као своје месечно лично 
примање увећан за припадајуће обавезе 
из зараде.  Порез на доходак грађана пла-
ћа се: по одбитку од сваког појединачног 
прихода,  на основу решења надлежног 
пореског органа;,  самоопорезивањем 
Увођењем личне зараде предузетника и 

предузетницима је омогућено да сами 
одреде висину своје личне зараде одно-
сно плате, а не да им се укупна добит, тј. 
укупан опорезиви приход од самостал-
не делатности, рачуна као лична зарада. 
Предузетник може самостално да одреди 
основицу на коју плаћа социјалне допри-
носе, а порез на приход од самосталне 
делатности плаћа на основицу утврђену 

финансијским извештајем  и усклађену 
путем пореског биланса.  Да би предузет-
ник искористио могућност исплате лич-
не зараде предузетника треба о томе да 
достави допис надлежној филијали поре-
ске управе до 15. децембра текуће године 
за наредну годину. Изузетно за 2014. го-
дину, такав допис може да се достави до 
31. јануара 2014. године.  Од 1. јануара 
2014. године обавезно почиње да се при-

мењује систем у коме ће пореску обавезу 
утврђивати сам предузетник, а пореска 
управа више неће за ове потребе доноси-
ти решења. Овим изменама  предузетни-
ци су добили додатну обавезу, те ће књи-
говође бити потребне и онима који до са-
да нису имали запослене, па самим тим 
ни потребе за обрачуном зарада. Самоо-

порезивањем утврђују се и плаћају поре-
зи на следеће приходе:  приходе од само-
сталне делатности предузетника који во-
ди пословне књиге;  капиталне добитке;  
приходе које исплаћује исплатилац који 
није правно лице или предузетник, и то:   
приходе од ауторских права, права срод-
них ауторском праву и права индустриј-
ске својине, камате, приходе од издавања 
непокретности и давања у закуп покрет-
них ствари, друге приходе. 

Промене у опорезивању предузетника

Новина - �ична зарада

Све локалне самоуправе  у Србији на-
плаћују више пута скупље  комуналне 
услуге привреди, него грађанима, а чиме 
крше Закон о комуналним делтаностима 

из 2011. године . Представници привре-
де су става да цена ових услуга не може 
бити различита у односу на остале кори-
снике. Они се позивају на  начело одре-
ђивања цене  комунални услуга члан 25 
закона, став 5 који каже  да не постоји 
разлике у ценама између различитих ка-
тегорија потрошача, сем ако се разли-
ка заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге  Тиме 
се ускраћује могућност различитих тари-
фа за домађинства, привреду, друштве-
не делатности за комунален услуге Пре-
ма речима надлежних у бачкопаланачкој 
општини тешко је одједном изједначити 
тарифу, те ће у наредном периоду  ускла-
ђивати ниво цена комуналних услуга за 
привреду и грађане.

Неуск�ађеност са Законом

Вода скупља за привреду

Цене комуналних услуга се одре-
ђују на основу следећих начела:  1) 
примена начела "потрошач плаћа";  2) 
примена начела "загађивач плаћа"; 3)
довољности цене да покрије пословне 
расходе;  4) усаглашености цена кому-
налних услуга са начелом приступачно-
сти;  5) непостојања разлике у ценама 
између различитих категорија потро-
шача, сем ако се разлика заснива на 
различитим трошковима обезбеђи-
вања комуналне услуге.  Ако се за ра-
зличите категорије корисника комунал-
них услуга примењују различити мето-
ди обрачуна, водиће се рачуна да цена 
буде сразмерна са трошковима пружа-
ња те услуге. Јединица локалне самоу-
праве може прописати да се у поступку 
контроле коришћења комуналне услуге 
наплаћује посебна цена за случај кори-
шћења комуналне услуге на начин који 
је у супротности са прописима којима 
се уређује та комунална делатност.  

Закон о комуна�ним 
де�атностима

Наче�а за 
одређивање 
цена комуна�них 
ус�уга  Ч�ан 25

Предузетницима који се одлуче за 
овакав вид исплате плата треба да 
воде рачуна да је бруто основица зна-
чајно увећана у односу на основицу 
за раднике због тога што сви допри-
носи падају на терет послодаваца.



12

Национална агенција за регионал-
ни развој је наручила истраживање ко-
је је у октобру спровео "ТНС Медиум 
Галлуп" на узорку од 2.500 предузећа из 
сектора МСПП. Помоћница директора 
Агенције, Милена Васић, представила 
је најзначајније налазе истраживања о 
стању, потребама и проблемима преду-
зетника у Србији. Представници малих и 

средњих предузећа у Србији као основне 
проблеме у пословању, осим недостат-
ка финансијских средстава, виде у поре-
ским прописима и процедурама и у раду 
инспекцијских органа.  

Помоћница директора Милена Васић 
је истакла да они редовно истражују од 
2006. године. 

- Резултати истраживања су показа-
ли да постоји здраво и стабилно језгро 
малих и средњи предузећа. Оно није ве-
лико, али постоји. Постоје дугогодишњи 
проблеми. У прошлој години евидентан 

је напредак у наплати потраживања, 
смањио се број фирми које желе да от-
пуштају раднике због економске кризе. 
Код инвестиција има више оптимизма 
у односу на претходне године. Основна 
сврха истраживања је да помогне мини-
старствима код формулисања њихових 
економских политика. Наш извештај је 
у склопу годишњег извештају малих и 

средњих предузећа и предузетника ко-
јим се мери напредак овог сектора и оце-
њују мере економске политике.

У НАРР-у најављују да ће настави-
ти са финанисијском и нефинансијском 
подршком, али финансијски део ће би-
ти мањи у односу на претходне године 
због штедње. Пружаће и даље пословну 
помоћ преко акредитованих регионалних 
агенција и имаће три  програма финан-
сијске подршке, јачање конкурентно-
сти, подршка женском предузетни-
штву и подршка кластерима.

Национа�на агенција за региона�ни развој

Потребе и проб�еми 
предузетника у Србији

Парафиска�ни намети 
из уг�а општина

Саопштење Министарства привреде

Терет реформи 
мора поднети и 
држава

Нова Стратегија развоја предузетништва

Координатор пројекта  „Парафи-
скални намети из угла локалних само-
управа“  Слободан Крстовић који НА-
ЛЕД спроводи уз финансијску и стручну 
помоћ УСАИД пројекта за боље услове 
пословања, каже да у НАЛЕД-у желе да 
прате какве ефекте има на локалне буџе-
те укидање намета из 2012. године, али 
и пословање у привреди  и да се  наста-
ви са реформом у 2014 години. - Парафи-
скални намети су сви непорсеки намети 
који привред аплаћа различитим нивои-
ма државе , а за узврат не добиај никаву 
услугу. Реформома из 2012. укинуто је 138 
парафискалних намета где су  највећи те-

рет поднеле општине. Анализом нових па-
рафискланих намета који су се појавила 
иу последње две године идентификавали 
смо 80 нових намета који су у надлежно-
сти виших инстанци. Примећено је да се 
неке републичке адинистративна таксе 
плаћају дупло. Очекивања су да даљи те-
рет реформи парафискалних намета под-
несе и централна власт као и све незави-
сне институције и агенције, које на осно-
ву делегираних надлежности прописују и 
наплаћују таксе и накнаде по различитим 
„оправданим и неоправданим“ основама.

Министарство привреде је започело 
јавне консултације о предлогу Нацрта 
стратегије развоја предузетништва и кон-
курентности за период 2014-2020. године 
и пратећег Акционог плана за спровође-
ње стратегије за период 2014-2015. годи-
не. Овај документ ће утврдити основне 
приоритете у развоју конкурентности, 
с нагласком на мала и средња предузе-
ћа и начине њиховог остваривања у на-
редним годинама. Стратегија ће предста-
вљати оквир мера за унапређење преду-
зетништва и конкурентности у наредном 

средњорочном периоду 
у следећим областима: 
унапређење пословног 
окружења, унапређење 
приступа изворима фи-
нансирања, унапређење 
квалитета радне снаге, 
подршка за развој ино-
вација, унапређење при-
ступа новим тржиштима 
и јачање женског преду-
зетништва и предузетни-
штва младих.
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Омладински клуб из Бачке Палан-
ке укључен је као партнерска орга-
низација на пројекту „Дођох, видех, 
научих!“ који реализује Друштво за 
образовање одраслих из Београда уз 
подршку Института за образовање од-
раслих (DVV International) и Федерал-
ног министарства за економску сарад-
њу и развој Републике Немачке. Про-
јектом је обухваћена израда интернет 
портала о целоживотном учењу www.
dodjohvidehnaucih.eu са циљем охра-
бривања одраслих да се укључују у 
образовне активности, као и њиховог 
информисања о томе где и шта могу да 
уче и како да то најефикасније чине. У 
пројекат су били укључени и локални 
сарадници: Народна библиотека “Вељ-
ко Петровић”, Црвени крст, Омладин-

ски центар, удружење жена “Златне 
руке”, Опште удружење предузетника 
Бачка Паланка, Друштво за помоћ МН-
РО, локални медији итд.

У оквиру пројекта „Дођох, видех, 
научих“ био је расписан конкурс у три 
категорије: Видео записи - сведочан-
ства о учењу, Дозволи да те научим и 
Недавно сам научио/ла. Екипа Омла-
динског клуба је прикупљала видео 
записе и током трајања конкурса начи-
нила десет прича у оквиру категорије 
“Сведочанство о учењу”. Приче су ура-
ђене са нашим суграђанима који су по-
делили своје искуство и приче куда је 

то њих учење одвело. Видео запис бач-
копаланчанке Милене Ракин “Право 
на образовање” добио је највише гла-
сова у Републици Србији и самим тим 
је титула најбоље приче о целоживот-
ном учењу 
стигла у 
Бачку Па-
ланку, док 
је доку-
ментарац 
„ Ж и в о т 
и с п у њ е н 
учењем“ о 
Милутину Марчети, секретару ОУП 
Бачка Паланка проглашен за најбољу 
причу на територији АП Војводине. 
Ауторка и сниматељ је била Љиљана 
Жижић, док је монтажу свих филмова 

урадио Далибор Вучковић. 
 - Веома смо поносни на овај 

успех, јер смо се заиста трудили да 
сваку причу урадимо што лепше, 
професионалније и да на прави на-
чин прикажемо квалитет сваког по-
јединца. Бачка Паланка обилује љу-
дима који су посвећени целоживот-
ном учењу и у наступајућем периоду 
ћемо наставити и даље да анимира-
мо и позивамо суграђане да шаљу 
своје приче и материјале који про-
мовишу целоживотно учење. – иста-
кла је Љиљана Жижић, испред Омла-
динског клуба.

Ом�адински к�уб Удружење жена "Искра"

Међународни Сајам предузетништва

Пoрта� це�оживотном 
образовању

Жене 
Че�арева на 
oкупу

Ма�а 
м�екара међу 
успешнима

У Челареву постоји потреба за осни-
вањем удружења које ће се бавити уна-
пређењем положаја жена у друштву, жен-
ског предузетништва, домаће радиности, 
старих и уметничких заната, манифеста-
ционог и сеоског туризма и неговања и 
очувања народне традиције, те су осно-
вали удружење "Искра".

У децембру су оснивачкој Скупштини 
Удружења  присуствовали и представни-
ци невладиних организација  и Месне за-
једнице Челарево. Тада је изабран Управ-
ни одбор, председница Анка Штангл 
заменик, Славка Кнежевић  и секретар 
Војка Дробац. У Наџорни одбор су иза-
бране: Клепић Љиљана, Дрљача Сне-
жана и Дошеновић Драгица.

У плану рада Удружења је едукација и 
рад на неговању и очувању народне тра-
диције, обичаја, културе и традиционал-
них заната, као и учешће на сајмовима и 
манифестацијама које имају за циљ про-
моцију нашега места.

На 12. Међународном сајму предузет-
ништва Бизнис база почетком децембра 
2013. године, додељена су 4 признања 
најуспешнијим предузетницама по ре-
гионима. Најуспешније предузетница у 
Региону Војводина је Марија Жјак, вла-
сница „Мале млекаре“ из Силбаша која 
се бави прерадом млека и производњом 
сирева.
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Агенција за привредене регистре

Ново разврставање 
правних �ица

Агенција за привредне регистре у 
складу са Законом о рачуноводству прав-
на лица по подацима из финансијских 
извештаја за 2013. годину разврстава у 4 
категорије: микро, мала, средња и вели-
ка, уместо досадашње три (мала, средња 

и велика). У циљу упоредивости подата-
ка о величини из ранијих година, када су 
нумеричке ознаке за разврставање прав-
них лица биле 3 за велика, 2 за средња 
и 1 за мала правна лица, Агенција ће у 
базама података из финансијских изве-
штаја за претходне године извршити ми-
грирање података из старих нумеричких 

ознака у нове и то: ознаку 3 у ознаку 4  
(за велика правна лица), ознаку 2 у озна-
ку 3  (за средња правна лица), ознаку 1 у 
ознаку 2  (за мала правна лица).

 Подаци из финансијских извештаја 
са овим „измењеним ознакама“ за ве-

личину  доступни су корисницима од 
10. фебруара. Неопходно је да корисни-
ци података који су до сада од Агенци-
је преузели податке о величини правних 
лица за  раније године,  у својим базама 
изврше мигрирање из старих нумерич-
ких ознака у нове, а према напред наве-
деном. 

Утврђене су нове накнаде Агенције 
за привредне регистре за пружање услу-
га у 2014. години. Новом Одлуком о нак-
надама за послове регистрације и друге 
услуге које пружа Агенција за привред-
не регистре утврђено је и 19 нових услу-
га односно накнада, у складу са Законом 
о поступку регистрације, насталих због 
усаглашавања процеса рада и пословне 
праксе у регистрима, као и на основу за-
хтева корисника услуга.

Регистрације оснивања друштва са 

ограниченом одговорношћу износиће 
4900 дин, уместо досадашњих 4500, док 
је регистрација оснивања предузетника 
са 1200 повећана на 1500 динара.

Накнаде за регистрацију редовних 
годишњих финансијских извештаја са-
стављених и достављених применом по-
себне апликације Агенције повећане су 
са досадашњих 30 на 40 одсто накнаде 
за регистрацију финансијских извешта-
ја достављених у папирној форми. Ви-
сина накнаде за финансијске извештаје 

поднете у писаној форми није се мења-
ла. Накнада за подношење финансијских 
извештаја применом посебне апликаци-
је Агенције за обвезнике ревизије пове-
ћана је са 3.000  на 4.000 дин, за прав-
на лица која нису обвезници ревизије са 
900 на 1.200 дин, а за мала друга правна 
лица са 300 на 400 динара.  Регистраци-
ја и објављивање оснивачког акта, стату-
та и других докумената код привредних 
друштава умањена је са 1.500 динара на 
1.000 динара.

Усвојена од�ука о накнадама за 
пос�ове регистрације и друге 
ус�уге које пружа АПР

Од почетка 2013.  године до 31. окто-
бра, основано је и 26.456 предузетника, 
за 1.569 више него у истом периоду 2012. 
У том периоду из Регистра привредних 
субјеката избрисано је 2.047 привредних 
друштава, за 4.673 друштава мање не-
го што их је обрисано у истом периоду 
2012. 

Од 1.1. до 31.10.2013. године из Реги-
стра привредних субјеката је обрисано и 
19.845 предузетника, за 7.211 мање него 
у истом периоду 2012.

Поређењем података о основаним и 
обрисаним привредним субјектима мо-
же се закључити да је, закључно са ок-
тобром, настављен позитиван прираштај 
у погледу укупног броја привредних су-
бјеката, регистрованих у АПР-у.  Најви-
ше основаних, али и обрисаних преду-
зетника регистровано је за делатности 
ресторана и услуге припремања и послу-
живања пића, трговину на мало у неспе-
цијализованим продавницама, делатно-
сти фризерских и козметичких салона, 
одржавање и поправку моторних возила, 
такси превоз, консултантске активности 
у вези с пословањем и осталим управља-
њем, друмски превоз терета, трговину на 
тезгама и пијацама и трговину на мало 
одећом.

Основани и 
обрисани
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ИСКОРИСТИТЕ ПРИЛИКУ
И РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ У

“ПАЛАНАЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ”
И НА САЈТУ УДРУЖЕЊАТел. 021/752-772

 10.02. За порез на додату вредност Подношење пореске пријаве ПДВ и 
плаћање ПДВ за порески период у којем је настала пореска обавеза – јануар  
2014. године за пореског дужника који није обвезник ПДВ 
 18.02. За порез на доходак грађана Уплата месечне аконтације пореза на 
приходе од самосталне делатности за претходни месец
 За доприносе за обавезно социјално осигурањеУплата месечне аконтације 
доприноса лица која обављају самосталну делатност Уплата обавезе 
доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане 
запослене у иностранству и за иностране пензионере по решењу Пореске 
управе за претходни месец
 Уплата обавезе доприноса за самосталне уметнике по решењу Пореске 
управе за период од 01.01. до 31.03.2014. године
 За порез на додату вредност Подношење пореске пријаве ПП ПДВ и плаћање 
ПДВ за јануар 2014. године за обвезника за кога је порески период 
календарски месец. Подношење Обрасца ПИД ПДВ-1 уз пријаву ПП ПДВ за 
јануар 2014. године ако је статус претежног извозника обвезник стекао у 
јануару
 За порез на добит правних лицаУплата месечне аконтације пореза на добит 
правних лица за претходни месец 
 28.02 За порез на доходак грађана Подношење појединачне пореске пријаве 
на Обрасцу ППП ПД за обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по 
одбитку за исплате извршене у фебруару најкасније до 28. Фебруара 2014. 
године
 За доприносе за обавезно социјално осигурањеОбрачунавање и плаћање 
доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу месечну основицу 
доприноса од стране послодавца који до 28. фебруара 2014. године не исплати 
зараду за јануар 2014. године на Обрасцу ОД.
 Подношење појединачне пореске пријаве на Обрасцу ППП ПД за 
обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по одбитку за исплате које су 
извршене у фебруару 2014. године, најкасније до последњег дана у месецу

ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР ФЕБРУАР

- Pregledi i terapije životinja
- Ultrazvučna dijagnostika

- Porodiljstvo i sterilitet životinja
- Hirurgija malih životinja

- Trihinoskopski pregled mesa
- Lekovi i saveti

Bačka Palanka, Branka Bajića 23, 064 14 27 544

21400 Bačka Palanka
Blok Partizan br. 15, lokal 15

063/ 86 27 330

FRIZERSKI SALON
AKADEMIJAD.O.O. ZA PROIZVODNJU MAŠINA I DELOVA SA INŽENJERING USLUGAMA

Ul. Mihajla Pupina 3 • 21400 Bačka Palanka
Telefon: 021/ 60-42-239 • Faks: 021/ 60-43-495

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

AUTO STAKLA

Tel. 021/750-312 • 064/ 121-73-92 • IZLAZIMO NA TEREN
Bogdan Jokanović • ul. Jugoslovenske armije 22 (u krugu AMD “Bačka) • Bačka Palanka

AUTOMOBILI • AUTOBUSI • KAMIONI
TRAKTORI • RADNE MAŠINE

ПОСАО ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
ПРЕПУСТИТЕ ПРАВИМ
ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

Бачка Паланка, Краља Петра I 44
Тел. 021/ 741-891, Моб. 063/ 476-115

- хемијско чишћење -
- прање столњака, јоргана, завеса, ћебади и др. -

- пеглање -
- бојење одеће -

- чишћење и фарбање кожних јакни, бунди и др. -

ПОПООСАСАСАООО ХЕХЕХЕМИМИМИМИЈСЈСЈЈ КОГ ЧИШ
ЕЕЕЕЕ ППППППРАРР ВИ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИМИИИИИИИ
ХЕМИЈСКА ЧИСТИОНАМИЈСКА ЧИСТИ

SZR KONTRAST
Bačka Palanka
Jug. armije 26

021 754 547

USLUGE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
• obavljanje poslova odgovornog Lica za bezbednost i zdravlje na radu 
• osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
• izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
• izrada Programa osposobljavanja zaposenih za bezbedan i zdrav rad
• izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
• izrada Stručnih mišljenja, Izveštaja o bezbednosti i zdravlju na radu, Elaborata o uređenju 

gradilišta

POSLOVI U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
• osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara i praktična provera znanja
• izrada Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara 
• izrada Pravila zaštite od požara
• izrada Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara
• izrada Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
• pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

USLUGE U OBLASTI QMS – HCCP – OHSAS – EMS – FSMS
• usluge u vezi sa uspostavljanjem i pripremom za sertifikaciju sistema menadžmenta prema 

zahtevima standarda serije ISO 9000, ISO 14000, kao i održavanje/unapređenje sistema
• usluge u vezi sa uspostavljanjem i pripremom za sertifikaciju sistema menadžmenta prema 

zahtevima standarda ISO 22000, HACCP-a i ostalih sistema menadžmenta bezbednošću 
hrane, kao i održavanje/unapređenje sistema

• usluge u vezi sa uspostavljanjem i pripremom za sertifikaciju sistema menadžmenta prema 
zahtevima standarda OHSAS 18001, zdravlje i bezbednost na radu, kao i održavanje/una-
pređenje sistema

• trening osoblja, monitoring, održavanje i interne provere menadžment sistema

CENTAR ZA BEZBEDNOST
NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
DOO NOVI SAD

Vojvođanska 16, 21000 Novi Sad • 021/451-774 • 064/169-08-38
office@centar.co.rs • www.centar.co.rs
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ресторан
Бачка Паланка
Југ. армије 59
тел: 751-341

Бачка Паланка
Иве Л. Рибара 89

тел: 60-40-611

Површине је 1080 квадратних метара и може угостити 330 гостију у свом брижљиво 
креираном ентеријеру. За све госте су на располагању собе за преноћиште са 30 лежаја. 

Ресторан поседује собе за преноћиште са 18 лежаја. Сала ресторана има 80 места са 
доста слободног простора, тако да обезбеђује довољно комфора гостима и идеална је 
за све врсте мањих славља и скупова.

р р

ресторанресторан


