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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСНИВАЊУ 

 

Регионална развојна агенција Јужни Банат д.о.о. Панчево (у даљем тексту: РРА Јужни 

Банат) са седиштем у Панчеву (Карађорђева 4), основана је 10. фебруара 2017. године, на 

основу члана 34. став 1. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09,  

30/10 и 89/15-др. закон), чланова 139-244 и чланова 567-571 Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11,  99/11 и 83/14-др. закон и 5/15). Оснивачи 

РРА Јужни Банат су град Град Панчево, Град Вршац, Општина Ковин, Општина Ковачица, 

Општина Алибунар, Општина Бела Црква, Општина Пландиште, Општина Опово, 

GRADJEVINSKO PREDUZEĆE FINNET-INŽENJERING DOO, PANČEVO и HITEAM DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE, VRŠAC.  

Регистрација РРА Јужни Банат извршена је у Агенцији за привредне регистре 

решењем БД 9111/2017 од 10.02.2017. године, са правним обликом „друштво са 

ограниченом одговорношћу“ а у складу са Законом о регионалном развоју Републике 

Србије. 

Основни уписани и уплаћени новчани капитал износи 500.000,00 динара. Чланови 

Скупштине оснивача и њихови уписани удели су следећи: 

1. Град Панчево - 25% (уписани и уплаћени капитал 125.000 РСД), и уплаћени 

капитал 25.000 РСД),  

2. Општина Вршац - 17,5% (уписани и уплаћени капитал 87.500 РСД), 

3. Општина Ковин - 12,5% (уписани и уплаћени капитал 62.500 РСД), 

4. Општина Ковачица - 10% (уписани и уплаћени капитал 50.000 РСД),  

5. Општина Алибунар - 7,5% (уписани и уплаћени капитал 37.500 РСД), 

6. Општина Бела Црква - 7,5% (уписани и уплаћени капитал 37.500 РСД),  

7. Општина Пландиште - 5% (уписани и уплаћени капитал 25.000 РСД) 

8. Општина Опово - 5% (уписани и уплаћени капитал 25.000 РСД),  

9. GRADJEVINSKO PREDUZEĆE FINNET-INŽENJERING DOO, PANČEVO - 5% (уписани и 

уплаћени капитал 25.000 РСД) и  

10. HITEAM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE, VRŠAC - 5% 

(уписани и уплаћени капитал 25.000 РСД). 

Сваки члан Скупштине има право гласа сразмерно учешћу његовог удела у 

оснивачком капиталу РРА Јужни Банат, с тим да удео од 1 % у укупном основном капиталу 

даје право на 1 глас. 
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Увод  

  

За Јужнобанатски округ није урађена стратегија регионалног развоја Јужног Баната 

и не постоје јасно дефинисане регионалне развојне политике и планови. Поред наведеног, 

уочени су и следећи проблеми: 

 - недовољно развијени институционални капацитети за послове регионалног 

развоја, 

 - координација активности регионалних и локалних развојних институција није на 

задовољавајућем нивоу, 

 - недовољно развијен сектор услуга за пружање подршке МСП сектору, 

 - недостатак и несређеност релевантних података о проблемима, потребама и 

потенцијалима Јужнобанатског региона, 

 - низак ниво сарадње са другим регионима. 

 

Управо из ових разлога основана је РРА Јужни Банат као субјекат регионалног 

развоја задужен за спровођење мера и подстицаја за регионални развој. Своје стратегијске 

приоритете дефинисала је на следећи начин: 

 

Мисија 

Агенција је основана за унапређење регионалног развоја на подручју Јужног Баната, 

а у оквиру својих надлежности обавља следеће послове: припреме и спровођења развојних 

докумената и праћење њихове реализације на нивоу региона и јединица локалне 

самоуправе; сарадње са органима Аутономне Покрајине Војводине и јединицама локалне 

самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова; представљање интереса 

региона у односима са Развојном агенцијом Србије и учешће у реализацији усвојених 

развојних докумената; припреме и спровођења програма стручног усавршавања за 

потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја 

институција и организација, те унапређења капацитета јединица локалних самоуправа на 

подручју региона; праћење, спровођење мера и реализацију развојних пројеката за које је 

овлашћена; обављање послова међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из 

своје надлежности; вођење информационог система од значаја за област и регион и друге 

послове, у складу са законом и оснивачким актом. 

 

Визија 

Агенција је носилац следеће визије: оперативни консултантски центар за 

унапређење регионалног развоја и јачање привредног капацитета јединица локалне 

самоуправе и привредних субјеката на подручју Јужног Баната. 
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Циљеви 

Основни циљеви Агенције су остварење мисије и визије односно, развој 

инфраструктуре, развој јединица локалне самоуправе и привредних субјеката (привредних 

друштава и предузетника), као и развој институција и организација на подручју Јужног 

Баната. 

На тај начин, Агенција доприноси унапређењу друштвено-економског развоја и 

подизању квалитета животног стандарда у Јужнобанатском округу. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Графички приказ: 

СКУПШТИНА 

 

 

 

                                                                            ↓ ↓ ↓ 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

Пословни секретар 

 

    

   ↓ ↓ ↓                                                  ↓ ↓ ↓                                                    ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

 

 

 

Наративни приказ: 

 

СЕКТОР 

ЗА УПРАВЉАЊЕ                             

ПРОЈЕКТИМА 

 

 

Руководилац Сектора 

за управљање пројектима 

 

Виши сарадник за 

управљање пројектима 

 

Сарадник за 

управљање пројектима 

 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ 

ПРИВРЕДЕ 

 

 

Руководилац Сектора 

за развој привреде 

 

Виши сарадник за 

развој привреде 

 

Сарадник за развој 

привреде 

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, 

ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Руководилац    

Сектора за правне, 

финансијске и опште 

послове 

Виши сарадник за 

финансијске послове и 

јавне набавке 

Сарадник за 

послове техничке 

подршке 
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Оснивачким актом управљање друштвом организовано је као једнодомно. 

  

 Органи Агенције су: Скупштина и директор. 

 

 Скупштину чине сви чланови (оснивачи) Агенције. Сваки члан има право гласа 

у Скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу Агенције, с тим да удео 

од 1% у укупном основном капиталу даје право на један глас. 

 

Скупштина оснивача, као највиши орган управљања РРА Јужни Банат, у току 2017. 

године доносила је акта из своје надлежности. Одражно је седам седница на којима је:  

- закључен Уговор о оснивању РРА Јужни Банат, 

- усвојен Пословник о раду Скупштине, 

- изабран председник Скупштине, 

- именован директор РРА Јужни Банат, 

- закључен Уговор о годишњој чланарини са анексима, 

- Усвојен Пословни и Финансијски план РРА Јужни Банат за период 01.04.2017.-

01.04.2019. године са Планом набавки, 

- Усвојен Ребалас Пословног и Финансијског плана за период 01.04.2017.-

01.04.2019. године са изменама и допунама Плана набавки у 2017. години, 

- Донета Одлука о давању претходне сагласности на Правилник о раду РРА Јужни 

Банат, 

- дата сагласност на Споразум о пословној сарадњи Регионалне развојне агенције 

Јужни Банат доо Панчево и Привредне коморе Србије – Регионалне привредне 

коморе Јужнобанатског управног округа,  

- дата сагласности за закључење Споразума о сарадњи у оквиру иницијативе за 

пројекат „Изградња и промоција бициклистичке стазе у Јужном Банату“ и др. 
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Кадровски план 

 

Пословним и финансијским планом РРА Јужни Банат за период 01.04.2017.-

01.04.2019. године планирано је запошљавање шест лица на неодређено време у првој 

години пословања. До дана састављања овог извештаја запослено је пет лица и то: 

- Директор 30.01.2017. године (на одређено време, у складу са одлуком о 

именовању), 

- Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове 21.02.2017. 

године, 

- Сарадник за послове техничке подршке у сектору за правне, финансијске и 

опште послове 03.04.2017. године, 

- Руководилац сектора за управљање пројектима 03.04.2017. године и 

- Виши сарадник за управљање пројектима 01.09.2017. године. 

 

Ради извршења рачуноводствених послова РРА Јужни Банат закључила је уговор са 

књиговодственом агенцијом 13.02.2017. године. 

У току месеца јуна (26.06.2017. године) закључен је уговор о набавци консултантских 

услуга из области јавних набавки. 

Скопљен је Уговор о преносу поштанских пошиљака са Јавним предузећем „Пошта 

Србије“, 14.09.2017. године 

У циљу одржавања израде и одржавања интернет странице РРА Јужни Банат 

склопљен је уговор о набавци – израда и одржавање интернет странице Агенције 

18.10.2017. године.  

Уговор о набавци консултантских услуга у области финансија склопљен је 5.12.2017. 

године. 

Уговор о набавци Ревизије финансијских извештаја склопљен је 13.12.2017. године. 

 

Оваква динамика запошљавања се разликује у односу на планирану по томе што 

није запослено лице у Сектору за развој привреде. Узрок су спољни фактори чији утицај се 

одразио на рад РРА Јужни Банат, како у сегменту кадровске политике тако и на остале 

области рада.  

 

Непредвиђене околности које су касније довеле до потребе Ребаланса Пословног и 

финансијског плана су: 
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1. Одузимање ПИБ 

- Решењем Пореске управе Минитарства финансија број 43-01-4/17-Ј0080/590 од 

22.03.2017. године, порексом обвезнику РРА Јужни Банат одузет је додељени 

ПИБ, због утврђивања дуга једног од оснивача по основу јавних прихода у износу 

већем од 100.000 динара. Решење је укинуто 21.04.2017. године до када је било 

онемогућено пословање РРА Јужни Банат; 

 и 

2. Разврставање РРА Јужни Банат као Корисника јавних средстава 7 супротно 

поднетом захтеву и без достављеног обавештења о насталој промени. 

- Приликом подношења захтева за упис у Евиденцију корисника јавних 

средстава након оснивања РРА, а приликом отварања наменског рачуна и картона 

депонованих потписа  у МФ – Управи за трезор – Филијали Панчево, РРА је са наведеном 

Управом и Секретаријатом за финансије Градске управе града Панчева претходно 

усагласила текст захтева који је поднет, када је заузет став да се новооснована агенција 

захтевом означи као тип КЈС - 8 – Остали – посебни корисник јавних средстава, који не 

припада јавном сектору, с обзиром да РРА није јавно предузеће основано од стране 

Републике Србије, односно локалне власти  ни правно лице основано од стране тих 

предузећа које се примарно бави комерцијалним активностима, нити пак, правно лице над 

којим локална власт (језичко- граматичко тумачење: једна јединица локалне самоуправе) 

има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 50% гласова у органу 

управљања у смислу одредбе члана 2. став 5. Правилника о начину утврђивања и 

евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање 

подрачуна код Управе за трезор (“Сл. Гласник РС”, бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016). 

 Наиме, Уговором о оснивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо 

Панчево, који је оверен у Основном суду у Панчеву Ов. II бр. 4/2017 од 20.01.2017. године 

и који је регистрован у Агенцији за привредне регистре решењем БД 9111/2017 од 

10.02.2017. године, оснивачи Град Панчево, Град Вршац, Општина Ковин, Општина 

Ковачица, Општина Алибунар, Општина Бела Црква, Општина Пландиште, Општина Опово, 

GRADJEVINSKO PREDUZEĆE FINNET-INŽENJERING DOO, PANČEVO и HITEAM DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE, VRŠAC, у складу са одредбама Закона о 

регионалном развоју и Закона о привредним друштвима, основали су РЕГИОНАЛНУ 

РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО. 

 Приликом подношења захтева за упис у евиденцију корисника јавних средстава 

такође се имало у виду да је претежна делатност агенције: 70.22 – Консултантске 

активности у вези с пословањем и осталим управљањем, те да је агенција основана као 

привредно друштво у форми друштва са ограниченом одговорношћу за обављање послова 

унапређења регионалног развоја.  

 Из наведених разлога, захтевом за упис у евиденцију корисника јавних средстава 

Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево означена је као тип 8 – Остали – 

посебни корисник јавних средстава, који не припада јавном сектору, те је законском 

заступнику саопштено да је захтев усвојен и да је агенција евидентирана као корисник 

јавних средстава у групи 8, којом приликом му је уручена до тада прикупљена 

документација (захтев Осталих – посебних корисника јавних средстава за упис у евиденцију 
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корисника јавних средстава за ознаком типа КСЈ – 8 и картон депонованих потписа). У 

складу са наведеним, законски заступник је пословање агенције организовао у складу са 

наведеном евиденцијом и достављеном документацијом као корисник који не припада 

јавном сектору. 

 Представници Градске управе града Панчева потврдили су да је од стране Управе за 

трезор у тренутку подношења захтева добијен податак да је РРА означен као тип 8 КСЈ, те 

да је исти као такав означен  у електоронској бази података, а да о накнадним изменама 

класификације типа КСЈ у електронској бази Трезора нису информисани, нити им је 

достављена документација која се односи на назначену измену. 

 Тек на основу упућеног захтева за доставу обавештења о разврставању корисника 

јавних средстава - Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево, који је послат 

Управи за Трезор, филијала Панчево, 17.10.2017. године добијено је званично обавештење 

о развраставању РРА Јужни Банат као корисника јавних средстава 7.  
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Стручно усавршавање запослених је реализовано кроз три обуке и то: 

1. Припрема и спровођење пројеката – финансирано од стране Савета Европе, 

реализовано од стране Регионалне развојне агеције „Браничево-Подунавље“ у периоду 13-

15.11.2017. године.  

2. Менторинг за микро, мала и средња предузећа – 1 лице. Обука је одржана у 

организацији Развојне агенције Србије (28.11.2017. -15.12.2017. године). Услуга менторинга 

развијена у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA) а намењена је 

микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, као и задругама, а у 

циљу пружања подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспешних привредних 

субјеката и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима. 

Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управа задруга и ментор 

заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи 

развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања сертификовани 

ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја. 

Обука је трајала три недеље и обухватила је следеће модуле: 

- Менторинг за зрела предузећа, 

- Менторинг за почетнике, 

- Управљање људским ресурсима, 

- Вештине комуникације, 

- Управљање производњом, 

- Финансијско управљање и бизнис план, 

- Маркетинг и 

- Напредну обуку. 

По завршетку обуке и положених испита добијен је сертификат, односно РРА Јужни 

Банат поседује сертификованог ментора за пружање наведених услуга. 

3. Тренинг за тренере почетника у пословању – 3 лица. Обука је одржана у 

организацији Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља, а под 

покровитељством Министарства привреде. Реализована је у Крагујевцу (седиште 

организатора) у трајању од два дана. По успешно завршеној обуци запослени су стекли 

право да реализују обуке за почетнике у пословању према предиђеном програму. 
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РЕСУРСИ 

 

 Најзначајнији ресурс сваког предузећа, па тако и овог су свакако запослени. 

Обзиром да је у претходном поглављу већ дат преглед кадрова овде ће бити дат приказ 

осталих ресурса. 

 Агенција није власник некретнина и објеката, већ је Уговором број XIII-14-361-9/2017 

од 20.03.2017. године,закљученим између Града Панчева, Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и уређење Панчева“ Панчево и Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо 

Панчево, са Јавним предузећем „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, 

одређена као корисник непокретности у јавној својини града Панчева – Зграда пословних 

услуга – УРБАНИЗАМ на кат. парцели бр. 4312 К.О. Панчево, у Карађорђевој улици у 

Панчеву, на неодређено време. У наведеном простору Агенција обавља делатност на 

адреси седишта.  

 Просторије су опремљене канцеларијским намештајем, рачунарском опремом и 

штампачем, приступом интернету и бежичном мрежом.  

 Имајући у виду врсту делатности и природу посла РРА Јужни Банат набавила је 

путничко возило за потребе агенције.  

  

 Из претходно наведеног произилази да је, сходно планираном, извршено опремање 

простора и обезбеђени сви елементи за несметан рад РРА Јужни Банат. 
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Донета акта РРА Јужни Банат 

 

 У складу са одговорном политиком управљања, директор је донео низ нормативних 

аката која се односе на адекватно пословање и управљање људским ресурсима и то: 

- Правилник о организацији и систематизацији послова у Регионалној развојној 

агенцији Јужни Банат д.о.о. Панчево, 

- Правилник о раду Регионалне развојне агенције Јужни Банат д.о.о. Панчево, 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Регионалне 

развојне агенције Јужни Банат д.о.о. Панчево, 

- Кодекс понашања запослених у Регионалној развојној агенцији Јужни Банат 

д.о.о. Панчево, 

- Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Регионалној 

развојној агенцији Јужни Банат д.о.о. Панчево, 

- Правилник о пословној тајни, 

- Правилник о безбедности у здрављу на раду, 

- Правилник о архивском пословању, 

- Листа регистратурског материјала са роковима чувања, 

- Правилник о канцеларијском пословању, 

- Правилник о трошковима репрезентације, 

- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде, 

- Правилник о службеним путовањима, 

- Правилник о спречавању злостављања на раду, 

- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 

усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем, 

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, 

- Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе, 

- Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне 

помоћи запосленима, 

- Правилник о благајничком пословању,  

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,  

- Правилник о ликвидатури финансијске документације. 
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АКРЕДИТАЦИЈА 

У складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за 

обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који 

је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), РРА јужни Банат је поднела Развојној 

агенцији Србије Захтев за акредитацију Регионалне развојне агенције. Решењем број 1-04-

023-29/2017-1 од 29.09.2017. године Развојна агенција Србије акредитовала је Регионалну 

развојну агенцију Јужни Банат, чиме су се стекли услови за споровођење мера и програма 

чији је носилац Развојна агенција Србије.  

 У складу са наведеним решењем, Развојна агенција Србије склопила је Уговор о 

регулисању међусобних права и обавеза са Регионалном развојном агенцијом Јужни Банат 

д.о.о. Панчево 25.12.2017. године. Кроз овај уговор РРА Јужни Банат стекла је могућност за 

извршење појединих развојних програма и пројеката а који су део активности Развојне 

агенције Србије. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ 

 Након спровођења одговарајућих поступака у III кварталу, у циљу оптималне 

расподеле расположивих финансијских средстава, указала се потреба за изменама и 

допунама Плана набавки, па је Ребаланс истог усвојен на IV седници Скупштине оснивача. 

У циљу реализације планираних послова, Изменама и допунама Плана набавки 

предвиђено је спровођење поступака јавних набавки добара и услуга у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. Јавне набавке и набавке на које се Закон не 

примењује планиране су и реализоване у обиму који обезбеђује несметано 

функционисање и пословање РРА Јужни Банат. 

 Од набавки на које се Закон не примењује спроведене су следеће: 

- набавка рачунарске опреме и штампача, 

- набавка канцеларијског намештаја, 

- набавка тонера, 

- набавка услуге израде и одржавања интернет странице, 

- набавка стручне литературе, 

- набавка фотоапарата, 

- набавка камере, 

- набавка пакета MS office. 

РРА јужни Банат спровела је и отворене поступке јавних набавки и то: 

I. Завршене набавке у 2017. години: 

1. Набавка услуге израде Научно-истраживачке студије пољопривредних 

потенцијала Јужнобанатског округа 

 

Научно-истраживачка студија пољопривредних потенцијала Јужнобанатског 

округа је, поред утврђивања тренутног стања,  дефинисала развојне приоритете, 

специфичне циљеве за њихову реализацију, као и мере. 

Утврђени приоритети су: 

Приоритет 1. - Јачање отпорности на ефекте климатских промена и одрживо 

управљање природним ресурсима 

Приоритет 2. – Унапређење конкуретности примарне пољопривредне 

производње 

Приоритет 3. – Јачање регионалног ланца вредности пољопривредно 

прехрамбених производа 

Приоритет 4. – Унапређење капацитета јавног сектора за спровођење локалних 

и регионалних политика у пољопривреди и руралном развоју 
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Приоритет 5. – Развој руралних подручја и унапређење квалитета живота у 

сеоским срединама. 

 

2. Набавка услуге израде Студије туристичког потенцијала 

Студија туристичког потенцијала Јужног Баната је као резултат дала акциони план са 

конкретним предлозима пројеката и, што је веома важно, износима финансијских 

средстава неопходних за реализацију истих. Акциони план у оквиру Студије туристичког 

потенцијала Јужног Баната je производ урађених анализа заснованих на званичним 

статистичким подацима, подацима које су доставиле локалне самоуправе, односно 

локалне туристичке организације и обиласцима терена уз разговоре са релевантним 

стејкхолдерима. 

У Студији су дефинисани визија, циљ, кључни приоритети и мере. Акциони план се 

бави разрадом мера на нивоу пројеката чије спровођење ће довести до остварења визије 

и циљева развоја туризма Јужнобанатског округа. Тако су дефинисани: 

- Специфични циљ развоја туризма, 

- 3 приоритета развоја туризма, 

- 7 мера развоја туризма и 

- 34 пројекта. 

 

Приоритет 1. Успостављање организационог оквира за управљање туризмом Јужног 

Баната, 

Приоритет 2. Унапређење услова за развој и инвестиције у туристичку 

инфраструктуру и 

Приоритет 3. Развој и промоција туристичких производа. 

Вредност пројеката идентификованих у Акционом плану износи 10,8 милиона евра 

са роком имплементације од пет (5) година. Од овога, један инфраструктурни пројекат 

вреди 6,5 милиона евра, док су сви остали 4,3 милиона евра. Идентификовани пројекти су 

препознати као важни за постизање визије, а предложени су на основу конзервативних 

процена стања и могућности развоја туризма. У том смислу, извесно је да се у високој стопи 

могу реализовати посебно што се њихова реализација највише заснива на залагању 

релевантних носилаца развоја који показују велико интересовање и спремност да туризам 

учине водећом привредном граном. 

 

3. Набавка услуге израде Студије демографског кретања у Јужнобанатском 

округу 

Ова студија је утврдила негативан тренд броја становника у округу и кроз акциони план 

утврдила 2 приоритета са дефинисаним специфичним циљевима и мерама за њихово 

постизање. 

Приоритет 1. Успоравање пада броја становника и 

Приоритет 2. Подстицање социо-економског развоја у функцији побољшања 

демографских трендова 
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4. Набавка услуге израде Научно-истраживачке студије обновљивих извора 

енергије Јужнобанатског округа и 

 

5. Набавку добра – службеног путничког возила. 

 

II. Набавке покренуте у 2017. години, које нису окончане до краја текуће 

године: 

 

1. Набавка услуге израде Студије главних праваца развоја Јужног Баната, 

2. Набавка услуге израде Инвестиционе мапе Јужног Баната са мерама подстицаја, 

3. Набавка услуге израде Пројектно-техничке документације за израду 

бициклистичке стазе у Јужном Банату, 

4. Набавка услуге израде Пројекта геотермалних и термомеханичких истраживања 

за потребе грејања/хлађења објеката за све градове/општине Јужног Баната 

5. Набавка услуге Израде студије могућности коришћења обновљивих извора 

енергије за потребе супституције коришћења фосилних горива у грејању у СРЦ 

Стрелиште Панчево и СЦ Миленијум у Вршцу. 

 

III. Обустављени поступци јавних набавки: 

 

1. Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу 

индустријске зоне у Белој Цркви, 

2. Набавка услуге израде Студије оправданости (изводљивости) промене намене 

хале „Багремар“ у логистички центар са интермодалним терминалом у Панчеву 

и 

3. Набавка услуге израде Студије оправданости (изводљивости) изградње 

регионалног Агрополиса. 
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Реализоване обуке, семинари и сајмови 

1. Инфо сесија  - “ЕУ програми 2014-2020” 

РРА Јужни Банат је у сарадњи са Привредном комором Србије, у просторијама ПКС-

Привредне коморе Београда, одржала презентацију ЕУ програма који су доступни за 

учешће правним субјектима из Србије. Циљ сесије је био одговорити на нека кључна 

питања која би заинтересованима омогућила боље сагледавање целог процеса 

реализације пројекта и помогла у развоју идеје у пројекат прихватљив за финансирање 

кроз неки од расположивих програма. Кључне теме које су обрађене су биле следеће: 

основе поступка аплицирања и реализације пројекта, претраживање доступних програма и 

отворених позива, основна документа и тумачење смерница за аплицирање (конкретни 

примери), заједнички елементи свих апликационих формулара, практични савети за 

припрему успешног предлога пројекта, планирање буџета, основна правила у вези са 

набавком робе, услуга и радова, итд. 

 

2. Семинар „Пријава на тендере који су расписани према ПРАГ правилима“  

На основу потписаног Споразума о сарадњи, Регионална развојна агенција Јужни Банат 

и Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Јужнобанатског Управног 

округа, организовале су први у низу семинара/обука чији је циљ подизање нивоа 

информисаности и унапређење капацитета за пословање привредних субјеката на 

територији Јужног Баната. 

Овај семинар је био намењен правним 

субјектима који су заинтересовани да као 

испоручиоци робе, услуга или радова учествују 

на тендерима који се расписују у оквиру ЕУ 

пројеката, од стране ЕУ организација 

/институција у Србији, региону и шире. 

Присутни су добили информације где могу да 

прате такве тендере, како да попуне тендерску 

документацију, који су неки општи захтеви, а 

какви могу бити специфични, која пратец́а 

документација се обично прилаже, итд.  

 

 

 

 

 



17 
 

3. Семинар „Основе интернет пословања“  

 У Привредној комори Србије 

– Регионалној привредној комори 

Јужнобанатског управног округа 

одржан је бесплатни едукативни 

семинар на тему: „Основе интернет 

пословања" који су заједнички 

организовали ПКС-РПК 

Јужнобанатског управног округа, 

Регионална развојна агенција „Јужни 

Банат", Фондација "Регистар 

националног интернет домена" 

(РНИДС) из Београда и компанија 

„МадНет" доо из Панчева. Семинару 

је присуствовало више од 70 предузетника, представника привредних друштава са подручја 

Јужнобанатског управног округа и будућих предузетника  заинтересованих да искористе 

потенцијале Интернета за покретање нових или развој постојећих послова. 

 

4. Допринос представљању Јужног Баната на 12. Сајму етно хране и пића  

 

У периоду од 22. до 25. новембра 2017. године, у хали 3 Београдског сајма одржан 

је 12. Сајам етно хране и пића, под покровитељством Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и Града Београда. 

Регионална развојна агенција Јужни Банат је у сарадњи са ПКС - Регионалном 

привредном комором Јужнобанатског управног округа помогла да пет удружења и један 

предузетник из Јужног Баната учествују на овој највећој смотри прозвођача 

традиционалних производа и презентују своје производе. Једно од тих удружења, 

Удружење жена „Доловке“,  освојило је прву награду у категорији “традиционални колачи” 

на Ревији торти и колача која се традиционално одржава у оквиру  Сајма. 
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Сарадња са заинтересованим странама 

1. У складу са Уредбом о утврђивању програма подстицања регионалног и локалног 

развоја у 2017. години („Службени гласник Републике Србије”, број 2/17) предати су 

захтеви Развојној агенцији Србије јединица локалне самоуправе (општина: Ковин, 

Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Пландиште и Опово) за суфинансирање чланарина којима 

су обезбеђена средства за рад и пословање акредитоване Регионалне развојне агенције 

Јужни Банат д.о.о. са пратећом документацијом. Сви захтеви су позитивно решени. 

 

2. Потписан је Споразум о сарадњи на реализацији пројекта „Изградња бициклистичке 

стазе у Јужном Банату – Фаза 1ˮ  са Регионалним ценром за друштвено-економски развој – 

Банат д.о.о. (19.09.2017. године). 

 

3. Успостављена је пословна сарадња са Привредном комором Србије – Регионалном 

привредном комором Јужнобанатског округа.  Споразум о пословној сарадњи, на који је 

Скупштина оснивача дала сагласност, потписан је 21.11.2017. године. 

 

4. Потписан је Споразум о сарадњи у оквиру иницијативе за пројекат „Изградња и 

промоција бициклистичке стазе у Јужном Банату“ (21.11.2017. године) са градовима 

Панчево и Вршац, општинама Ковин и Бела Црква и Регионалним ценром за друштвено-

економски развој – Банат д.о.о. Наведени споразум има за циљ припрему документације и 

изградњу бициклистичке стазе на подручју локалних самоуправа потписница, а ради бржег 

и једноставнијег протока људи, развоја спорта и подстицаја економског развоја и туризма 

на територији Јужног Баната. 

 

5. У Покрајинском заводу за заштиту природе, 15.09.2017. године, одржана је 

презентација  пилот пројекта ''Подизање капацитета Шумадије и Поморавља за примену 

Европске Конвенције о пределу“ у организацији Министарства животне средине, којој је 

присуствовао представник РРА Јужни Банат. Спровођење Европске конвенције о пределу је 

у складу са планом националних приоритета и применом Закона о заштити природе РС. 

Даје могућност за развој и унапређење свих аспеката региона, и посао је који нас очекује у 

наредном периоду. 

 

6. Представници РРА Јужни Банат учествовали су на скупу поводом отварања првог 

позива у оквиру SEED MONEY FACILITY (SMF) инструмента, одржаног у згради Европске 

комисије у Бечу 27.09.2017. године, у организацији Заједничког секретаријата и 

управљачког тела Дунавског транснационалног програма. 
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7. РРА Јужни Банат учествовала је на интерактивној радионици поводом израде 

„Програма развоја туризма АП Војводине за период 2018-2022. године“, одржаној 

27.11.2017. године. Како је Агенција завршила пројекат „Студија туристичких потенцијала 

Јужног Баната“ понудила је исту као извор потенцијалних пројеката и иницијатива, што је 

са задовољством прихваћено. 

 

8. РРА Јужни Банат одржала је низ састанака са оснивачима у седиштима ЈЛС ради 

идентификације и припреме пројеката регионалног развоја. Одржани су и састанци у 

Министарству животне средине, Министарству туризма, Министарству за европске 

интеграције и други надлежним институцијама. 

 

 У Панчеву, 

 31.01.2018. године                                 РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 

                                                                                ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО 

 

 

 

 

 

 

 

 


