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На основу одредбе члана 34. став 1. Закона о регионалном развоју ("Службени 

гласник" РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон, у даљем тексту: Закон о 
регионалном развоју), члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник" 
РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, у даљем тексту: Закон о 
привредним друштвима) и члана 14. став 1. тачка 5. Уговора о оснивању Регионалне 
развојне агенције Јужни Банат доо Панчево број VI-22-3/2/2016  од 20.01.2017. године 
који је измењен Одлуком број I-4/2017-4 од 03.10.2017. године и који је регистрован у 
Агенцији за привредне регистре решењем БД 9111/2017 од 10.02.2017. године и 
решењем БД 84488/2017 од 10.10.2017. године (у даљем тексту: оснивачки акт), 
СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО (у даљем 
тексту: Скупштина), на седници одржаној 03.03.2020. године, донела је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ 
РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
 
 

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању Регионалне развојне агенције Јужни 
Банат доо Панчево за 2019. годину. 

2. Годишњи извештај о пословању Регионалне развојне агенције Јужни Банат 
доо Панчево за 2019. годину доставити оснивачима и Развојној агенцији 
Србије. 

3. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, од када производи правна 
дејства. 

 
 
 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
                                                                                                      Слађана Ћириковачки 
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I. 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, Грађевинско предузеће „Finnet-inženjering“ doo Панчево и „HiTeam“ 

Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге Вршац.  

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. Грађевинско предузеће „Finnet-inženjering“ doo Панчево - 5% (уписани и 

уплаћени капитал 25.000 РСД) и  

10. „HiTeam“ Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге Вршац - 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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II. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ 

  

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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III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Графички приказ: 

СКУПШТИНА 

 

 

 

                                                                            ↓ ↓ ↓ 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

Пословни секретар 

 

    

   ↓ ↓ ↓                                                  ↓ ↓ ↓                                                    ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Наративни приказ: 

 

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 2019. 

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

- Усвојен Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, донета Одлука о 

покрићу губитка по финансијском извештају за 2018. годину, усвојен 

Годишњи извештај о пословању у 2018. години, усвојен Извештај о редовном 

годишњем попису са стањем на дан 31.12.2018. године, усвојени квартални 

финансијски извештаји, усвојен Извештај независног ревизора о ревизији 

финансијских извештаја РРА Јужни Банат са стањем на дан 31.12.2018. 

године, 

- Донета Одлука о одређивању стварног власника правног лица, 

- Усвојен Пословни и Финансијски план Регионалне развојне агенције Јужни 

Банат доо Панчево за период 01.01.2020. – 31.12.2024. године, 

- Усвојен Ребаланс 1 и Ребаланс 2 Пословног и Финансијског плана Регионалне 

развојне агнције Јужни Банат доо Панчево за период 01.01.2019. – 

31.12.2019. године, 

- Донета Одлука о избору новог председника Скупштине који се именује на 

период од годину дана, 

- Закључен Уговор о годишњој чланарини у 2020. години, 

- Усвојен Пословни и Финансијски план Регионалне развојне агенције Јужни 

Банат доо Панчево за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
___________________________________________________________________________ 

 

9 

 

IV. 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. Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 

и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-11605/2017 од 

28.11.2017. године дата је сагласност Граду Панчеву, Регионалној развојној агенцији 

Јужни Банат доо Панчево за пријем у радни однос на неодређено време 4 (четири) лица. 

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 

- Руководилац Сектора за развој привреде 01.09.2017. године. 

 

Ради извршења рачуноводствених послова у 2019. години, у поступку набавке на 

коју се не примењује Закон о јавним набавкама, РРА Јужни Банат закључила је уговор са 

изабраним понуђачем – Биро за конслатинг „Fincom“ Стојка Миливојв ПР дана 

18.01.2019. године. 

Ради извршења послова из области јавних набавки у 2019. години, у поступку 

набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, РРА Јужни Банат закључила 

је уговор са изабраним понуђачем – Институт за економију и право доо дана 22.01.2019. 

године. 

Ради извршења консултантских услуга из области финансија у 2019. години, у 

поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, РРА Јужни Банат 

закључила је уговор са изабраним понуђачем – AMV COMPANY DOO дана 15.01.2019. 

године. 

Дана 31.01.2019. године у спроведеном поступку набавке на коју се не 

примењује Закон о јавним набавкама, РРА Јужни Банат закључила је уговор о набавци 

услуге одржавања рачуноводственог софтвера са изабраним понуђачем – СВМ д.о.о. 

Дана 13.03.2018. године у спроведеном поступку набавке на коју се не 

примењује Закон о јавним набавкама, РРА Јужни Банат закључила је уговор о 

коришћењу услуге „Бизнет“ са Предузећем за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 

чије трајање је одређено на две године. 

Уговор о набавци услуге ревизије финансијских извеештаја за 2019. годину 

закључен је 21.10.2019. године са изабраним понуђачем – „Revizija Plus Pro“ d.o.o. 
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У циљу одржавања интернет странице Агенције, РРА Јужни Банат је 13.12.2019. 

године закључила уговор о одржавању интернет странице са изабраним понуђачем – 

Bus Computers doo Kikinda.  

 

V. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Стручно усавршавање запослених у 2019. години реализовано је кроз следеће 

обуке и радионице: 

 

1. Радионица Могућности и добре праксе територијалног руралног развоја, 

одржана у оквиру пројекта Подршка руралном и регионалном развоју у РС, 

12.03.2019. 

2. Радионица „Брендирање – стварање бољег окружења за живот и пословање, 

у организацији РАС, САРРА, СКГО и SDC, 26.03.2019. 

3. Радионица територијална кохезија и равномерни развој, одржана у оквиру 

пројекта Подршка руралном и регионалном развоју у РС, 17.04.2019. 

4. Тренинг на тему „Припрема пословног плана и пословање са банкама + 

инвестициона спремност“ у периоду од 24.6. - 26.6.2019. у просторијама 

Развојне агенције Србије.  

5. Тренинг на тему „Интернационализација за ММСПП“ у просторијама Развојне 

агенције Србије 2.7.2019. године, 

6. Тренинг на тему „E-business + information technology in business“ у 

просторијама Развојне агенције Србије 04.-05.11.2019. године, 

7. Радионица за инвестициони оквир за Западни Балкан WBIF, у организацији 

Министарства за европске интеграције, 8.11.2019. 

8. Тренинг на тему „Marketing and sale (placing the focus on digital marketing) у 

просторијама Развојне агенције Србије 12.11. - 13.11.2019. године и 

9. Тренинг на тему „Повећање учешћа микро, малих и средњих предузећа у 

јавним набавкама“ у просторијама Развојне агенције Србије 20.11.2019. 

године. 
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РЕСУРСИ 

 

 Најзначајнији ресурс сваког привредног друштва, па тако и овог су свакако 

запослени. С 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.  

 У претходном периоду извршено је опремање простора и обезбеђени су сви 

елементи за несметан рад РРА Јужни Банат. 

 

VI. 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, 
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- 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. 
 

  

VII. АКРЕДИТАЦИЈА И ОБНОВА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

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. 

 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, 4/12 и 44/18 – др. закон), РРА Јужни 

Банат поднела је 05.09.2019. године Развојној агенцији Србије захтев за обнову 

акредитације Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево, а 17.09.2019. 
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године допуну наведеног захтева. Решењем о обнављању акредитације издатом од 

стране Развојне агенције Србије број 1-04-023-20/2019-1 од 24.09.2019. године, 

Регионалној развојној агенцији Јужни Банат доо Панчево обновљена је акредитација за 

регионалну развојну агенцију у региону Војводине, ради обављања послова развоја и 

унапређења регионалног развоја, на период од пет година. 

 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 07.10.2019. године, којим су уређена права и обавезе уговорних 

страна које се односе на обављање стручних послова из области регионалног развоја и 

пружања подршке привредним друштвима и предузетништву. 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ 

 У 2019. години, 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. 

 У оквиру набавки добара и услуга на које се Закон о јавним набавкама не 

примењује у 2019. години реализоване су следеће набавке: 

- набавка канцеларијског материјала, 

- набавка тонера, 

- набавка горива, 

- набавка стручне литературе, 

- набавка рачунарске опреме (тастатура за рачунар, оптички миш и звучници 

за рачунар) 

- набавка екстерног диска за чување документације 

- набавка ласерског показивача – Wireless prezenter 

- набавка пнеуматика (зимских гума) за службени путнички аутомобил, 

- набавка патосница за службени путнички аутомобил, 

- набавка рачуноводствених услуга, 

- набавка консултантских услуга из области јавних набавки, 

- набавка консултантских услуга из области финансија, 

- набавка услуге одржавања интернет странице, 

- набавка услуге одржавања рачуноводственог софтвера, 

- набавка услуге осигурања запослених и 

- набавка услуге ревизије финансијских извештаја у 2019. години. 
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РРА Јужни Банат је у 2019. години спровела поступке јавних набавки, односно 

набавки услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама, а који се односе на 

пројекте и студије од значаја за развој и то: 

I. Поступци јавних набавки реализовани у 2019. години: 

 

1. Сателитски мониторинг и откривање цурења воде и микролоцирање 

теренских губитака на мрежи за водоснадбевање на територији Града 

Панчева, Општине Ковин и Општине Ковачица  

Циљ пројекта је оптимизација и свеобухватно и одрживо управљање губицима воде. 

Приступ природним ресурсима је побољшан како би се повећала ефикасност њихове 

употребе. Пројекат се фокусира на заштиту животне средине и заштиту природних 

ресурса. Обезбеђивањем успешног лоцирања и саниције губитака воде, побољшава се 

квалитет живота на одржив начин, с обзиром на уштеду воде. Питка вода је драгоцени 

природни ресурс, непроцењив и незамењив значај. 

Подаци и основне информације су обезбеђене од стране запослених у ЈЛС Јужног 

Баната као и у сарадњи са јавно комуналним предузећима јужнобанатског округа у чијој 

надлежности је управљање водоводним системом. 

Сателитска детекција цурења воде је нова, најефикаснија, најбржа и најјегтинија 

метода врхунске технологије, која је ренгенске тачности, нарочито у веома кратком 

временском периоду, и која неколико пута годишње анализира читаву водоводну 

мрежу. Као резултат управљач водоводног система има ефикасне, ажурне и поуздане 

информације о локацијама дефеката и самим тим могућност за њихову брзу 

рехабилитацији и смањење цурења воде, без улагања у водоводну инфраструктуру или 

нову мерну опрему. 

Стратешки основ су  стратегије локалног развоја јединица локалних самоуправа. 

2. Студија детаљних геотермалних истраживања могућности производње 

електричне енергије из геоелектрана на територији Јужног Баната  - фаза 2  

(техно-економска истраживања, финасијска валоризација и израда нацрта 

технолошких шема производње електричне енергије) 

Наведени пројекат је наставак претходних истраживања (Студија детаљних 
геотермалних истраживања ресурса средње високе енталпије и могућности 
производње електричне енергије из геоелектрана на територији Јужног Баната) који за 
циљ има дефинисање услова експлоатације геотермалне енергије са стране ресурса, 
инфраструктуре, управљања ризицима експлоатације као и дефинисање параметара 
финансијске оцене експлоатације.  

Пројекат је дефинисао две локације са аспекта могућности и исплативости 
захватања и експлоатације геотермалних ресурса и производње електричне и/или 
топлотне енергије и то једну у широј зони града Панчева и другу на локацији 
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Николинаца (општина Алибунар). Урађена је финансијско-економска анализа и оцена 
исплативости и изводљивости на наведеним локацијама. Такође је дефинисан и 
најоптималнији систем у смислу процесне технологије. 

Уштеда енергије, енергетска ефикасност и примена зелене технологије свакако 
су приоритети енергетског развоја. У Републици Србији коришћење геотермалне 
енергије је у повоју, али ће у наредном периоду имати кључну улогу у напретку 
енергетског сектора као и у примени различитих директива ЕУ које је РС ратификовала.   

Као партнери на реализацији пројекта учествовале су све јединице локалних 
самоуправа са територије Јужног Баната, и то: град Панчево, град Вршац, општине 
Ковин, Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Пландиште и Опово.  

Овај пројекат је у складу са Стратегијом развоја енергетике РС до 2025. године и 
стратегијама локалног развоја јединица локалних самоуправа. 

 
3. Пројектно техничка документација за Зелену пијацу у улици Шумска блок 

29 на к.п. 5674 КО Опово 

Циљ овог пројекта је израда пројектно техничке документације (идејно решење, 
пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за Зелену пијацу у Опову која  
је коципирана као отворено-затворени тржни центар.  

Отворени део ће се састојати од тезги, пролаза и наткривеног трема, док ће се 
затворени део састојати од објеката са локалима, пословним простором, 
администрацијом и санитарним блоком.  
  Подаци и основне информације су обезбеђене од стране запослених у ЈЛС „Опово“. 
Као резултат овог пројекта очекује се побољшање животног стандарда мештана и 
привредника, јер у овом тренутку не постоји слична тржница на подручју општине 
Опово. 

Пројекат је израђен у складу са развојним правцима општине Опово, 
дефинисаним стратегијом развоја општине. 

 

4. Пројектно техничка документација за спортско рекреативни комлекс 

„Шљункара“ у Ковину  на к.п. 9379/4 КО Ковин 

 
Циљ овог пројекта је израда пројектно техничке документације (идејно решење, 

пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за спортско рекреативни 
комлекс „Шљункара“ у Ковину  на к.п. 9379/4 КО Ковин. 

Наведена локација је постојећа рекреативна зона са вештачким језером позната као 
„градско купалиште“. У складу са Урбанистичким пројектом урађена је пројектно 
техничка документација за уређење простора и то за: ауто камп, ауто камп – део за 
шаторе, санитарни блок (кухуња, тоалети, гардероба, део за одлагање опреме), 
монтажне трибине поред језера,  уређење обале (измуљивање, израда каскада, 
понтони, тобогани, мобилијар) и плато са роштиљем и веригама. 
   Подаци и основне информације су обезбеђене од стране запослених у ЈЛС 
„Ковин“. 
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Као резултат овог пројекта очекује се да омиљено купалиште мештана буде 
значајно унапређено као и да допринесе туристичкој понуди општине. 

Пројекат је израђен у складу са развојним правцима општине Ковин, 
дефинисаним стратегијом развоја. 

 
5. Пројектно техничка документација за Трим стазу на отвореном у 

Пландишту на к.п. 1624/15, 1624/16 и 1624/18 КО Пландиште 

 
Циљ овог пројекта је израда пројектно техничке документације (идејно решење, 

пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за Трим стазу на отвореном у 
Пландишту на к.п. 1624/15, 1624/16 и 1624/18 КО Пландиште. 

Наведена локација је тренутно неуређена зелена површина покривена шумом, без 
колског и пешачког приступа са јавне саобраћајнице. У складу са усвојеним идејним 
решењем предвиђена је реализација у 4 фазе и то: изградња трим стазе и платоа за 
теретану на отвореном; постављање мобилијара (израда сеника, клупа, канти за отпатке 
и опремање теретане на отвореном, укључујући и справе прилагођене особама са 
инвалидитетом); електро радови и постављање канделабара; хортикултурно уређење. 
Цео пројекат је конципиран уз максимално поштовање животне средине, односно стаза 
ће пратити постојећу високу вегетацију уз минимално уклањање стабала. 
   Подаци и основне информације су обезбеђене од стране запослених у локалној 
самоуправи Пландиште. 

Као резултат овог пројекта очекује се побољшање животног стандарда и здравља 
мештана као последице активног боравка у природи. 

Пројекат је израђен у складу са развојним правцима општине Пландиште, 
дефинисаним Стратегијом развоја општине. 

 

 

II. Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама 

реализовани у 2019. години: 

 

1. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства финансирања, изградње, 

управљања и одржавања објеката и постројења за третман комуналног 

отпада на територији града Панчева 

Циљ овог пројекта је потпуно искоришћење количина мешаног чврстог 

комуналног отпада из домаћинстава са територије града Панчева које долазе на Нову 

депонију као и коришћење мешаног чврстог комуналног отпада са територије града 

Панчева као обновљивог извора за производњу енергије. 

Подаци и основне информације су обезбеђене од стране запослених у граду 

Панчеву и ЈКП „Хигијена“ Панчево. 
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Резултат склопљеног уговора ЈПП би било обезбеђење финансирања целокупног 

пројекта од стране изабраног приватног партнера као и ефикаснија реализација 

изградње постројења за третман комуналног отпада уз преузимање свих ризика. Са 

друге стране, реализацијом би се решио проблем тренутно недостајућег третмана 

отпада што би се позитивно одразило на стање животне средине и квалитет живота 

грађана.  

Студија је израђена у складу са Стратегијом развоја града Панчева. 

2. Геотермална, хидрогеолошка и техно-економска анализа са одабиром 

најбоље локације на простору Топлане „Котеж“ у Панчеву за потребе 

изградње будуће геотоплане 

 

Циљ овог пројекта је утемељење основа коришћења и експлоатације 

геотермалне енергије на подручју града Панчева тј. основа повећања енергетске 

ефикасности у зградарству и у другим секторима. Предложено је коришћење 

геотермалних ресурса и то хидрогеотермалне енергије (подземних вода). Студија је од 

значаја за стратешки развој повећања учешћа обновљивих извора енергије, односно 

геотермалне енергије у укупном енергетском билансу. Финални циљ је даљински 

систем грејања на подручју града Панчева. 

          Студија је израђена у складу са Стратегијом развоја града Панчева. 

 
 

III. Поступци јавних набавки планирани и покренути у 2019. години, који 

нису реализовани до краја 2019. године: 

 

1. Израда информационог система за проверу података пореске евиденције 

на основу косих авио снимака за градове и општине Јужног Баната; 

2. Израда претходне студије оправданости за пројекат затварања, санације и 

рекултивације Старе депоније у Панчеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
___________________________________________________________________________ 

 

18 

 

IX. РЕАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И САЈМОВИ 

1. Обуке за почетнике у пословању 

 

У 2019. години одржано је 12 (дванаест) дводневних обука за почетнике у 

пословању према програму Развојне агенције Србије и Министарства привреде. 

Обучено је укупно 157 полазника који су добили потврде о успешно завршеној 

обуци, а која је неопходна приликом конкурисања код Националне службе за 

запошљавање за субвенције за самозапошљавање, и даје предност приликом 

конкурисања за средства за почетнике код Фонда за развој Републике Србије. 

Кроз обуку, полазници су упознати и са изворима финансирања који су им 

доступни.  

 

 
 

 

У Ковину и Алибунару је одржано по три обуке, док је у Панчеву, Вршцу, 

Ковачици, Опову, Пландишту и Белој Цркви одржана по једна.  

 

2. У организацији Агенције одржане су 2 (две) обуке за запослене у јединицама 

локалних самоуправа.  

Прва обука на тему „Израда плана јавних инвестиција“ одржана је у 

просторијама Града Панчева 12.02.2019. године.  

 

Друга обука на тему „Унапређење плана капиталних инвестиција – најчешћи 

недостаци и грешке“ одржана је у просторијама Регионалне развојне агенције 

Јужни Банат 9.12.2019. године.  

 

  3.  Одржано је 7 промотивних догађаја кроз које су представљени  јавни позиви и 

актулени програми и 2 инфо дана. 
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Кроз презентације представљени су следећи јавни позиви и програми: 

Старт ап кредити Фонда за развој у 2019. години, Јавни позив за учешће у 

програму стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије, 

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години, Програм 

подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години, Програм подршке 

интернационализацији мсп кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима, 

програм подршке секторима прерађивачке индустрије, јавни позив за спровођење 

стандардизоване услуге менторинг и промоција ЕЕН догађаја. Презентације су одржане 

у граду Панчеву (3), граду Вршцу (1), општини Алибунар (2) и Општини Ковачица (1). 

Одржана су два инфо дана, и то један на тему ЕУ програма у Граду Панчеву и 

други као Промоција предузетништва и предузетничког духа у Гимназији и економској 

школи „Бранко Радичевић“. 

 

4. Допринос представљању Јужног Баната на 14. Сајму етно хране и пића  

 

У периоду од 23. до 26. новембра 2019. године, на Београдском сајму одржан је 

13. Сајам етно хране и пића. 

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

привредном комором Јужнобанатског управног округа, помогла учешће 10 

привредника из Јужног Баната (газдинства,  фирме, предузетнике и удружења), кроз 

саветодавне услуге и финансијску подршку, на овој највећој смотри прозвођача 

традиционалних производа и органске хране.  
 

 
 

5. Поред наведеног пружено је преко 500 информација потенцијалним и 

постојећим привредним субјектима везано за доступне изворе финансирања и 

пословање са територије региона. 
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6. На основу уговора о спровођењу програма стандардизованог сета услуга за 

микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко 

акредитованих регионалних развојних агенција, који је РРА Јужни Банат закључила са 

Фондом за развој Републике Србије, извршено је укупно 28 (двадесет осам)  теренских 

контрола над корисницима средстава Фонда за развој. 

 

X. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

 Агенција је у 2019. години учествовала у припреми или припремила следеће 

пројекте:  

 - Western Bankans Fund: „Cultural heritage, tool for sustainable business“ 

(„Културно наслеђе, средство за одрживо пословање“) – пројекат на тему женског 

предузетништва, партнерство РРА са организацијама из Албаније и Босне и 

Херцеговине. Резултат евалуације у 2020. години. 

 - Western Bankans Fund: „Healthy aging“ („Здраво старење“) – пројекат 

припремљен за Геронтолошки центар Вршац, партнерство са организацијама из Црне 

Горе и Босне и Херцеговине. Резултат евалуације у 2020. години. 

 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП 

Војводинe: пројекат припремљен за Удружење „Биље Баваниште“, за доделу средстава 

за одржавање манифестација. Пројекат није одобрен за финансирање. 

 - Министарство заштите животне средине - пројекат пошумљавања 

девастираних подручја, са Општином Пландиште као главним партнером. Пројекат није 

одобрен за финансирање. 

 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 

и локалну самоуправу АП Војводине: „Израда пројектно техничке документације за 

укрсно место – кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву“, са 

Градом Панчевом као главним партнером.  Пројекат је одобрен за финансирање. 

 Такође, делимично је припремљен пројекат за ОШ „Моша Пијаде“ из 

Дебељаче, са којом ће се у 2020. години аплицирати за средства Амбасаде Јапана, за 

адаптацију ђачких тоалета који нису у функцији. 
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XI. САРАДЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

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

локалног развоја у 2019. години („Службени гласник Републике Србије”, број 

76/19 од 25.10.2019. године) Развојној агенцији Србије предати су захтеви 

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. 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 за европске 

интеграције, Привредној комори Словеније и Центру за међународну сурадњу и 

развој Републике Словеније, Сегедину у Мађарској (стручна посета 

геотермалним системима на делу Пилот подручја Мађарска – Србија – Румунија 

у оквиру DARLINGe пројекта), Покрајинском секретаријату за финансије града 

Новог Сада, Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу града Новог Сада и другим надлежним 

институцијама. 

 

Панчево,                                                                       РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 

03.03.2020. године                                                        ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО                                                            
 
 

                                                  


