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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 29.01.2021. године, 

донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ЈУЖНИ БАНАТ ДОО 

ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
 

 

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању Регионалне развојне агенције Јужни 

Банат доо Панчево за 2020. годину. 

2. Годишњи извештај о пословању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо 

Панчево за 2020. годину доставити оснивачима и Развојној агенцији Србије. 

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

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                        Даниел Магду 
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I. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСНИВАЊУ 

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

Агенција) са седиштем у Панчеву, Ул. Карађорђева бр. 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 Агенције 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 Агенције као привредног субјекта 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 Агенције, с тим да удео од 1 % у укупном основном капиталу даје 

право на 1 глас. 
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II. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ 

  

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, развој институција, 

унапређење рада јединица локалне самоуправе и привредних субјеката на подручју 

Јужног Баната. 

 

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 

 

    

   ↓ ↓ ↓                                                  ↓ ↓ ↓                                                    ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

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 Агенције, у току 2020. 

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

- усвојен Извештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза са стањем 

на дан 31.12.2019. године, 

- усвојен Годишњи извештај о пословању у 2019. години, 

СЕКТОР 

ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПРОЈЕКТИМА 

Руководилац Сектора за 

управљање пројектима 

 

Виши сарадник за 

управљање пројектима 

 

Сарадник за управљање 

пројектима 

 

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 

 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ 

ПРИВРЕДЕ 

 

Руководилац Сектора за 

развој привреде 

 

Виши сарадник за развој 

привреде 

 

Сарадник за развој 

привреде 
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- донета Одлука о избору новог председника Скупштине који се именује на 

период од годину дана, 

- усвојен Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја 

РРА Јужни Банат са стањем на дан 31.12.2019. године, 

- закључен Анекс 1 Уговора о годишњој чланарини у 2020. години, 

- усвојен Ребаланс 1 и Ребаланс 2 Пословног и Финансијског плана 

Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево за период 01.01.2020. 

– 31.12.2020. године, 

- усвојен Годишњи финансијски извештај за 2019. годину, као и квартални 

финансијски извештаји,  

- донета Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2019. 

годину,  

- закључен Уговор о годишњој чланарини у 2021. години, 

- усвојен Пословни и Финансијски план Регионалне развојне агенције Јужни 

Банат доо Панчево за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године и др. 

IV. КАДРОВСКИ ПЛАН 

Правилником о организацији и систематизацији послова утврђена је унутрашња 

организација и систематизација послова који се обављају у Агенцији, односно 

организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване 

стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, 

као и број извршилаца. 

За обављање послова из делокруга Агенције образоване су три основне 

унутрашње организационе јединице: - Сектор за развој привреде, - Сектор за управљање 

пројектима и - Сектор за правне, финансијске и опште послове. 

Систематизовано је укупно 11 радних места, при чему су 4 радна места 

руководећа (директор и 3 руководиоца Сектора), док је 7 извршилачких радних места. 

Од укупног броја запослених у Агенцији, актом о систематизацији за 10 радних места 

предвиђени услов за рад је висока стручна спрема, а за 1 радно место услов је средња 

стручна спрема. 

Директор је именован решењем Скупштине на период од 4 (четири) године и 

уписан у Регистру Агенције за привредне регистре решењем БД 9111/2017 од 10.02.2017. 

године као законски заступник друштва. Директор је закључио уговор о раду на 

одређено време, у складу са решењем о именовању. 

У почетној 2017. години рада, Агенција је извршила пријем 4 лица у радни однос на 

неодређено време и 1 лица у радни однос на одређено време (директор), а на основу 

Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава број 112-11605/2017 од 28.11.2017. године 

којим је дата сагласност Граду Панчеву - Регионалној развојној агенцији Јужни Банат 

доо Панчево за пријем у радни однос на неодређено време 4 лица. 
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До дана састављања овог извештаја запослено је укупно 4 лица, од тога 1 

лице на одређено време и 3 лица на неодређено време: 

- 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, на неодређено време, 

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

опште послове 03.04.2017. године, на неодређено време, 

- руководилац Сектора за управљање пројектима 03.04.2017. године, на 

неодређено време. 

Са руководиоцем Сектора за развој привреде закључен је Споразум о престанку 

радног односа дана 29.02.2020. године, а Агенција је поднела молбу Комисији за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава за попуњавање наведеног упражњеног радног места. 

У циљу одржавања интернет странице, Агенција је 13.12.2019. године закључила 

уговор о одржавању интернет странице са изабраним понуђачем – Bus Computers doo 

Kikinda.  

Ради извршења рачуноводствених послова у 2020. години, у поступку набавке на 

коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је закључила уговор са 

изабраним понуђачем –ЕГЦ биро дана 31.01.2020. године. 

Ради извршења послова из области јавних набавки у 2020. години, у поступку 

набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је закључила уговор 

са изабраним понуђачем – Институт за економију и право доо дана 13.01.2020. године. 

Ради извршења консултантских услуга из области финансија у 2020. години, у 

поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је 

закључила уговор са изабраним понуђачем – AMV COMPANY DOO дана 14.01.2020. 

године. 

Дана 21.02.2020. године у спроведеном поступку набавке на коју се не примењује 

Закон о јавним набавкама, Агенција је закључила уговор о набавци услуге одржавања 

рачуноводственог софтвера са изабраним понуђачем – SVM doo. 

Уговор о набавци услуге осигурања запослених закључен је у поступку набавке 

на коју се не примењује Закон о јавним набавкама са изабраним понуђачем 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE, 

BEOGRAD дана 25.06.2020. године. 

Дана 01.07.2020. године у спроведеном поступку набавке на коју се не примењује 

Закон о јавним набавкама, Агенције је закључила уговор о коришћењу услугa мобилне 

телефоније „Бизнет“ са Предузећем за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. чије 

трајање је одређено на две године. 

Уговор о набавци услуге израде Акта о процени ризика на радним местима и у 

радној околини, израде допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној 

околини у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање ширења епидемије заразне болести, израде Програма обуке запослених из 

области безбедности и здравља на раду и израде Програма основне обуке запослених из 

области заштите од пожара, закључен је у поступку набавке на коју се не примењује 
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Закон о јавним набавкама са изабраним понуђачем Институт за интегрисану безбедност 

Заштита превентива доо Нови Сад дана 23.07.2020. године. 

Уговор о набавци услуге ревизије финансијских извештаја за 2020. годину 

закључен је 18.09.2020. године са изабраним понуђачем – „Revizija Plus Pro“ d.o.o. 

 

V. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Стручно усавршавање запослених у 2020. години реализовано је кроз 

следеће обуке и радионице: 

 

1. Веб радионица ЕУ програм „Европа за грађане и грађанке“ која је одржана 

путем Zoom апликације 26.05.2020. године, 

2. Вебинар пројекта Подршка учествовању у ЕУ програмима на тему „Припрема 

докумената за слање предлога пројекта и евалуација“ који је одржан 

02.06.2020. године, 

3. Стандардизована обука за ментора изведену у оквиру Пројекта 

„Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног 

Балкана, фаза 2“, 2017 – 2020 у организацији Развојне агенције Србије у 

сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA), 26.06.2020. 

године, 

4. Промоција Студије тржишта рада о прекограничном запошљавању у Банату 

и представљање процеса израде Акционог плана у оквиру пројекта 

прекограничне сарадње Interreg – IPA CBC „Оснаживање Баната кроз реалну 

потражњу“ која је одржана 03.07.2020. године у Зрењанину, 

5. Тренинг „Људски ресурси – запошљавање (регрутација и селекција) и 

задржавање запсолених“ у организацији MNG centra, одржан путем Zoom 

апликације 15.10.2020. године, 

6. Тренинг „Организационо управљање – постављање циљева, кључних 

показатеља перформанси и система извештавања“ у организацији MNG 

centra, одржан путем Zoom апликације 22.10.2020. године. 
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VI. РЕСУРСИ 

 

 Најзначајнији ресурс сваког привредног друштва свакако су 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 (правни претходник ЈП 

„Урбанизам“ 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 

штампачима, приступом интернету и бежичном мрежом.  

 На основу Уговора који је закљила 07.09.2020. године са Министарством 

финансија – Управом за трезор, Агенција користи Електронски сервис платног промета 

Управе за трезор (еСПП) као платни инструмент. 

 Имајући у виду врсту делатности и природу посла Агенција је набавила путничко 

возило за службене потребе.  

 У претходном периоду извршено је опремање простора и обезбеђени су сви 

услови за несметан рад Агенције. 

 

VII. ДОНЕТА АКТА АГЕНЦИЈЕ 

 

 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 уређању планирања набавки, спровођењу поступака 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама, 

- 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, 
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- 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. 

 

  

VIII. 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), Агенција је поднела захтев за 

акредитацију Развојној агенцији Србије. Решењем број 1-04-023-29/2017-1 од 

29.09.2017. године Развојна агенција Србије акредитовала је Регионалну развојну 

агенцију Јужни Банат доо Панчево, 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 доо Панчево 25.12.2017. године. Кроз овај уговор РРА Јужни Банат стекла је 

могућност за извршење појединих развојних програма и пројеката који су део 

активности Развојне агенције Србије. 
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 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), Агенција је 

05.09.2019. године поднела Развојној агенцији Србије захтев за обнову акредитације 

Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево, а 17.09.2019. 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 доо 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. 

 

IX. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ 

  

У 2020. години, јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује планиране 

су и реализоване у складу са расположивим средствима и обиму који обезбеђује 

несметано функционисање и пословање Агенције. 

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

примењује у 2020. години реализоване су следеће набавке: 

- набавка канцеларијског материјала, 

- набавка горива, 

- набавка стручне литературе (правна база „Paragraf Lex“, база привредних 

субјеката ПКС Партнер, е-деловодник „Канцеларко“), 

- 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 кино пројектора, 

- набавка услуге осигурања запослених,  

- набавка услуге мобилне телефоније, 

- набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2020. години, 

- набавка услуге израде Акта о процени ризика на радним местима и у радној 

околини, израде допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној 
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околини у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад за спречавање ширења епидемије заразне болести, израде 

Програма обуке запослених из области безбедности и здравља на раду и 

израде Програма основне обуке запослених из области заштите од пожара, 

- набавка услуге одржавања интернет странице агенције. 

 

Агенција је у 2020. 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 2020. години: 

 

1. Израда информационог система за проверу података пореске евиденције на 

основу косих авио снимака за градове и општине Јужног Баната 

 

„Израда информационог система за проверу података пореске евиденције на  

основу косих авио снимака за градове и општине Јужног Баната“ je регионални пројекат 

и обухвата градове Панчево и Вршац и општине Ковин, Ковачица, Алибунар, Бела 

Црква, Пландиште и Опово.  

Циљ пројекта је утврђивање реалног стања на терену у односу на постојеће базе  

података пореске евиденције, односно  евидентирање објеката који су предмет 

опорезивања а за које нису поднете пореске пријаве.  

Резултат који се добија реализацијом овог пројекта јесте повећање буџета ЈЛС,  

кроз повећану наплату пореза на непокретностима. 

Софтверска апликација омогућује:  

1. интеграцију податка преузетих из постојеће базе података пореске евиденције 

са подацима преузетим из катастра и упоређивање са реалним стањем на терену 

уз коришћење вертикалних и косих авио снимака и  

2. креирање списка локација са значајним разликама у постојећој евиденцији у 

односу на реално стање на терену. 

Употребом софтверске апликације смањиће  се потреба за теренским радом јер иста  

омогућије приказ и мерење дужина, површина и висина објеката у циљу обезбеђивања 

објективних података за потребе утврђивања пореза на непокретностима, као и приказ 

локација са најгушћом концентрацијом непријављених објеката. Порески инспектори на 

овај начин могу у канцеларији да провере да ли је објекат у евиденцији пореске управе, 

колика је спратност објекта, поклапање са подацима у катастру као и усклађеност намене 

са изграђеним објектом.   

Као партнери на реализацији пројекта учествовале су све јединице локалних  

самоуправа са територије Јужног Баната, и то: Град Панчево, Град Вршац, Општина  

Ковин, Општина Ковачица, Општина Алибунар, Општина Бела Црква, Општина 

Пландиште и Општина Опово, које су обезбедиле неопходне информације.  

 

Стратешки основ су  стратегије локалног развоја јединица локалних самоуправа. 
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II. Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама 

реализовани у 2020. години: 

 

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

рекултивације Старе депоније у Панчеву  

 

Циљ овог пројекта је испитивање могућности задржавања постојећег,  

помешаног, отпада на локацији града Панчева уз елиминисање неповољног утицаја на 

површинске и подземне воде, оближњи водоток, стамбено окружење, живи свет; 

испитивање и техничко решење потпуне санације - ремедијације надземног и подземног 

дела отпада уз целовито елиминисање неповољног утицаја отпада на околину; 

могућност коришћења локације за послове управљања отпадом или друге прикладне 

послове; сагледавање коришћења локације за високоградњу или друге намене; 

коришћење локације за производњу алтернативне енергије; искоришћење депонијских 

гасова за добијање електричне и друге енергије уз прорачун оквирних количина гасова 

и добијање енергије; искоришћење секундарних сировина из локалитета; развој 

наутичког туризма на локалитету; продаја локације заинтересованим инвеститорима за 

одређене послове; сагледавање нивоа трошкова за целовиту изградњу сходно 

предложеном идејном решењу; дефинисање употребне и продајне вредности земљишта 

након изградње; скраћена анализа утицаја локације на животну средину након изведених 

радова; оправданост целокупне реализације са финансијског, еколошког, социјалног и 

друштвеног контекста. 

 

Резултат овог пројекта је дефинисање оптималног, односно целовитог решења  

не санитарно одложеног отпада на локацији „Стара депонија“ у граду Панчеву која је 

смештена у градском језгру. 

 

Партнер на овом пројекту је Град Панчево. 

Студија је израђена у складу са Стратегијом развоја града Панчева. 

 

2. Програм подршке даровитим ученицима Јужнобанатског округа  

У сарадњи са Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево 

реализован је Програм подршке даровитим ученицима Јужнобанатског округа, тако што 

је Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево пренела на рачун Регионалног 

центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево средства у укупном бруто износу од 

600.000,00 динара, уз обавезу Центра да најкасније до 31.01.2021. године спроведе 

активности: набавка опреме групе за роботику, набавка опреме за филмску групу, 

набавка опреме за рад групе за програмирање и информационе технологије и уређење 

просторних услова за online такмичења, те да агенцији у истом року достави извештај о 

реализацији активности односно, доказе о утрошку пренетих средстава. 

 

Партнер на овом пројекту је Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“  

Панчево. 
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III. Поступци јавних набавки покренути у 2020. години, који нису 

реализовани до краја 2020. године: 

 

1. Израда Пројектно техничке документације за: 

- постројењe за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у насељу Мраморак, 

- реконструкцију саобраћајнице у Карађорђевој улици у Пландишту, 

- изградњу свлачионица у Великом Гају, 

- изградњу ободног заштитног канала насеља Банатски Карловац од Бујичиних 

вода, 

- изградњу коловоза саобраћајнице у улици Валерије Докна у Гребенцу, 

- изградњу коловоза пута за Гат у Јасенову и 

- изградњу коловоза саобраћајнице у делу улице Марка Стојановића (3. Сокак) у 

Врачевом Гају. 

 

2. Унапређење географског информационог система (ГИС) локалних 

самоуправа на територији Јужног Баната 

 

3. Предлог ЈПП пројекта са или без елемената концесије за финансирање, 

изградњу, управљање и одржавање геотоплане  ради снадбевања града 

Панчева топлотном енергијом са изградњом топловода 

 

4. Израда web апликације прилагођене мобилним уређајима за туризам за 

градове и општине Јужног Баната 

 

X. СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА  

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији, у циљу спречавања, 

сузбијања и гашења епидемије корона вируса COVID-19, Влада је на седници 

одржаној 23. јула 2020. године донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о 

утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња 

предузећа и предузетнике у 2020. години који се реализује преко акредитованих 

регионалних развојних агенција, којом је, смањен је број обука и промотивних 

догађаја које су развојне агенције у обавези да спроведу током календарске године. 

 

С друге стране, повећан је обим посла кроз ангажовање развојне агенције за 

обављање услуга обраде захтева и потписивања уговора о кредитима за одржавање 

ликвидности и обртна средства услега пандемије корона вируса на основу уговора са 

Фондом за развој. 
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На основу Уговора о међусобним односима у спровођењу Програма  

стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 

2020. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција 

и коришћењу средстава за његово спровођење дел. број 1-05-401-85/2020 од 

06.03.2020. године и Анекса 1 наведеног уговора дел. број 1-05-401-85/2020 од 

10.08.2020. године, који је Агенција закључила са Развојном агенцијом Србије, 

Агенција је у 2020. години пружила следеће услуге: 

 

1. Информације 

 У 2020. години привредним субјектима на подручју Јужног Баната пружене 

су информације које се односе на доступне изворе финансирања, развој пословања и 

остале релевантне информације и то: 

- Информација о планираним B2B састанцима компанија из дрвне индустрије у 

периоду 10-12.03.2020. године у оквиру Међународног сајма материјала, 

технологије и компоненти за намештај и унутрашње пројектовање – Fimma 

Maderalia – 14 корисника услуге, сектор дрвне индустрије Јужног Баната, 

- Информација о условима за коришћење средстава кредита за одржавање 

ликвидности и набавку обртних средстава у отежаним економским условима 

услед пандемије COVID-19 – 1 корисник услуге (BK FILTER DOO) , 

- Информација сектору пољопривреде - ИПАРД II подстицаји - План позива за 

2020. годину и Први Јавни позив за Меру 7 – 144 корисника услуге, сектор 

пољопривреде Јужног Баната, 

- Информација о подстицајима за производњу конзумне рибе у складу са 

Правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за 

производњу конзумне рибе – 20 корисника услуге, сектор сточарства Јужног 

Баната, 

- Информација о условима за започињање пословања – 7 корисника услуге 

(потенцијални МСПП), 

- Информација о онлајн радионицама у оквиру Програма прекограничне сарадње 

Србија – Румунија које су одржане у октобру 2020. године – 8 корисника услуге 

(представници локалних самоуправа на територији Јужног Баната), 

- Информација о подстицајима филмској индустрији на основу Јавног позива за 

доделу подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи 

аудиовизуелно дело – 37 корисника услуге, сектор фимске индустрије Јужног 

Баната, 

- Информација о субвенцијама за туристичке агенције на основу Уредбе о 

условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења 

организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике 

Србије – 33 корисника услуге, сектор туризма Јужног Баната, 

- Информација о финансијским мерама подршке ради привлачења директних 

улагања у области производње прехрамбених производа на основу Уредбе о 

одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних 
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улагања у облсти производње прехрамбених производа – 76 корисника услуге,  

сектор прерађивачке прехрамбене индустрије Јужног Баната, 

- Информација о планираним онлајн B2B међународним пословним сусретима 

„Technology Forum 2020“ заказаним за 2. децембар 2020. године – 304 корисника 

услуге, ИКТ (информационо комуникационе технологије) сектор Јужног Баната, 

- Информација о планираном онлајн тренингу „Увод у међународно трговање и 

финансирање“ који се организује у оквиру EBRD Trade Ready inicijative – 4 

корисника услуге, сектор извоза, 

- Информација о условима за остваривање права на премију за млеко – 10 

корисника услуге (пољопривредна газдинства), 

- Информација о Седмој Националној конференцији о прекограничној сарадњи, 

виртуелна конференција, 11. децембар 2020. године – 8 корисника услуге 

(оснивачи агенције), 

- Информација о Другом Јавном позиву Развојне агенције Србије за учешће у 

Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача 

мултинационалних компанија у 2020. години – 37 корисника услуге (сектор 

аутомобилске индустрије, производње машина и опреме, прозводње производа 

од гуме и пластике, обраде метала, електрични и електронски системи). 

 

2. Обуке 

 

4.1. Обуке за почетнике у пословању 

У 2020. години одржано је укупно 7 дводневних обука за почетнике у  

пословању према програму Развојне агенције Србије и Министарства привреде, и то у 

Ковину, Опову, Ковачици, Алибунару, Вршцу, Белој Цркви и Пландишту. Обучено је 

укупно 78 полазника који су добили потврде о успешно завршеној обуци, која је 

неопходна приликом конкурисања за добијање субвенције за самозапошљавање код 

Националне службе за запошљавање, а даје предност приликом конкурисања за 

добијање средстава по програмима Фонда за развој Републике Србије. Током обуке 

полазници су упознати и са изворима финансирања који су им доступни.  

 

4.2. Обука за електронско пословање и информационе технологије у 

пословању 

Дана 02.09.2020. године у просторијама Агенције одржана је веб обука за  

електронско пословање и информационе технологије у пословању путем Zoom 

апликације. Током обуке обучено је укупно 8 полазника из 3 различита привредна 

субјекта, којима су издати сертификати о успешно завршеној обуци. 
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4.3. Обуке за запослене у јединицама локалних самоуправа на територији 

Јужног Баната  

У организацији Агенције у 2020. години одржане су 2 (две) обуке за запослене у  

јединицама локалних самоуправа на територији Јужног Баната.  

 

Прва обука одржана је  у просторијама Градске управе града Панчева дана  

08.10.2020. године на тему „Израда планова развоја за јединице локалне самоуправе“. 

Обуци је присуствовало укупно 20 запослених у локалним самоуправама Јужног Баната 

(Панчево, Ковин, Ковачица, Бела Црква и Опово). 

 

Друга обука одржана је  у просторијама Градске управе града Вршац дана  

09.10.2020. године на тему „Планирање капиталних пројеката у складу са 

Методологијом за селекцију приоритетних пројеката за финансирање из ЕУ фондова“. 

Обуци је присуствовало укупно 24 запослених у локалним самоуправама Јужног Баната 

(Вршац, Панчево, Ковачица, Бела Црква и Опово). 

5. Саветодавне услуге 

У 2020. години пружене су саветодавне услуге – помоћ при изради пословног 

плана при пријави за Програм финансијске подршке привредним субјектима за 

одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним 

пандемијом Covid-19, и то привредним субјектима: Velmidas Ing doo Pančevo и  

Стоматолошка ординација Биљана Станковић предузетник Панчево. 

6. Менторинг 

 

У 2020. години није било пријава привредних субјеката на основу расписаног 

конкурса за пружање услуге менторинга. 

 

7. Промоције 

У 2020. години одржано је укупно 11 промотивних активности у складу са 

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању програма стандардизованог сета 

услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2020. години који се 

реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, кроз које су 

представљени актуелни јавни позиви и програми Министарства привреде, Фонда за 

развој и Развојне агенције Србије и то: 

- 2 промотивна догађаја у Ковину – промоција Start up кредита Фонда за развој у 

2020. години, одржана 03.08.2020. и 06.08.2020. године, 

- Промоција Start up кредита Фонда за развој у 2020. години у Опову 03.09.2020. 

године, 

- Промоција Start up кредита Фонда за развој у 2020. години у Ковачици 10.09.2020. 

године, 

- Промоција Start up кредита Фонда за развој у 2020. години у Алибунару 

15.09.2020. године, 
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- Промоција Start up кредита Фонда за развој у 2020. години у Вршцу 24.09.2020. 

године, 

- Инфо дан за ученике „Промоција предузетништва и предузетничког духа и 

представљање актуелних програма“ у Гимназији „Михајло Пупин“ у Ковачици 

05.10.2020. године, 

- Инфо дан „Промоција предузетништва и предузетничког духа и представљање 

актуелних програма Министарства привреде и Фонда за развој“ у Белој Цркви 

06.10.2020. године, 

- Промоција Start up кредита Фонда за развој у 2020. години у Пландишту 

08.10.2020. године и 

- Инфо дан за ученике „Промоција предузетништва и предузетничког духа и 

представљање актуелних програма“ у Машинској школи у Панчеву 16.10.2020. 

године 

- Online презентација Програма подршке конкурентности, продуктивности и 

интернационализацији ММСПП у оквиру манифестације Европска недеља 

предузетништва (SME Week) 8.12.2020. године. 

 

8. Теренске контроле 

 У 2020. години извршена је 1 теренска контрола у оквиру Програма подршке 

малим предузећима за набавку опреме у 2018/2019. години код корисника Ненад Скоко 

предузетник СЗР Матер Пласт Вршац у Вршцу 12.06.2020. године. 

  

XI. САРАДЊА СА ФОНДОМ ЗА РАЗВОЈ  

 

1. Теренске контроле пре и након пуштања кредита у течај над 

корисницима средстава Фонда за развој 

 

  На основу Уговора о спровођењу програма стандардизованог сета услуга 

за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2020. години који се 

реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција дел. број 03/832 

од 18.02.2020. године, који је Агенција закључила са Фондом за развој Републике 

Србије, извршено је укупно 15 теренских контрола пре и након пуштања кредита 

у течај на основу Програма подстицања развоја предузетништва кроз 

финансијску подршку за почетнике у пословању и на основу Програма 

подстицања равоја предузетништва кроз развојне пројекте над корисницима 

средстава Фонда за развој. 
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2. Услуге обраде захтева за кредит и потписивања уговора о кредиту за 

одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским 

условима услед пандемије Covid-19 

 

На основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи у вези са спровођењем  

Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и 

обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 дел. број 03/2600 од 03.06.2020. године, Анекса 1 Уговора о 

пословно-техничкој сарадњи у вези са спровођењем Програма финансијске подршке 

привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним 

економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 дел. 

број 03/3286 од 29.06.2020. године и Уговора о пословно-техничкој сарадњи у вези са 

спровођењем Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 

2020. години дел. број 03/4815 од 21.08.2020. године, који је Агенција закључила са 

Фондом за развој Републике Србије, обрађено је укупно 732 захтева за кредит за 

одржавање ликвидности и обртна средства за кориснике кредита на територији 

Републике Србије и организовано потписивање уговора о кредиту по Програму 

финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна 

средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19 за 28 

корисника кредита на подручју Јужног Баната. 

 

XII. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

На основу Уговора о реализацији Програма подршке акредитованим  

регионалним развојним агенцијама у 2020. години дел. број 1-04-401-62/2020 од 

05.02.2020. године, који се односи на пружање услуга јединицама локалне самоуправе у 

припреми и спровођењу међународних, регионалних и локалних развојних пројеката, 

Агенција је у 2020. години учествовала у припреми следећег пројекта:  

 - Пројекат „Подизање шума на деградираним и еродираним замљиштима 

применом нових технологија ради заштите од еолске ерозије и десертификације, 

Пландиште“ – пројекат је одобрен за финансирање по јавном конкурсу од стране 

Министарства заштите животне средине и по том основу Агенција је остварила приход 

од 30.000,00 РСД. 

Агенција и Општина Ковин закључиле су Споразум о сарадњи на реализацији 

пројекта „Популаризација и промоција туристичке понуде општине Ковин 

постављањем туристичке сигнализације“ који је заведен под дел. бројем II-48/2020 

од 06.03.2020. године. 
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Дана 25.06.2020. године потписан је Споразум о формирању Прекограничног 

савета за запошљавање у оквиру Програма прекограничне сарадње Румунија – 

Србија, који је код Агенције заведен под дел. бројем II-139/2020 од 25.06.2020. године. 

Пројекат припремљен крајем 2019. године за Геронтолошки центар Вршац: 

„Healthy aging“ („Здраво старење“), у сарадњи са организацијама из Црне Горе и Босне 

и Херцеговине,  одобрен је за финансирање у оквиру програма Western Bankans Fund. 

Агенција је пружала стручну подршку Геронтолошком центру током реализације 

активности. 

За ОШ “Моша Пијаде” Дебељача Агенција је припремила пројекат „Safe and 

sanitary washrooms for school children in Debeljača“ и предала Јапанској амбасади у 

Београду (Japan's Grant Assistance For Grassroots Human Security Projects), ради добијања 

средстава за обнову санитарног чвора у делу школске зграде. Резултати евалуације  

очекују се у 2021. години. 

XIII. САРАДЊА НА ИЗРАДИ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 

У 2020. години потписани су споразуми о сарадњи на изради стратешких  

средњорочних развојних докумената локалних самоуправа на територији Јужног Баната, 

и то: 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја града Панчева за период 2021 – 2027. 

године, 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја општине Ковин за период 2021 – 

2027. године, 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја општине Бела Црква за период 2021 

– 2027. године, 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја општине Пландиште за период 2021 

– 2027. године. 

 

XIV. САРАДЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

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

ради идентификације и припреме пројеката регионалног и локалног развоја. Одржан је 

састанак у Министарству заштите животне средине ради имплементације пројеката 

геотермалних и хидрогеолошких истраживања који су израђени са осниваче у 

претходном периоду (у циљу набавке топлотних пумпи за загревање објеката јавних 

установа ЈЛС) као и у другим надлежним институцијама. 

 

           Панчево,                                        РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 

           29.01.2021. године                               ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО  


