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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 друштвима 

("Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 

95/2018 и 91/2019, у даљем тексту: Закон о привредним друштвима), члана 14. Уговора 

о оснивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево – Оснивачког акта 

од 03.10.2017. године који је регистрован у Агенцији за привредне регистре решењем БД 

84488/2017 од 10.10.2017. године, СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО (у даљем тексту: Скупштина), на седници 

одржаној 14.02.2022. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ  

ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

 

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

Банат доо Панчево за 2021. годину. 

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

Панчево за 2021. години доставити оснивачима и Развојној агенцији Србије. 

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

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                        Ивица Росић 
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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 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. Град 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 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 ће допринети унапређењу друштвено-економског развоја 

и подизању квалитета животног стандарда у Јужнобанатском округу. 

 

Циљеви Агенције ће бити реализовани кроз: 

- припрему, израду и реализацију развојних докумената и локалних развојних 

планова; 

- унапређење пословног амбијента и развој инструмената подршке ММСПП 

сектору; 

- спровођење програма стручног усавршавања у складу са исказаним потребама 

правних субјеката на подручју округа ради унапређења њиховог капацитета; 

- привлачење потенцијалних инвеститора и с тим у вези припрему и ажурирање 

«информационог пакета» за инвеститоре и организацију презентације инвестиционог 

потенцијала и пословног окружења округа; 

- унапређење институционалних капацитета на локалном и регионалном нивоу 

за: процесе стратешког и акционог планирања; дефинисање мера и спровођење програма 

подршке за одрживи развој; обезбеђење услова за приступ и реализацију програма и 
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пројеката привредног, регионалног развоја и пројеката који се финансирају из 

међународне развојне помоћи; 

- промовисање потенцијала и лобирање за интересе унапређења регионалног 

развоја Јужнобанатског округа; 

- међународну, прекограничну и међуопштинску сарадњу. 

 

У наставку је дат табеларни приказ Плана активности АРРА у наредном периоду, 

дефинисан по областима и конкретним пројектним активностима. 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ АРРА  

 

Ред. 

број 

Област активности 

 

Врста активности / пројекти 

1. Учешће у припреми и 

спровођењу развојних 

докумената  

и локалних развојних 

планова 

- учешће у припреми и спровођењу стратешких 

националних и регионалних развојних докумената - 

планова развоја 

- учешће у припреми и спровођењу локалних развојних 

планова и локалних акционих планова 

2. Припрема пројеката у 

области развоја 

инфраструктуре  

 

- санација постојеће и изградња нове путне 

инфраструктуре 

- пројекти изградње, реконструкције и  санације 

здравствених, образовних, културних, спортских објеката 

- развој комуналне инфраструктуре – водоснадбевање 

- развој туристичке инфраструктуре – изградња 

бициклистичких стаза 

3. Развој и унапређење 

дигиталних услуга 

- пројекти за унапређење електронске управе 

- унапређење софтвера инвестиционе мапе 

- ажурирање и унапређење софтверске апликације - 

информациони систем за проверу података пореске 

евиденције на основу косих авио снимака 

- унапређење ГИС 

- база података портала за е - трговину органским 

производима, традиционалним производима и 

производима са ознаком географског порекла (organic 

berza) 

- web апликацијa за туризaм прилагођене мобилним 

уређајима 

4. Јачање институција 

Развој људских ресурса 

Јачање капацитета 

локалних самоуправа 

- развијање међународне, регионалне и међуопштинске 

сарадње 

- јачање административних капацитета регионалних и 

локалних институција - програми и пројекти подршке 

регионалним и локалним институцијама 

- стручно усавршавање запослених у локалним 

самоуправама 
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Ред. 

број 

Област активности 

 

Врста активности / пројекти 

5. Подстицање научно 

истраживачког рада 

- истраживање природних богатстава 

- студија биодиверзитета 

- студија геотермалних истраживања 

- израда студија у другим научним областима 

- оснивање научних института и истраживачких центара 

6. Заштита животне средине 

и климатске промене 

 

- обновљиви извори енергије 

- геотермални извори 

- соларни панели 

- израда пројеката у области развоја енергетике и 

коришћења обновљивих извора енергије, енергетска 

ефикасност 

- пројекти за третман комуналног отпада 

- пројекти санације и рекултивације старих и дивљих 

депонија 

- пројекти за третман отпадних вода  

- постројења за прераду пијаће воде 

- циркуларна економија 

7. Развој привреде 

 

- стручна саветодавно техничка подршка ММСПП 

- брендирање региона, производа и рукотворина 

  - заштита ознаке географског порекла производа и 

рукотворина  

- подстицање пословног удруживања 

- промоција привредних потенцијала 

- промоција програма финансијске подршке привредним 

субјектима  

- пројекти за запошљавање 

8. Развој пољопривреде - промоција ИПАРД подстицаја  

- унапређење и проширење базе података портала за е - 

трговину органским производима, традиционалним 

производима и производима са ознаком географског 

порекла (organic berza) 

- заштита ознаке географског порекла пољопривредних 

производа 

9. Развој туризма - развој туристичке понуде 

- подстицање развоја и употребе иновативних решења и 

ИКТ апликација 

- web апликација прилагођене мобилним уређајима за 

туризам 

- web презентација за промоцију туризма 

 

 

Извори финансирања пројектних и других активности: сопствени приходи, 

домаћи и међународни извори финансирања. 
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Одредбом члана 39. Закона о регионалном развоју прописано је да регионална 

развојна агенција обавља следеће послове: 

 

1) учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову 

реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе; 

2) сарађује са аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у 

припреми и примени локалних развојних планова; 

3) представља интерес региона у односима са Националном агенцијом и 

регионалном агенцијом и у оквиру своје надлежности учествује у реализацији усвојених 

развојних докумената; 

4) припрема и спроводи програме стручног усавршавања за потребе развоја 

привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција 

и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа; 

5) прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за које је овлашћена; 

6) обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из 

своје надлежности; 

7) води информациони систем од значаја за регион и област; 

8) обавља и друге послове у складу са оснивачким актом. 

 

У складу са одредбом члана 38. Закона о регионалном развоју, средства за рад, 

реализацију развојних пројеката и обављање послова регионалне развојне агенције 

обезбеђују се из: 

1) прихода које оствари обављањем послова; 

2) буџета јединица локалне самоуправе које су оснивачи регионалне развојне 

агенције; 

3) донација, спонзорстава, развојне помоћи домаћих и страних правних и 

физичких лица; 

4) других извора, у складу са законом. 

 

Чланом 4. у оквиру тачке 5) дефиницан је развојни пројекат: 

Развојни пројекат је пројекат изградње или обнове комуналне, економске, 

еколошке, социјалне и друге инфраструктуре, изградње и јачања институција и 

кадровских и људских ресурса, развоја привредних друштава и предузетништва, 

подстицања научно истраживачког рада, као и други пројекти који доприносе 

свеобухватном друштвено-економском или регионалном развоју. 

 

Имајући у виду цитиране законске одредбе, донет је План активности 

Акредитоване регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево, дефинисан је по 

областима и конкретним пројектним активностима. 
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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. 

  

 

 

 

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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Делокруг Скупштине:  доноси измене оснивачког акта; усваја пословни и 

финансијски план; усваја развојна и друга документа; усваја годишњи финансијски 

извештај, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; 

усваја годишњи извештај о пословању; надзире рад директора и усваја извештаје 

директора; одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој 

емисији хартија од вредности; одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, 

укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа 

у добити члановима друштва; именује и разрешава директора и утврђује накнаду за 

његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде; именује ревизора и утврђује 

накнаду за његов рад; одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу 

предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва; именује ликвидационог 

управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника; 

одлучује о стицању сопствених удела; одлучује о обавезама чланова друштва на додатне 

уплате и о враћању тих уплата; одлучује о захтеву за иступање члана друштва; одлучује 

о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога; 

одлучује о покретању спора за искључење члана друштва; одлучује о повлачењу и 

поништењу удела; даје прокуру; одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за 

заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором; одлучује о 

покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана 

друштва; одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела 

трећем лицу у складу са законом; одлучује о статусним променама и променама правне 

форме; даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са 

законом; даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго 

располагање имовином велике вредности у складу са законом (имовина велике 

вредности – 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва 

исказане у последњем годишњем билансу стања); доноси пословник о свом раду и врши 

друге послове у складу са законом и оснивачким актом. 

У 2021. години одржано је 11 седница Скупштине, а документација је одложена 

у посебном регистратору – Књига одлука Скупштине 

 

Законски заступник Агенције је директор, кога именује Скупштина на период од 

четири године са могућношћу поновног избора. 

 

Делокруг директора:  заступа Агенцију и води послове Агенције у складу са 

законом, другим прописима и оснивачким актом; припрема предлог пословног и 

финансијског плана; припрема предлог развојних и других докумената; припрема 

предлог годишњег финансијског извештаја; припрема предлог годишњег извештаја о 

пословању; одговара за тачност финансијских извештаја Агенције; одговара за уредно 

вођење пословних књига Агенције; на редовној седници подноси Скупштини извештаје 

у складу са законом; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, привредним 

друштвима и другим субјектима у оквиру послова Агенције; води евиденцију о свим 

донетим одлукама Скупштине; извршава одлуке Скупштине; обавља све послове који 

нису у надлежности Скупштине; обавља и друге послове у складу са законом, другим 

прописима и оснивачким актом. 

 

 

Правилником о организацији и систематизацији послова утврђена је унутрашња  

организација и систематизација послова који се обављају у Агенцији. 
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За обављање послова из делокруга Агенције образовани су сектори: 

У Сектору за развој привреде обављају се следећи послови: учешће у 

реализацији програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање 

директних инвестиција; стручни и административно-оперативни послови у вези са 

пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и праћење њихове реализације 

у складу са прописима; спровођење програма и пројеката привредног и регионалног 

развоја за подстицање директних инвестиција у региону; припрема и ажурирање 

„информационог пакета“ за инвеститоре, као и других информационих докумената са 

подацима од значаја за инветиторе; организација посета инвеститора потенцијалним 

локацијама за улагање и помоћ у остварењу контаката са свим релевантним субјектима 

везано за реализацију улагања; припрема презентације инвестиционог потенцијала и 

пословног окружења региона; стручна и саветодавна подршка привредним друштвима и 

предузетницима на подручју региона у оквиру делокруга Агенције; организација 

конференција, сајмова, семинара, радионица и других догађаја у циљу промовисања 

региона као места за улагање, као и других активности у циљу пословног повезивања 

домаћих и страних привредних субјеката; управљање базом података потенцијалних 

инвеститора, инвестиционих пројеката и инвестиционих локација Агенције; друге 

активности и стручни послови усмерени на привредни развој региона. 

У Сектору за управљање пројектима обављају се следећи послови: праћење 

јавних позива и конкурса за спровођење програма и пројеката привредног, регионалног 

развоја и програма и пројеката који се финансирају из  међународне развојне помоћи; 

обезбеђење услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из 

међународне развојне помоћи; припрема и реализација програма и пројеката 

привредног, регионалног развоја и програма; вођење евиденције о планираним и 

реализованим пројектима; послови међународне, прекограничне и међуопштинске 

сарадње из делокруга Агенције; организација тренинга, семинара, конференција, 

радионица и других облика подршке корисницима услуга ради подизања капацитета за 

приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи, 

као и програма и пројеката привредног, регионалног развоја и програма; управљање 

базом података привредних субјеката и предузетника из региона, као и других корисника 

услуга Агенције и други сродни послови. 

У Сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се следећи 

послови: праћење примене прописа из области економског развоја, радних односа, 

јавних набавки, финансија и других прописа неопходних за рад Агенције; давање 

објашњења и интерних мишљења код спорних питања у вези са применом прописа из 

делокруга Агенције; припрема споразума из надлежности Агенције; послови заступања 

у споровима који настану у вези са пословањем Агенције; припрема предлога општих 

аката и текстова уговора које Агенција закључује са другим правним и физичким 

лицима; сарадња са Развојном агенцијом Србије (РАС) и припрема документације за 

одобрење акредитације односно, реакредитације Агенције; сарадња са другим 

регионалним агенцијама; кадровски послови (израда уговора и решења из области рада 

и радних односа, пријем запослених у радни однос и остваривање права, дужности и 

одговорности из радних односа запослених; кадровске евиденције; обуке и усавршавања 
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кадрова и др.); припрема документације за рад Скупштине Агенције; поступање по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; припрема плана јавних 

набавки и спровођење поступака набавки добара, услуга и радова за потребе Агенције; 

израда предлога пословног и финансијског плана; усклађивање израде годишњег 

извештаја о раду Агенције; вођење пословних књига и остали финансијски послови 

(израда годишњег пореског биланса и пореске пријаве, састављање периодичних 

извештаја и завршног рачуна, израда пројектних финансијских извештаја, израда 

информација и извештаја из области финансијско-материјалног пословања и др.); 

послови противпожарне заштите, послови безбедности и здравља на раду 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. 

Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево број 

I-1/2017-5 од 30.01.2017. године за директора Регионалне развојне агенције Јужни 

Банат доо Панчево именован је Игор Кнежевић на период од четири године.  

Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево број 

И-1/2021-7 од 29.01.2021. године за директора Регионалне развојне агенције Јужни 

Банат доо Панчево именован је Игор Кнежевић на период од четири године.  

Директор је закључио уговор о раду на одређено време, у складу са решењем о 

именовању. 

Агенција је извршила пријем 4 (четири) лица у радни однос на неодређено време 

на основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава. 

До дана састављања овог извештаја, у Агенцији је запослено укупно 4 лица на 

неодређено време: 

- 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, 

- виши сарадник у Сектору за управљање пројектима - 03.04.2017. године, на 

неодређено време, 
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- руководилац Сектора за развој привреде - 01.06.2021. године, на неодређено 

време. 

У циљу одржавања интернет странице, Агенција је 14.12.2020. године закључила 

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

Kikinda.  

Ради извршења рачуноводствених послова у 2021. години, у поступку набавке на 

коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је дана 28.01.2021. године 

закључила уговор са изабраним понуђачем – Јелена Јанковић ПР рачуноводствени и 

књиговодствени послови Биро ЕГЦ Београд. 

Ради извршења послова из области јавних набавки у 2021. години, у поступку 

набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је дана 11.01.2022. 

године закључила уговор са изабраним понуђачем – Институт за економију и право доо. 

Ради извршења консултантских услуга из области финансија у 2021. години, у 

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

11.01.2021. године закључила уговор са изабраним понуђачем – AMV Company doo. 

Дана 04.02.2021. 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 23.06.2021. 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. Београд, 

чије трајање је одређено на две године. 

Дана 30.09.2021. године, Агенција је закључила уговор о коришћењу услуге 

оптичког инетрнета са изабраним понуђачем Предузеће за телекомуникације „Телеком 

Србија“ а.д. Београд,а на период од две године. 

Уговор о набавци услуге ревизије финансијских извештаја за 2021. годину 

закључен је 14.09.2021. године са изабраним понуђачем – Društvo za računovodstvo i 

reviziju „Revizija Plus Pro“ d.o.o. 

 

V. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Стручно усавршавање запослених у агенцији у претходном периоду 

реализовано је кроз следеће обуке: 

1. Обука на тему Новине од значаја за пословање потенцијалних и постојећих 

привредних субјеката укључујући Е регистрацију предузетника, Е пореске 

пријаве, издавање и књижење рачуна у папирном и електронском облику без 

употребе печата и потписа и отварање рачуна у банци без употребе печата. 

Обука је одржана 8.2.2018. године у просторијама Развојне агенције Србије; 



  
___________________________________________________________________________ 

 

14 

 

2. Учешће на конференцији „Дуално образовање – један европски модел“, 

одржаној 12.04.2018. године у Мастер центру Новосадског сајма; 

3. Учешће на пословним сусретима „Партнерства Италије на Балкану“, 

одржаним 18.04.2018. године у „Палати Италија“; 

4. Учешће на семинару поводом објаве Другог позива за достављање предлога 

пројеката у оквиру програма ADRION, одржаном 26.04.2018. године у 

просторијама Привредне коморе Србије; 

5. Учешће на радионици „Имплементација IPARD M3“, одржаној 4.5.2018. 

године у Дому омладине; 

6. „Тренинг за унапређење финансијских вештина“, одржан у периоду 25.04.-

15.05.2018. године, у просторијама Развојне агенције Србије; 

7. Тренинг за менторе на тему Каизен, одржан 23-25.05.2018. године у 

просторијама Развојне агенције Србије; 

8. Обука за менторе на тему „Водич за Каизен“  - обука на лицу места – одржана 

кроз пројекат „Успостављање и промоција менторинг услуге за ММСПП у 

земљама Западног Балкана, фаза 2“ у Пријепољу 7. и 14.06.2018. године. 

Обука је организована од стране Развојне агенције Србије; 

9. Учешће на радионици „Процес припреме вишегодишњег планског документа 

за период 201-.-2025. године“, одржана у Крагујецу у организацији 

Министарства за европске интеграције и Регионалне агенције за економски 

развој Шумадије и Поморавља, 18 и 19.6.2018. године; 

10. Тренинзи на тему „Квалитет-стандарди“, одржани у периоду од 21.6.-6.7.2018. 

у просторијама Развојне агенције Србије. 

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

инвестициона спремност“ у периоду од 24-26.6.2019. у просторијама Развојне 

агенције Србије.  

12. Тренинг на тему „Интернационализација за ММСПП“ у просторијама 

Развојне агенције Србије 2.7.2019. године, 

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

просторијама Развојне агенције Србије 04.-05.11.2019. године, 

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

просторијама Развојне агенције Србије 12.-13.11.2019. године и 

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

јавним набавкама“ у просторијама Развојне агенције Србије 20.11.2019. 

године, 

16. Стандардизовану обуку за менторе у оквиру Пројекта „Успостављање и 

промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана, фаза 2“, 

2017-2020 – 26.06.2020. године - online у организацији  Развојне агенције 

Србије, 

17. Обуку на тему „Припрема предлога пројеката за ЕУ програме“ – 26.09.2020. - 

online у организацији Министарства за европске интеграције и Развојне 

агенције Србије; 
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18. Тренинг „Људски ресурси – запошљавање (регрутација и селекција) и 

задржавање запослених“ – 15.10.2020. - online у организацији  MNG Centar и 

Развојне агенције Србије, 

19. Тренинг „Организационо управљање – постављање циљева, кључних 

показатеља перформанси и система извештавања“ – 22.10.2020. - online у 

организацији  MNG Centar и Развојне агенције Србије. 

 

Стручно усавршавање запослених у 2021. години, реализовано је кроз следеће 

обуке: 

20. Електронско канцеларијско пословање – 26.10.2021. - online у организацији  

Националне академије за јавну управу, 

21. Обука за оперативно коришћење СУФ (Система за управљање фактурама) – 

13.08.2021. године - online у организацији  Министарства финансија, 

22. Обука „Етика и интегритет“ – 10.11.2021. године, 22.11.2021. године и 

24.11.2021. године, у организацији  Националне академије за јавну управу. 

 

VI. РЕСУРСИ 

 

 Најзначајнији ресурс сваког друштва су запослени. С обзиром да је у претходном 

поглављу изнет преглед кадрова, у овом поглављу биће 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 оптичким интернетом.  

 На основу Уговора који је закључила 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. 
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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 начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања 

архивске грађе и документарног материјала, 

- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената, 

- Листа регистратурског материјала са роковима чувања, 

- Правилник о канцеларијском пословању, 

- Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама, 

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Регионалне 

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

- Правилник о ликвидатури финансијске документације, 

- Правилник о благајничком пословању,  

- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 

усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем, 

- Правилник о раду Регионалне развојне агенције 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 ближим условима остваривања права и начину исплате 

солидарне помоћи запосленима, 

- Правилник о спречавању злостављања на раду, 

- Правилник о пословној тајни, 

- Правилник о безбедности у здрављу на раду, 

- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини и допуну Акта, 

- Правилник о трошковима репрезентације, 

- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде, 

- Правилник о службеним путовањима, 

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, 

- Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе, 

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,  

- Кодекс понашања запослених у Регионалној развојној агенцији Јужни Банат 

д.о.о. Панчево. 
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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. На основу наведеног уговора, Агенција је стекла 

могућност за извршење развојних програма и пројеката 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), 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. 
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IX. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ 

 У 2021. 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 2021. години реализоване су следеће набавке: 

- набавка канцеларијског материјала, 

- набавка тонера, 

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

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

- набавка рачунарске опреме – сервера са оперативним системом за све 

софтверске апликације у власништву агенције, 

- набавка горива за службени путнички аутомобил, 

- набавка пнеуматика (летњих гума) 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,  

- набавка услуге оптичког интернета, 

- набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2021. годину, 

- набавка услуге одржавања интернет странице агенције, 

- набавка услуге ангажовања стручног лица за спровођење тендера према PraG 

процедури – Procurement expert за имплементацију пројекта „Прекогранична 

мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“  - RORS-279, 

- ангажовање стручног лица за спровођење услуге Publications and promotional 

materials у поступку имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за 

едукацију и истраживање природних ресурса“ - RORS-279, 

- ангажовање стручног лица за спровођење услуге Event Organization у 

поступку имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ - RORS-279, 

- ангажовање стручног лица за спровођење услуге Media campaign у поступку 

имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ - RORS-279, 

- набавка замрзивача за чување узорака воде и земље у поступку 

имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукаицју и 

истраживање природних ресурса“ - RORS-279. 
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Агенција је у 2021. години спровела поступке јавних набавки, односно набавки 

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

пројекте и студије од значаја за развој и то: 

 

I. Поступци јавних набавки реализовани у 2021. години: 

 

 

I.1. Унапређење географског информационог система (ГИС) локалних 

самоуправа на територији Јужног Баната 

 

Циљ пројекта је обезбеђење ГИС софтверског решења које је део интегралног 

информационог система и надоградња софтверског решења „Timanu“ имплементираног 

у јединицама локалне самоуправе Јужног Баната. Софтверска решења немају 

ограничења у броју корисника нити лиценци и омогућавају приступ и коришћење за 

неограничени број корисника. Инсталисана ГИС апликација је интегрални део 

имплементираног информационог система тако да се подаци унети кроз модуле могу 

видети, мењати и брисати у ГИС софтверу. 

Прва фаза обухватила је снимак стања који се састојао од анализе постојећих 

података, просторно планске и урбанистичке документације, те структирисање података 

који ће се уносити у ГИС. 

Друга фаза обухватила је надоградњу постојећег софтвера и инсталацију 

просторних података: аеро-фото снимак, дигитални катастарски план (ДКП), адресни 

регистар, просторни план града / општине и/или ГУП, планове детаљне регулације 

(ПДР), урбанистичке пројекте (УП), базе легализације уколико их општина поседује и 

Greenfield и Brownfield зоне уколико их општина поседује. 

Трећа фаза пројекта обухватила је делегирање запослених у општинама који ће 

пратити обуку и обуку оператера. 

Извршена је инсталација софтверског система у градовима и општинама Јужног 

Баната. 

Резултат пројекта је побољшање услова пословања јединица локалне самоуправе 

на територији Јужног Баната. 

Партнери на реализацији пројекта су јединице локалнe самоуправe nа територији  

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 планове и податке за реализацију пројекта.  

Стратешки основ су планови развоја јединица локалне самоуправе. 
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II. Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама 

реализовани у 2021. години: 

 

II.1. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства пројектовања, 

финансирања, изградње, управљања и одржавања нових капацитета за 

производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у Граду Панчеву 

на локацији „Топлана Котеж“ користећи технологију апсорпционих топлотних 

пумпи и геотермалну енергију 

 

Циљ пројекта је  унапређење система даљинског грејања на територији града 

Панчева инсталирањем постројења које користи подземни геотермални извор енергије 

као примарни извор топлоте. Основни разлози за оправданост реализације пројекта 

огледају се у смањењу трошкова производње топлотне енергије, повећању сигурности у 

погледу снадбевања топлотном енергијом у Панчеву путем диверсификације извора 

енергије и унапређењу инфраструктуре за производњу топлотне енергије уз коришћење 

финансијских средстава приватног сектора без додатних трошкова за буџет ЈКП Грејање 

– Топлане Котеж и града Панчева. Процењено је да производна цена топлотне енергије 

за грађане Панчева треба да буде нижа или једнака тренутној производној цени топлотне 

енергије и остане фиксна на дуги рок, везана за стопу инфлације у евро зони и уз 

корективним механизам за случај екстремних повећања цене електричне енергије. 

Додатна предност пројекта је то што постројење користи обновљив извор енергије – 

геотермални извор. 

Партнер на овом пројекту је Град Панчево. 

Студија је израђена у складу са Планом развоја града Панчева. 

 

II.2. Web апликацијa прилагођенa мобилним уређајима за туризам за градове и 

општине Јужног Баната 

 

Циљ пројекта је израда web апликације прилагођене мобилним уређајима за  

туризам за градове и општине Јужног Баната, која ће представити туристичке објекте на 

територији Јужног Баната применом савременог механизма прикупљања и 

всеобухватног сагледавања туристичких објеката – снимак објекта путем дрона, видео 

направљен на основу тог система, слике, текст и локација на мапи. Web апликацијом је 

обухваћено 100 туристичких објеката, а за сваку одабрану локацију (споменик културе, 

стара кућа, музеј...), апликација даје кратак опис приликом клика на објекат на мапи. 

Мапа ја интерактивна, лака за претрагу и проналажење локација за сваког туристу. Сваки 

објекат, осим приказа на мапи, има и своју страницу са текстом, сликом и видеом 

направљеним на основу снимка помоћу дрона. 

 Резултат пројекта је унапређење туристичке понуде Јужног Баната. 

Партнери на реализацији пројекта су јединице локалнe самоуправe nа територији  

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 планове и податке за реализацију пројекта.  

Стратешки основ су  планови развоја јединица локалне самоуправе. 
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II.3. Пројектно техничка документација за реконструкцију саобраћајнице у 

Карађорђевој улици у Пландишту 

 

Циљ пројекта је израда пројектно техничке документације за реконструкцију 

саобраћајнице у Карађорђевој улици у Пландишту. 

Партнер на реализацији пројекта је Општина Пландиште. 

Стратешки основ за израду пројекта је План развоја Општине Пландиште. 

 

II.4. Пројектно техничка документација за изградњу спортске свлачионице у 

Великом Гају - Општина Пландиште 

 

Циљ пројекта израда пројектно техничке документације за изградњу спортске 

свлачионице у Великом Гају - Општина Пландиште. 

Партнер на реализацији пројекта је Општина Пландиште. 

Стратешки основ за израду пројекта је План развоја Општине Пландиште. 

 

II.5. Идејно решење за израду прве фазе пројектно-техничке документације за 

изградњу ободног заштитног канала насеља Банатски Карловац од бујичних 

вода – Општина Алибунар 

 

Циљ пројекта израда идејног решења за израду прве фазе пројектно-техничке 

документације за изградњу ободног заштитног канала насеља Банатски Карловац од 

бујичних вода – Општина Алибунар. 

Партнер на реализацији пројекта је Општина Алибунар. 

Стратешки основ за израду пројекта је План развоја Општине Алибунар. 

 

II.6. Програм подршке даровитим ученицима Јужнобанатског округа  

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

реализован је Програм подршке даровитим ученицима Јужнобанатског округа у 2021. 

години, 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 31.01.2022. године 

спроведе активности: 

- набавка опреме за рад група РЦТ „Михајло Пупин“ и потребног материјала 

(камера за филмску и позоришну групу, МАК мини рачунар са монитором, 

пројектор, опрема за такмичење у роботици, 3Д штампач, екстерна меморија, 

потрошни материјал за 3Д принтер), 

- организација такмичења „Пупинов изазов“ 04. и 05.12.2021. године (трошкови 

ангажовања комисије, експерта, набавке 3 сета за такмичење, трошкови 

репрезентације) и 

- организација експерименталне вежбе из физике, 
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те да агенцији у истом року достави извештај о реализацији активности односно, 

доказе о утрошку пренетих средстава. 

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

 

II.7. Побољшање дигиталних услуга за грађане, привредне субјекте и локалне 

самоуправе Јужног Баната 

У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за регионални развој,  

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу реализован је пројекат „Побољшање 

дигиталних услуга за грађане, привредне субјекте и локалне самоуправе Јужног Баната“ 

на основу пријаве на јавни конкурс за доделу бесповратних средстава акредитованим 

регионалним развојним агенцијама на територији АП Војводине, који је расписан од 

стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу. 

 Резултати пројекта - реализоване активности предвиђене пројектом: 

- Документ „Анализа рада и потенцијала АРРА Јужни Банат за период 2017 – 

2020 године“, 

- План активности Акредитоване регионалне развојне агенције Јужни Банат доо 

Панчево за период 2022 – 2030, 

- Побољшање квалитета дигиталних услуга за грађане и привредне субјекте 

Јужног Баната кроз набавку сервера на који су постављене све до сада урађене 

софтверске апликације агенције (Софтвер инвестиционе мапе са мерама 

подстицаја; Е-портал за трговину органским, традиционалним и производима 

са ознаком географског порекла; Информациони систем за проверу података 

пореске евиденције на основу косих авио снимака за градове и општине 

Јужног Баната; Географски информациони систем (ГИС) локалних 

самоуправа на територији Јужног Баната; Web апликацијa прилагођенa 

мобилним уређајима за туризам за градове и општине Јужног Баната), 

- Унапређење и проширење базе података портала за е-трговину органским 

производима, производима са ознаком географског порекла и 

традиционалним производима – organic berza, 

- Обезбеђивање резервних копија – Backup свих докумената (студија, 

пројеката, база података и др.) на екстерним дисковима повезаним на сервер 

агенције, 

- Обезбеђивање услуге оптичког интернета. 

 

Партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за регионални развој,  

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу који је обезбедио финансијска средства 

за реализацију пројекта.  
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II.8. Унапређењe и проширење базе података портала за е-трговину органским 

производима, производима са ознаком географског порекла и традиционалним 

производима 

Циљ пројекта је унапређење базе података портала за е-трговину органским 

производима, производима са ознаком географског порекла и традиционалним 

производима – organic berza.  

Резултат пројекта је ново графичко решење постојећег портала - organic berzе,  

ажурирање унетих података у бази производа, проширење базе уношењем нових 

производа и унапређење администраторског дела портала (могућност самосталног 

уношења вести и других информација на портал). 

Партнери на реализацији пројекта су Покрајински секретаријат за регионални 

развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине који је обезбедио 

финансијска средства за реализацију пројекта, као и јединице локалнe самоуправe и 

привредни субјекти на територији Републике Србије, који су обезбедили неопходне 

податке о произвођачима органских производа, производа са ознаком географског 

порекла и традиционалних производа. 

Стратешки основ за израду пројекта су национални и локални планови развоја 

III. Поступци набавки и пројекти чија реализација је у току 

 

III.1. Израда Пројектно техничке документације за: 

- изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у насељу 

Мраморак – Општина Ковин, 

- изградњу коловоза саобраћајнице у улици Валерије Докна у Гребенцу – Општина 

Бела Црква, 

- изградњу коловоза пута за Гат у Јасенову – Општина Бела Црква и 

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

Врачевом Гају – Општина Бела Црква. 

 

III.2. ИПА пројекат „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање 

природних ресурса“ - „Cross-border network for education and research of 

natural resources“, Project code: RORS-279 

 

Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево број 

I-2/2021-4 од 08.03.2021. године, дата је сагласност за учешће Регионалне развојне 

агенције Јужни Банат доо Панчево у ИПА пројекту „Прекогранична мрежа за едукацију 

и истраживање природних ресурса“ - „Cross-border network for education and research of 

natural resources“, Project code: RORS-279.  

На основу сагласности Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо 

Панчево, Универзитет пољопривредних наука и ветерине Банат „Краљ Михаи I 

Румунија“ као главни корисник и Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево 

као корисник закључили су партнерски уговор 08.03.2021. године, а реализација истог 

одобрена је 12.08.2021. године од стране главног корисника Универзитет 

пољопривредних наука и ветерине Банат „Краљ Михаи I Румунија“.  
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Пројекат спроводе Универзитет пољопривредних наука и ветерине Банат „Краљ 

Михаи I Румунија“и Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево у оквиру 

Програма прекограничне сарадње Србија – Румунија INTERREG - IPA CBC Romania-

Serbia Programme.   

Тема пројекта је утицај пољопривреде и антропогених активности превасходно 

на водотокове и земљиште у региону Јужног Баната и Темишвара. Пројекат се бави 

заједничким изазовима у заштити и одрживој употреби најбитнијих природних ресурса, 

пољопривредног земљишта и вода, у пограничном региону округа Јужни Банат и округа 

Тамиш. 

Циљ пројекта: Успостављање прекограничне мреже за едукацију и истраживање 

природних ресурса путем прикупљања података који се односе на анализу 

пољопривредног земљишта и воде и загађеност од интензивне пољопривреде. 

Планирано је успостављање система мониторинга који ће се користити за 

прикупљање података о загађењу које потиче од тешких метала, пестицида, хербицида 

и инсектицида. Спровођење планираних испитивања, имаће позитиван ефекат на 

квалитет произведене и конзумиране хране у подручјима деловања. Планирана је и 

набавка инструмента и пратеће опреме за лабораторијска испитивања, као и узорковање 

земљишта и воде. 

Партнер на пројекту: Универзитет пољопривредних наука и ветерине Банат 

„Краљ Михаи I Румунија“ са седиштем у Темишвару. 

Укупан буџет пројекта износи 1.124.337,90 EUR, при чему 578.943,75 EUR износе 

укупно прихватљиви трошкови за партнера из Србије - АРРА Панчево. 

У складу са одредбом члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама, на предметну 

набавку не примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, већ се иста спроводи у 

складу са програмским правилима прекограничне сарадње Србија – Румунија 

INTERREG - IPA CBC Romania-Serbia Programme. 

У 2021. години, спроведени су следећи тендери: 

- набавка услуге ангажовања стручног лица за спровођење тендера према PraG 

процедури – Procurement expert за имплементацију пројекта „Прекогранична 

мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“  - RORS-279; 

- ангажовање стручног лица за спровођење услуге Publications and promotional 

materials у поступку имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за 

едукацију и истраживање природних ресурса“ - RORS; 

- ангажовање стручног лица за спровођење услуге Event Organization у 

поступку имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ - RORS-279; 

- ангажовање стручног лица за спровођење услуге Media campaign у поступку 

имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ - RORS-279. 

 

У 2021. години, покренут је поступак спровођења тендера по програмским 

правилима за набавку лабораторијске опреме – инструмента LC-MS/MS за 

лабораторијска испитивања који је у току, а у 2022. години предстоји спровођење 

тендера за набавку Lab equipement, Chemicals и Organization of publications at scientific 

meetings. 
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X. СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА  

На основу закључених уговора са Развојном агенцијом Србије, Агенција је у  

       2021. години пружила следећи стандардизовани сет услуга за ММСПП: 

1. Информације 

 У 2021. години привредним субјектима на подручју Јужног Баната пружене 

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

друге релевантне информације од значаја за пословање. 

 Пружено је укупно 30 информација за 3.180 корисника у оквиру сектора 

ММСПП на подручју Јужног Баната. 

2. Промоције 

У 2021. години одржано је укупно 14 промотивних активности, у складу са 

Уредбом о утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња 

предузећа и предузетнике у 2021. 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: 

- Online презентација Програма подстицања развоја предузетништва кроз 

финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, Програма 

подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене 

предузетнице и младе у 2021. години и Програма подстицања предузетништва 

кроз развојне пројекте у 2021. години – 3. март 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Панчеву – 

11. март 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

19. март 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковачици – 

26. март 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Опову – 15. 

април 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Алибунару 

– 21. април 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Вршцу – 23. 

април 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 5. 

мај 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Белој Цркви 

– 7. мај 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Пландишту 

– 12. мај 2021. године; 
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- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

14. мај 2021. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 8. 

септембар 2021. године; 

- Инфо дан за ученике гимназије „Михајло Пупин“ у Ковачици – 4. новембар 2021. 

године и 

- Инфо дан за ученике средњих школа и гимназије у Регионалном центру за таленте 

„Михајло Пупин“ у Панчеву – 3. децембар 2021. године. 

 

Укупан број учесника на промоцијама у 2021. години: 250. 

 

3. Теренска контрола 

 У 2021. години на територији Јужног Баната није било корисника Програма 

подршке малим предузећима за набавку опреме који спроводи Развојна агенција Србије, 

те у оквиру истог нису вршене теренске контроле . 

4. Обуке 

 

Обуке за почетнике у пословању 

У 2021. години одржано је укупно 11 дводневних обука за почетнике у  

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

- Обука за почетнике у пословању у Граду Панчеву – 1 (9/10.03.2021),  

- Обука за почетнике у пословању у Граду Вршцу – 1 (22/23.04.2021),  

- Обука за почетнике у пословању у Општини Ковин – 4 (18/19.03.2021; 05/05.05.2021;    

13/14.05.2021; 07/08.09.2021),  

- Обука за почетнике у пословању у Општини Ковачица -1 (25/26.03.2021),  

- Обука за почетнике у пословању у Општини Алибунар – 1 (20/21.04.2021),  

- Обука за почетнике у пословању у Општини Бела Црква 1 (07/10.05.2021),  

- Обука за почетнике у пословању у Општини Пландиште - 1 (11/12.05.2021) и 

- Обука за почетнике у пословању у Општини Опово 1 (14/15.04.2021).  

 

Обучено је укупно 123 полазника, од чега 68 полазница, којима су издате потврде 

о успешно завршеној обуци за започињање пословања. Потврда је неопходна приликом 

аплицирања за субвенцију за самозапошљавање код Националне службе за 

запошљавање, а даје предност приликом аплицирања за добијање средстава по 

програмима Фонда за развој Републике Србије. Током обуке полазници су упознати и са 

изворима финансирања који су им доступни.  
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5. Саветодавне услуге 

У 2021. години у оквиру стандардизованог сета услуга пружене су саветодавне 

услуге за 7 корисника на територији Јужног Баната. Клијенти саветодавних услуга у 

оквиру ССУ: Драгослав Гавранчић ПР специјалистичка лекарска ординација ВИШМЕД 

Вршац; Љубослав Котваш In-Style-LM Padina; Limar Company 988 Kačarevo; Александар 

Краћун ПР столарска радња Алибунар; Јован Видовић Опово; Бојан Гаврић ПР Ауто 

центар НН ДБ Зрењанин; Mihail Valenta PR građevinska radnja Alpino Padina. 

Ван ССУ саветодавне услуге су пружене за 5 корисника: Зорица Ангелов ПР 

Салон лепоте ИРИС; Илија Милић Gas Topic doo Вршац; Уна Лауриц ПР Едукативни 

центар SAYABC Вршац; Марјана Ђурић; Милош Анђелковић ПР каменорезачка радња 

Црепаја. 

Саветодавне услуге, у виду специфичног консалтинга, пружене су привредним 

субјектима, удружењима и пољопривредним газдинствима на територији Јужног Баната 

приликом наступа на 15. Међународном сајму хране, пића и опреме „Етно храна“ који је 

одржан у оквиру Београдског сајма у периоду од 25 – 28. новембра 2021. године. 

Клијенти којима је пружен специфични консалтинг су: ЕТНО КУТАК 2015 Качарево; 

Удружење жена "Панчевке Горњи Град"; Слободан Бокун ПР Занатска радња "Јововача" 

Качарево; Удружење жена "Доловке"; Удружење жена "Новосељанке" ("Boboacele"); 

Пољопривредно газдинство Душан Ђурица; Пољопривредно газдинство Дејан Ђукић; 

Арсенијевић породица доо Банатски Карловац; Удружење виноградара и винара "Свети 

Трифун" Долово; MY SPOON DOO Банатски Карловац. 

Специфични консалтинг пружен је у 2021. години у односу на 1075 клијената 

обрађених захтева за кредит за одржавање ликвидности и обртна средства услед 

пандемије Covid-19, као и у односу на 44 клијента потписаних уговора о кредиту за 

одржавање ликвидности и обртна средства услед пандемије Covid-19. 

 

6.  Менторинг и пакет услуга за младе и жене предузетнице  

 

У 2021. години није било пријава привредних субјеката на основу расписаног 

конкурса за пружање услуге менторинга. 

На основу расписаног јавног позива за учешће у пакету услуга за жене и младе у 

2021. години, поднете су укупно 4 пријаве, од чега су 3 клијента одустала од пријаве, док 

је пакет услуга за жене предузетнице пружен клијенту Александра Шорбан из 

Скореновца у циљу подршке оснивању Старачког дома у Скореновцу. 
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7. Стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на 

територији Јужног Баната  

У организацији Агенције у 2021. години одржане су 2 (две) обуке у циљу стручног 

усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе на територији Јужног 

Баната.  

 

Прва обука одржана је  у просторијама Градске управе града Панчева дана  

22.10.2021. године на тему „Јавне набавке у локалној самоуправи“. Обуци је 

присуствовало 14 запослених у јединицама локалне самоуправе Јужног Баната (Панчево, 

Ковин, Алибунар, Бела Црква и Пландиште). 

 

Друга обука одржана је  у просторијама Градске управе града Панчева дана  

27.12.2021. године на тему „Средњорочно планирање у локалној самоуправи“. Обуци је 

присуствовало 10 запослених у јединицама локалне самоуправе Јужног Баната (Панчево, 

Ковин, Пландиште и Опово). 

 

XI. САРАДЊА СА ФОНДОМ ЗА РАЗВОЈ  

 

1. Теренске контроле пре и након пуштања кредита у течај у односу на 

кориснике средстава Фонда за развој Републике Србије 

 

  На основу Уговора о спровођењу програма подршке акредитованим 

регионалним развојним агенцијама у 2021. години – стандардизованог сета услуга 

(теренска контрола програма) који је Агенција закључила са Фондом за развој 

Републике Србије, извршено је укупно 28 теренских контрола пре и након 

пуштања кредита у течај на основу Програма подстицања развоја предузетништва 

кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, Програма подстицања 

развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе 

и Програма подстицања равоја предузетништва кроз развојне пројекте у односу 

на кориснике 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 

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији током 2020. године у 

циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије корона вируса COVID-19, повећан је 

обим посла и у 2021. години кроз ангажовање развојне агенције за обављање услуга 

обраде захтева и потписивања уговора о кредиту за одржавање ликвидности и обртна 

средства услега пандемије корона вируса, на основу уговора са Фондом за развој. 

 У 2021. години обрађено је укупно 1.075 захтева за кредит за одржавање 

ликвидности и обртна средства за кориснике кредита – привредне субјекте на територији 

Републике Србије. 

 Услуге потписивања уговора о кредиту и припреме пратеће документације 

по Програму финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности 

и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19 

пружене су у односу на 44 корисника кредита - привредне субјекте на територији Јужног 

Баната. 

 

XII. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

На основу Уговора о реализацији Програма подршке акредитованим  

регионалним развојним агенцијама у 2021. години дел. број 1-04-401-64/2021 од 

18.02.2021. године, који се односи на пружање услуга јединицама локалне самоуправе у 

припреми и спровођењу међународних, регионалних и локалних развојних пројеката, 

Агенција је у 2021. години учествовала у припреми следећег пројекта:  

 - Пројекат „Мелиорација деградираних и еродираних земљишта подизањем 

шума уз примену нових технологија ради заштите од еолске ерозије и 

десертификације“ за Општину Пландиште – пројекат је одобрен за финансирање по 

јавном конкурсу Министарства заштите животне средине. 

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 2022. години. 

У оквиру програма „HORIZON EOROPE“ предата је пријава за пројекат „Value 

from Waste“, у коме је Aгенција члан конзорцијума. Резултати евалуације  очекују се у 

2022. години. 

На основу сагласности Скупштине Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо 

Панчево од 08.03.2021. године и закљученог партнерског уговора од 08.03.2021. године, 

чија реализације је одобрена 12.08.2021. године, Универзитет пољопривредних наука и 

ветерине Банат „Краљ Михаи I Румунија“ са седиштем у Румунији као главни корисник 
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и Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево као корисник, спроводе ИПА 

пројекат „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ 

- „Cross-border network for education and research of natural resources“, Project code: 

RORS-279, у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Румунија INTERREG - 

IPA CBC Romania-Serbia Programme.   

 

XIII. САРАДЊА НА ИЗРАДИ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 

 У 2021. години потписани су споразуми о сарадњи на изради планова развоја 

локалних самоуправа на територији Јужног Баната, и то: 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја града Панчева за период 2022 – 2028. 

године, 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја општине Ковин за период 2022 – 

2028. године, 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја општине Ковачица за период 2022 – 

2028. године, 

- Споразум о сарадњи на изради плана развоја општине Алибунар за период 2022 

– 2030. године. 

 

 

XIV. САРАДЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 

 

 

Агенција континуирано остварује сарадњу са оснивачима – јединицама локалне 

самоуправе Јужног Баната ради идентификације пројектних активности и припреме 

пројеката међународног, регионалног и локалног развоја ради аплицирања за добијање 

средстава у оквиру међународних и домаћих извора финансирања.  

Одржани су бројни онлајн састанци са представницима Универзитета 

пољопривредних наука и ветерине Банат „Краљ Михаи I Румунија“ са седиштем у 

Темишвару, члановима пројектног тима за имплементацију ИПА пројекта 

„Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“, који Агенција 

као партнер на пројекту спроводи у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – 

Румунија INTERREG - IPA CBC Romania-Serbia Programme.   

 

 Панчево,                                                    РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 

 14.02.2022. године                                         ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО 

                       


