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Број:       I-1/2023-5 

Датум:   30.01.2023. године 

 

 

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 Закона о привредним 

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

44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021, у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) 

и члана 14. Уговора о оснивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево 

– Оснивачког акта од 29.12.2022. године који је регистрован у Агенцији за привредне 

регистре решењем БД 819/2023 од 16.01.2023. године, СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ 

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

на седници одржаној 30.01.2023. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ  

ЈУЖНИ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

 

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

Банат доо Панчево за 2022. годину. 

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

Панчево за 2022. години доставити оснивачима и Развојној агенцији Србије. 

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

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                        Дарко Остојић 
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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), члана 139-244. и члана 567-571. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011,  99/2011 и 83/2014 - др. 

закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021). 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 



  
___________________________________________________________________________ 

 

7 

 

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 по 

областима и конкретним пројектним активностима. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Графички приказ: 

 

 

 

СКУПШТИНА 

 

 

ДИРЕКТОР  

 

 
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА  

Legal Consultant 

 

                       ↓ ↓ ↓                             ↓ ↓ ↓                                ↓ ↓ ↓                         ↓ ↓ ↓                 

СЕКТОР ЗА 

МЕЂУНАРОДНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ 

ПРЕКОГРАНИЧНЕ 

САРАДЊЕ 

СЕКТОР ЗА  

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ 

СЕКТОР ЗА 

ФИНАНСИЈЕ И IT 

ПОДРШКУ 

Project manager Project manager Руководилац 

Сектора за развој 

привреде 

Financial Consultant 

Сарадник за 

управљање 

пројектима 

Виши сарадник 

 за управљање 

пројектима 

Сарадник за развој 

привреде 

Сарадник за 

послове техничке 

подршке 

 Сарадник за управљање 

пројектима 

  

 

 

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. 
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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. 

 

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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У Агенцији се образује посебна унутрашња организациона јединица: 

- Кабинет директора – којом руководи Legal Consultant. 

За обављање послова из делокруга Агенције образоване су следеће основне 

унутрашње организационе јединице: 

- Сектор за међународне пројекте, 

- Сектор за пројекте прекограничне сарадње, 

- Сектор за развој привреде, 

- Сектор за финансије и IT подршку. 
 

 

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 четири основне 

унутрашње организационе јединице: Сектор за међународне пројекте, Сектор за 

пројекте прекограничне сарадње, Сектор за развој привреде, Сектор за финансије и IT 

подршку. 

Кабинет директора је образован као посебна унутрашња организациона јединица 

којом руководи Legal Consultant. 

Систематизовано је укупно 11 радних места, при чему су 6 радна места руководећа 

(директор, Legal Consultant и 4 руководиоца Сектора), док је 5 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 

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

неодређено време: 

- Кабинет директора - Legal Consultant - 21.02.2017. године, на неодређено 

време, 

- сарадник за послове техничке подршке у Сектору за финансије и IT подршку 

- 03.04.2017. године, на неодређено време, 

- Project manager - руководилац Сектора за пројекте прекограничне сарадње - 

03.04.2017. године, на неодређено време, 

- Project manager - руководилац Сектора за међународне пројекте - 01.06.2021. 

године, на неодређено време. 

У циљу одржавања и ажурирања интернет странице, Агенција је 04.02.2022. 

године закључила уговор о одржавању и ажурирању интернет странице и web 

апликација са изабраним понуђачем – PASUS из Београда.  

Ради извршења рачуноводствених послова у 2022. години, у поступку набавке на 

коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је дана 20.01.2022. године 

закључила уговор са изабраним понуђачем – Јелена Јанковић ПР рачуноводствени и 

књиговодствени послови Биро ЕГЦ Београд. 

Ради извршења послова из области јавних набавки у 2022. години, у поступку 

набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, Агенција је дана 13.01.2022. 

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

Ради извршења консултантских услуга из области финансија у 2022. години, у 

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

17.01.2022. године закључила уговор са изабраним понуђачем – Magenta doo Beograd. 

Дана 24.11.2022. године у спроведеном поступку набавке на коју се не примењује 

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

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

Београд. 

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 2022. годину 

закључен је 13.09.2022. 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 
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употребе печата и потписа и отварање рачуна у банци без употребе печата. 

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

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, 

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 

Стручно усавршавање запослених у 2022. години, реализовано је кроз следеће 

обуке: 

23. Уговори о извођењу радова (Prag) – 28.02.2022. – 01.03.2022. године - online у 

организацији  Националне академије за јавну управу, 

24. eFaktura - примена система електронских фактура – 28.02.2022. године - online 

у организацији  Националне академије за јавну управу, 

25. Извоз за извознике по први пут (Export for first time exporters) – 13-14.04.2022. 

године – у организацији GIZ, Министарства привреде и MNG центра. 

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, 

штампачима и оптичким интернетом.  

 На основу Уговора закљученог са Министарством финансија – Управом за 

трезор, Агенција користи Електронски платни промет Управе за трезор (еПП) као платни 

инструмент. 

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

службено путничко возило ŠKODA YETI OUTDOOR AMBITION 2.0 TDI, рег. oзнаке 

PA100-ED, број шасије: TMBLD45L1H6045405, број мотора: DFS209678. 
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 У претходном периоду извршено је опремање простора и обезбеђени су сви 

услови за несметан рад Агенције. 

VII. ДОНЕТА АКТА АГЕНЦИЈЕ 

 У циљу обезбеђења законитости пословања, директор је донео нормативна 

интерна акта којима се регулише пословање Агенције: 

- 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 2022. 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 2022. години реализоване су следеће набавке: 

- набавка канцеларијског материјала, 

- набавка тонера, 

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

програмског пакета „Канцеларко“), 

- набавка квалификованог електрoнског сертификата за електронски печат на 

токену са роком важности 5 година, 

- набавка рачунарске опреме у поступку имплементације ИПА пројекта 

„Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ RORS-

279 (laptop – 4 komada; printer Kyocera – 1 komad; USB memory sticks – 2 komada), 

- набавка горива за службени путнички аутомобил, 

- набавка рачуноводствених услуга, 

- набавка консултантских услуга из области јавних набавки, 

- набавка консултантских услуга из области финансија, 

- набавка услуге одржавања и ажурирања интернет странице и web апликација 

агенције, инсталација софтвера, трансфер на сервер агенције и back-up 

података, 

- набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2022. годину, 

- превентивни здравствени систематски преглед запослених, 

- услуга ангажовања стручног лица за спровођење тендера по  програмским 

правилима IPA CBC Romania-Serbia Programme у поступку имплементације 

пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних 

ресурса“ RORS-279, 

- инструмент LC-MS/MS за опремање лабораторије у поступку 

имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ RORS-279, 

- двостепени регулатор притиска FM53 до 4 бара и прикључак за инструмент 

LC-MS/MS, 

- двостепени регулатор притиска FM53 од хромираног месинга са мембраном 

од нерђајућег челика SS 1.4310 са прикључком и гасовити азот квалитета 

ECD, 

- лабораторијска опрема (систем за дестилацију воде, центрифуга, аутоматска 

пипета, капела, евапоратор, Shaker, млин, Vortex, аналитичкa вагa), 

лабораторијско стакло и хемикалије за анализу пестицида у поступку 
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имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ RORS-279, 

- лабораторијско посуђе за опремање лабораторије у поступку имплементације 

пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних 

ресурса“RORS-279, 

- организација радионица са корисницима природних ресурса и управљачких 

тела, организација семинара, организација прес конференција и отворених 

дана за реализацију пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ RORS-279, 

- организација путовања у циљу презентације стручних радова на научним 

конференцијама у склопу имплеметације пројекта RORS-279, 

- рекламни и пропагандни материјал и промотивни материјал за потребе 

пројекта RORS-279 – штампа књиге смерница / Guideline Book, 

- набавка замрзивача за чување узорака воде и земље у поступку 

имплементације пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и 

истраживање природних ресурса“ RORS-279, 

- набавка фрижидера са комором за замрзавање у поступку имплементације 

пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних 

ресурса“ RORS-279. 

 

Агенција је у 2022. години спровела поступке јавних набавки, односно набавки 

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

пројекте и то: 

I. Поступци јавних набавки започети у 2022. години који нису 

реализовани до краја 2022. године: 

 

I.1. Сателитски мониторинг, откривање цурења воде и микролокација 

теренских губитака на мрежи за водоснадбевање у Јужном Банату на 

територији Града Вршца, Општине Алибунар, Општине Бела Црква, 

Општине Пландиште и Општине Опово 

 Циљ пројекта је оптимизација и свеобухватно и одрживо управљање губицима 

воде. Приступ природним ресурсима је побољшан како би се повећала ефикасност 

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

природних ресурса. Реализацијом пројекта обезбеђено је да се губици воде успешно 

лоцирају и санирају, чиме се побољшава квалитет живота на одржив начин, с обзиром 

на уштеду воде за пиће. 

 Питка вода је драгоцени природни ресурс, непроцењивог и незаменљивог значаја. 

 Локалне самоуправе Јужног Баната суочавале су се са значајним тешкоћама 

изазваним губитком воде у дистрибутивној мрежи због многих нелоцираних губитака, 

које нису могли бити лоцирани и на тај начин санирани. Због ограничених водних 

ресурса највећи ризик за инфекцију пијаће воде је на локацији цурења, велики су губици 

електричне енергије за пумпање воде и штете на инфраструктури - водоводног и 

канализационог система, путевима, зградама, пољопривредном земљишту итд., изазвани 
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дугорочним цурењима. У овим водоводним системима потребно је ефикасно решење за 

праћење и откривање цурења воде на целокупном систему за дистрибуцију воде. 

Први корак у решавање проблема нелоцираних оштећења јесте израда пројекта за 

сателитски мониторинг и детекцију цурења и губитака, микролоцирање на терену на 

водоводној мрежи, који у наредној фази треба да олакша брзу и ефикасну санацију 

кварова. Сателитска детекција цурења воде је нова, високо ефикасна метода врхунске 

технологије, која може бити „рендгенске“ тачности, нарочито у веома кратком 

временском периоду и која неколико пута годишње анализира читаву водоводну мрежу, 

чиме управљачу водоводног система омогућава ефикасне, ажурне и поуздане 

информације о локацијама дефеката и самим тим и њихову брзу рехабилитацији и 

смањење цурења воде. 

 Откривањем цурења са тачношћу од +/- 60 метара, технологија може открити 

вероватноћу цурења воде много поузданије од било које конвенционалне методе. 

Иновативно и јединствено решење ове технологије користи ГИС апликацију за поуздану 

анализу сателитских слика и за боље приказивање цурења воде у различитим слојевима. 

Након анализе и валидације резултата, софтвер је одмах доступан претплатнику као веб 

апликација или као апликација за паметне телефоне. Најважније, решење понуђене 

технологије не захтева претходна улагања или прилагођавање постојећих 

дистрибутивних система. То га чини економичним решењем. 

 Метода је идентификована као најефикаснија, најбржа и најјефтинија, јер не 

захтева никакву инвестицију у водоводну инфраструктуру, улагање у нову мерну опрему 

са даљинским управљањем и у новим зградама - праћење протока, притиска, водоводне 

мреже, која је до сада била стандардни начин за контролу система за снабдевање водом 

и идентификацију подручја цурења воде. 

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

информације о локацијама дефеката и самим тим могућност за њихову брзу 

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

нову мерну опрему. 

Пројекат је током 2019. године спроведен за Град Панчево, Општину Ковин и  

Општину Ковачица, а у 2022. године је покренут поступак за реализацију пројекта за 

Град Вршац, Општину Алибунар, Општину Бела Црква, Општину Пландиште и 

Општину Опово. 

Партнери на пројекту су Град Вршац, Општина Алибунар, Општина Бела Црква, 

Општина Пландиште и Општина Опово. 

Стратешки основ су  планови развоја јединица локалне самоуправе: Града Вршца,  

Општине Алибунар, Општине Бела Црква, Општине Пландиште и Општине Опово. 
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II. Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама 

реализовани у 2022. години: 

 

II.1. Новелирани Предлог пројекта ЈПП партнерства за пројектовање, 

финансирање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за 

производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у Граду 

Панчеву на локацији „Топлана Котеж" и „Топлана Содара" користећи 

технологију 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:  

 - диверсификација извора топлотне енергије производњом дела потребне енергије 

из обновљивог извора; 

 - супституција дела тренутне потрошње која се добија из фосилних горива уз 

повећану ефикасност нових постројења. 

Основни разлози за оправданост реализације пројекта унапређења система 

даљинског грејања на територији града Панчево инсталирањем постројења које користе 

подземни геотермални извор енергије као примарни извор топлоте, огледају се у 

смањењу трошкова производње топлотне енергије, повећању сигурности у погледу 

снабдевања топлотном енергијом у Панчеву (путем диверсификације извора енергије) 

као и у унапређењу инфраструктуре за производњу топлотне енергије уз коришћење 

финансијских средстава приватног сектора (без додатних трошкова за буџет ЈКП 

Грејање - Топлане Котеж, Топлане Содара или 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. 

Како би се обезбедила квалитетна услуга производње паре и топле воде за систем 

даљинског грејања у граду Панчеву, конкретно у Топлани-Котеж и Топлани-Содара, 

процењено је да се део циља може најефикасније постићи у складу са ЈПП моделом уз 

пренос највећег могућег броја ризика на приватни сектор, укључујући ризик 

финансирања, ризик доступности и оперативни ризик.  

Партнер на овом пројекту је Град Панчево. 

Пројекат је израђен у складу са Планом развоја града Панчева. 
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II.2. Проширење базе података web апликације за туризам прилагођене 

мобилним уређајима за градове и општине Јужног Баната  

 

Циљ пројекта је проширење базе података web апликације прилагођене мобилним  

уређајима за туризам за градове и општине Јужног Баната, која је формирана 2021. 

године и која представља 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. Проширеном базом података web апликације обухваћено је додатних 100 

туристичких објеката. 

 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. 

 

II.3. Пројектно техничка документација за изградњу коловоза саобраћајнице у 

улици Валерије Докна у Гребенцу – Општина Бела Црква 

Циљ пројекта је израда пројектно техничке документације за изградњу коловоза 

саобраћајнице у улици Валерије Докна у Гребенцу – Општина Бела Црква. 

Партнер на реализацији пројекта је Општина Бела Црква. 

Стратешки основ за израду пројекта је План развоја Општине Бела Црква. 

 

II.4. Пројектно техничка документација за изградњу коловоза пута за Гат у 

Јасенову – Општина Бела Црква 

Циљ пројекта израда пројектно техничке документације за изградњу коловоза 

пута за Гат у Јасенову – Општина Бела Црква. 

Партнер на реализацији пројекта је Општина Бела Црква. 

Стратешки основ за израду пројекта је План развоја Општине Бела Црква. 

 

II.5. Пројектно техничка документација за изградњу коловоза саобраћајнице у 

делу улице Марка Стојановића (3. сокак) у Врачевом Гају – Општина Бела 

Црква 

Циљ пројекта израда пројектно техничке документације за изградњу коловоза 

саобраћајнице у делу улице Марка Стојановића (3. сокак) у Врачевом Гају – Општина 

Бела Црква. 
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Партнер на реализацији пројекта је Општина Бела Црква. 

Стратешки основ за израду пројекта је План развоја Општине Бела Црква. 

 

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. 

 

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“.  

Пројекат спроводе Универзитет пољопривредних наука и ветерине Банат „Краљ 

Михаи I Румунија“ - University of Life Sciences "King Mihai I" Timisoara, Romania  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. 



  
___________________________________________________________________________ 

 

23 

 

Партнер на пројекту: Универзитет пољопривредних наука и ветерине Банат 

„Краљ Михаи I Румунија“ - University of Life Sciences "King Mihai I" Timisoara, 

Romania  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 – Regional Development Agency 

South Banat Ltd. 

По основу наведеног уговора, очекује се приход од донације након реализације 

пројекта у 2023. години (пројекат се завршава 04.01.2023. године). 

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. 

 

X. СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА  

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

       2022. години пружила следећи стандардизовани сет услуга за ММСПП: 

 

1. Информације 

 У 2022. 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. 

 Пружене су укупно 34 информације за 1.374 корисника у оквиру сектора 

ММСПП на подручју Јужног Баната. 

 

2. Промоције 

У 2022. 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 2022. години који се реализује преко акредитованих 

регионалних развојних агенција, кроз које су представљени актуелни јавни позиви и 

програми Министарства привреде и Фонда за развој (Програм подстицања развоја 

предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години, 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене 

предузетнице и младе у 2022. години и Програм подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2022. години), као и програма Министарства привреде и Развојне 

агенције Србије за набавку опреме: 
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- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

17.03.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковачици – 

21.03.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Опову – 

23.03.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Вршцу – 

25.03.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Пландишту 

– 31.03.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

08.04.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Белој Цркви 

– 22.04.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Белој Цркви 

– 03.06.2022. године; 

- Online промоција програма Министарства привреде и Развојне агенције Србије за 

набавку опреме – Град Панчево – 09.06.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

03.08.2022. године; 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

05.08.2022. године; 

Инфо дан за ученике гимназије „Урош Предић“ у Панчеву – 05.12.2022. године; 

- Инфо дан за ученике гимназије „Михајло Пупин“ у Ковачици – 09.12.2022. године 

и 

- Промоција програма финансијске подршке привредним субјектима у Ковину – 

13.12.2022. године. 

 

Укупан број учесника на промоцијама у 2022. години: 185. 

 

 

3. Теренска контрола 

 У 2022. 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. 
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4. Обуке 

Обуке за почетнике у пословању 

У 2022. години одржано је укупно 11 дводневних обука за почетнике у  

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

 

 

Обучено је укупно 120 полазника, од којих су 66 полазнице, којима су издате 

потврде о успешно завршеној обуци за започињање пословања.  

 

 

 

 

 

 

 

Датуми одржавања обуке Место одржавања обуке 

16/17. март 2022. Општина Ковин 

18/21. март 2022. Општина Ковачица 

22/23. март 2022. Општина Опово 

24/25. март 2022. Град Вршац 

30/31. март 2022. Општина Пландиште 

7/8. април 2022. Општина Ковин 

21/22. април 2022. Општина Бела Црква 

2/3. јун 2022. Општина Бела Црква  

2/3. август 2022. Општина Ковин 

4/5. август 2022. Општина Ковин 

12/13. децембар 2022. Општина Ковин 
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5. Саветодавне услуге 

У 2022. години у оквиру ССУ - стандардизованог сета услуга пружене су 

саветодавне услуге за 6 корисника на територији Јужног Баната: IVANA MORIŠAN-

BASTA PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IZ OBLASTI 

PROTETIKE DR MORIŠAN-BASTA PANČEVO; JOVANA UVALIN PR 

UGOSTITELJSKA RADNJA NAUTIKAL PANČEVO; ELENA STANIMIROVIĆ PR 

PRERADA GROŽĐA I PROIZVODNJA VINA PORODIČNA VINARIJA STANIMIROVIĆ 

JABUKA; DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PINGVIN STUDIO DOO 

VRŠAC; TWARGUM BALKANS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

VRŠAC и VLADIMIR HLAVATI PR AGENCIJA ZA ARHITEKTONSKU DELATNOST 

ARCHITHOR PADINA. 

Саветодавне услуге, у виду специфичног консалтинга, пружене су привредним 

субјектима, удружењима и пољопривредним газдинствима на територији Јужног Баната 

приликом наступа на 16. Међународном сајму „Етно храна и пиће“ који је одржан у 

оквиру Београдског сајма у периоду од 24 – 27. новембра 2022. године. Специфични 

консалтинг је пружен за 10 клијената: ARSENIJEVIĆ PORODICA D.O.O. BANATSKI KARLOVAC; 

MY SPOON DOO BANATSKI KARLOVAC; SLOBODAN BOKUN PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA 

JOVOVAČA, KAČAREVO; VEGAVITA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU KOVAČICA; Пољопривредно газдинство Дејан Ђукић „Лалино 

злато“ из Црепаје; Удружење жена "Доловке"; Пољопривредно газдинство Драгана 

Субин из Долова; Пољопривредно газдинство Душан Ђурица из Ковачице; VESNA 

VIDENOV PR PROIZVODNJA KOZMETIČKIH PREPARATA ESTERA PRIRODNA KOZMETIKA 

PANČEVO; Удружења жена "Новосељанке" ("Boboacele").  

Специфични консалтинг у 2022. години је пружен 33 клијента у виду 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 2022. години није било пријава привредних субјеката на основу расписаног 

конкурса за пружање услуге менторинга, нити на основу расписаног јавног позива за 

учешће у пакету услуга за жене и младе у 2022. години. 
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7. Стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на 

територији Јужног Баната  

У организацији Агенције у 2022. 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  

11.03.2022. године на тему „Дигитализација процеса извештавања у складу са новинама 

у тромесечном извештавању јавних предузећа“. Обуци је присуствовало 35 запослених 

у јединицама локалне самоуправе Јужног Баната (Панчево, Вршац, Бела Црква, 

Пландиште и Опово). 

Друга обука одржана је  у просторијама Регионалне развојне агенције Јужни  

Банат доо Панчево дана 27.12.2022. године на тему „Едукација и промоција Агенде УН 

2030 и циљева одрживог развоја“. Обуци је присуствовало 12 запослених у јединицама 

локалне самоуправе Јужног Баната (Панчево, Ковин, Ковачица, Алибунар, 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 2022. години – стандардизованог сета услуга (теренска контрола 

програма) који је Агенција закључила са Фондом за развој Републике Србије, извршено 

је укупно 22 теренске контроле 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. 

2. Услуге 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 2022. години кроз ангажовање развојне агенције за обављање услуга 

потписивања уговора о кредиту за одржавање ликвидности и обртна средства услед 

пандемије корона вируса, на основу уговора са Фондом за развој. 
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            У 2022. години 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 33 корисника кредита - привредна субјекта на 

територији Јужног Баната. 

 

XII. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

На основу Уговора о реализацији Програма подршке акредитованим  

регионалним развојним агенцијама у 2022. години који је АРРА закључила са Развојном 

агенцијом Србије, дел. број 1-04-401-78/2022 од 09.03.2022. године, који се односи на 

услуге пружање помоћи јединицама локалне самоуправе односно установама и 

организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми 

међународних, регионалних и локалних развојних пројеката, Агенција је у 2022. години 

учествовала у припреми следећих пројеката:  

 - Пројекат „Пошумљавање деградираних и еродираних земљишта уз примену 

нових технологија ради заштите од еолске ерозије и десертификације“ за Општину 

Пландиште – пројекат је одобрен за финансирање по јавном конкурсу за 

суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања 

предеоног диверзитета Министарства заштите животне средине; 

- за ОШ “Моша Пијаде” Дебељача Агенција је припремила пројекат „Безбедни и 

санитарни тоалети за школску децу у Дебељачи“ за конкурс Министарства правде, 

ради добијања средстава за обнову санитарног чвора у делу школске зграде. Пројекат 

није одобрен за финансирање; 

- У оквиру програма „HORIZON EOROPE“ предате су пријаве за 3 пројекта у 

којима је Aгенција члан конзорцијума: „Food Waste“, “Augmented Reality”, 

“Orhydeus”. Пројекти нису одобрени за финансирање;  

- У оквиру Дунавског транснационалног програма предата је пријава за пројекат 

у коме је Aгенција члан конзорцијума: „Increase the institutional capacity for strategic 

planning as an important tool for governance and for balanced development“ („Јачање 

институционалних капацитета за стратешко планирање као важног алата за управљање 

и регионални развој“). Резултати евалуације ће бити познати у 2023. 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 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. Завршетак пројекта 

предвиђен је 04.01.2023. године. 

Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево и Фонд „Европски 

послови“ Аутономне Покрајине Војводине закључили су 11.04.2022. године Споразум о 



  
___________________________________________________________________________ 

 

29 

 

укључивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат у BEFS – “Base of European 

Funding Source”, којим је успостављена процедура за унапређење сарадње и 

координације у области планирања, праћења и унапређења капацитета субјеката са 

територије АП Војводине у контексту креирања подстицајних услова за апсорпцију 

финансијских средстава из екстерних извора финансирања. 

XIII. САРАДЊА НА ИЗРАДИ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 

 У 2022. години Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево закључила 

је споразуме о сарадњи на изради средњорочних планских докумената, и то: 

- Споразум о сарадњи на изради Средњорочног плана општине Ковин за период 

2023-2025. године, којим се операционализује спровођење Плана развоја општине 

Ковин као дугорочног документа развојног планирања за први трогодишњи 

период и 

- Споразум о сарадњи на изради Средњорочног плана града Панчева за период 

2023-2025. године, којим се операционализује спровођење Плана развоја града 

Панчева 2023-2028 као дугорочног документа развојног планирања за први 

трогодишњи период. 

  

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.  

У складу са Уговором о сарадњи закљученим између Министарства за европске 

интеграције и Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево, који је код 

Министарства за европске интеграције заведен под бројем 404-02-33/2021-03 од 

13.12.2021. године од 13.12.2021. године, Регионална развојна агенција Јужни Банат доо 

Панчево током 2022. године реализовала је следеће активности: 

 

       - Радионица посвећена едукацији и промоцији циљева у оквиру тематског 

кластера 4- Зелена агенда и одржива повезаност 

Место одржавања: Pančevo city, Old factory „Svilara“ - Green Cities Conference 

Датум одржавања:  22. октобар 2022. године 

 

- Радионице посвећене едукацији о циљевима, значају и промоцији циркуларне 

економије  

1. радионица 

Место одржавања: Привредна комора Србије - Регионална привредна комора 

Јужнобанатског управног округа, Панчево, Змај Јове Јовановића 1а 

Датум одржавања: 26. октобар 2022. године 
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2. радионица 

Место одржавања: Опште удружење предузетника Општине Ковин, ЈНА 3, Ковин 

Датум одржавања: 14. децембар 2022. године 

 

- Радионице посвећене едукацији и промоцији Агенде УН 2030 и циљева 

одрживог развоја  

1. радионица 

Циљна група: запослени у ЈЛС Јужног Баната – представници КЛЕР 

Место одржавања: Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево 

Датум одржавања: 27. октобар 2022. године 

2. радионица 

Циљна група: ученици гимназије и средњих стручних школа  

Место одржавања: Гимназија "Михајло Пупин" Ковачица  

Датум одржавања: 10. новембар 2022. године 

3. радионица  

Циљна група: ученици гимназије и средњих стручних школа  

Место одржавања: Гимназија "Урош Предић" Панчево 

Датум одржавања: 15. новембар 2022. године 

 

Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево и Регионални центар за 

друштвено-економски развој – Банат доо закључили су 08.11.2022. године Уговор о 

партнерству на реализацији пројекта „I Форум о регионалном развоју на територији АП 

Војводине“ чије одржавање је предвиђено у периоду 22-24. марта 2023. године 

Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево и Завод за јавно здравље 

Панчево закључили су 07.06.2022. године Уговор о пословно-техничкој сарадњи на 

реализацији пројектних активности од значаја за јавно здравље, којим су се уговорне 

стране обавезале да предузму активности у циљу заједничког учешћа у будућим 

пројектима од значаја за јавно здравље на територији Јужног Баната. 

 Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево закључила је Споразум о 

пословно-техничкој сарадњи са ПСС Институт Тамиш доо, Истраживачко-развојним 

центром од 18.07.2022. године, којим је успостављена сарадња у области образовања и 

обуке, стручно-истраживачке и уметничке делатности, предвиђена презентација 

достигнућа у области развоја нових производа, технологија и поступака, као и други 

видови сарадње. 

Одржани су 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,                                                  REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 

 30.01.2023. године                                                     SOUTH BANAT LTD 


