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Oзнака: ОВ-005 Страна 1 од 3 

 

Подаци о састанку: 
 
Тема/предмет састанка: Пета редовна седница Савета за кластере ПКС 

Организатор:  Савет за кластере ПКС 

Место одржавања: Београд, Привредна комора Србије 
Ресавска 13-15, канцеларија бр. 4 

Датум одржавања: 5.4.2013. 

Трајање: 11:00 – 13:00 

Присутни:  1. Данка Милоковић, Кућа кластера Ниш 
2. Александар Николић, ПКС Београд 
3. Александар Грачанац, ПКС Београд 
4. Дејан Вратоњић, АЦ кластер Србија 
5. Татјана Калезић, КВИК кластер Нови Сад 
6. Зоран Савуљеску, Кластер ПОЛУКС Кикинда 
7. Донка Радовић, Кластер ПОЛУКС Кикинда 
8. Весна Парауснић, Институт за економику пољопривреде Београд 
9. Ненад Лакетић, Национална агенција за регионални развој Београд 
10. Вера Вељановски, ПКС 
11. Марија Гинић, кластер УВИС Београд 
12. Велибор Вукашиновић, кластера УВИС Београд 
13. Александар Стојановић, Кућа кластера Ниш 
14. Мирјана Томановић, РПК Београд 
15. Горан Златковић, Кућа кластера 
16. Биљана Аврамовић, Кластер ДУНЂЕР 
17. Милан Живковић, Регионални воћарски кластер јужне Србије 

Лесковац 
18. Драгана Белензара, Центар за развој јабланичког и пчињског округа 

Лесковац 
19. Савета Рајко Средановића, Агенција за дрво, Београд 

 
Важнији коментари: 

 Кластери у Србији почињу да заузимају важније место у медијима. 

 Свест и знање институција власти о значају кластерског облика организованја МСП сектора је на 
веома ниском нивоу 

 Институционална подршка развоју кластера у Србији је неадкеватна потребама развоја кластера 
у земљи 

 Постојеће владине развојне агенције и институције представљају прегломазан бирократски 
апарат који не пружа адекватну подршку МСП сектору и кластерима 

 Комуникације између кластера и јавног сектора нема 

 За функционисање кластерске организације битни су људи, кластер фасилитатори/менаџери који 
„вуку“  

 Потребно је проследити писмо о улози и задацима Савета за кластере свим институцијама власти 
и организацијама са циљем њиховог бољег информисања о Савету за кластере ПКС.  

 У изради Националне стратегије за развој кластера у РС треба да учествују људи који од тога 
живе.  

 Потребно је успоставити комуникацију са свим институцијама и агенцијама 
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 Савет за кластере ПКС треба да да предлоге за стратегију, након отворене расправе усвојити 
предлог који се прослеђује Влади 

 Утврдити правни оквир за развој кластера где ће бити присутне све индустрије. Потребни су 
сутрачњаци за припрему правне документације. 

 Проблеме треба разложити на ниво сваког кластера и учинак мерити кроз пораст броја 
запослених, обим пословања... 

 Неопходно је учешће државе у покривању дела суфинансирања пројеката одобрених од ЕУ 

 ПКС има секретаре из свих области. Секретари би требало да ступе у контакт са базом како би се 
прикупиле информације и ефикасније организовао Форум 

 Кућа кластера као носилац пројектног предлога по позиву ЦИП/ЕУ 

 Потребна финансијска подршка организованом учешћу представника српске кластерске 
заједнице на Балканско црноморској конференцији ДАНИ КЛАСТЕРА 31.10. и 1.11.2013. у Софији 

 Потреба финансијска подршка пројекту наступ Агро кластера Србије на Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду 2013. НАРР може рефундирати трошкове по пројектима 
започетим од 1.1.2013.године. 

 
 
Закључци V седнице Савета за кластере 
 

1. Усвојен је записник са IV редовне седнице Савета за кластере ПКС. 
2. Усвојен предлог да записничар буде Александар Стојановић. 
3. Констатовано је да је 90% активности реализовано из Акционог плана Савета за кластере 2012 

захваљујући финансијској подршци данског програма за локални економски развој на Балкану 
ЛЕДИБ. 

4. Усвојен Акциони план Савета за кластере ПКС у 2013.години са нагласом да за извођење 
планираних активности Савет за кластере ПКС треба приступити домаћим и/или страним 
фондовима. 

5. Постигнута сагласност у вези подршке Кући кластера да аплицира са пројектом од значаја за 
српску кластерку заједницу и Савет за кластере ПКС по позиву по позиву Европске комисије 
„Оквирни програм за конкурентност и иновативност (ЦИП) – Програм за предузетништво и 
иновативност (ЕИП) – кластери и предузетништво у цилју подршке развоју индустрије – 2013“. 

6. Усвојена Агенда за пројектовање Савета за кластере ПКС. 
7. Предлог измена и допуна докумената и потреба Савета за кластере ПКС за ефикасно 

функционисање Савета у 2013 поднет Управном одбору ПКС у децембру 2012.године није 
посебно разматран на седници, чека се седница УО ПКС ради верификовања поднетих предлога. 

8. Координатор Савета за кластере ПКС Александар Николић, као званични члан радне групе ПА-8 
ЕУСДР за кластере, вршиће редовно извештавање чланице Савета о резултатима у вези 
Дунавске стратегије. 

9. Најављено потписивање Меморандума о разумевању у вези Балканско црноморске 
конференције ДАНИ КЛАСТЕРА 2013 у Софији између Куће кластера и АБЦ асоцијације бугарских 
кластера за 17.април 2013. Године у Нишу. Савет за кластере ПКС начелно подржао организацију 
конференције. За реализацију конференције неопходна подршка институција власти и 
финансијска средства у циљу организованог одласка 30 представника кластерских организација и 
институција подршке из Србије. ДАНИ КЛАСТЕРА 2013 ће бити реализовани 31.10. и 
1.11.2013.године у Софији. 

10. Усвојен предлог у вези организовања првог Форума кластера у Србији. Цилј Форума прикупљање 
материјала за писање предлога за Националну стратегију развоја кластера у Србији.  
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11. Усвојен предлог да Велибор Вукашиновић буде члан Радне групе за лобирање Савета за кластере 
ПКС. 

12. Усвојен предлог да делегација у саставу Данка Милојковић, Велибор Вукашиновић, Александар 
Грачанац и Александар Грачанац упозна новоизабраног председника ПКС са радом и намерама 
Савета за кластере у вези организације Форума. Задатак је припремити допис у циљу најаве 
састанка. 

13. Усвојена процедура припреме Форума кластера у Србији и предлог да Форум буде организован у 
првој недељи јуна 2013.године у сали I Привредене коморе Србије. 

14. Процедура припреме Форума обухвата: 

 припрему писма у вези најаве Форума (задужена Татјана Калезић), 

 заказивање састанка са председником ПКС у вези рада Савета и подршке за организацију 
Форума кластера до краја априла 2013. (задужени Александра Николић, Александар 
Грачанац, Велибор Вукашиновић, Данка Милојковић),  

 информисање агенција и владиних институција у вези Форума кластера у Србији по 
добијању званичног дописа од ПКС (задужен Ненад Лакетић), 

 припрема нацрта предлога за националну стратегију развоја кластера (задужен 
Александар Николић и Александар Грачанац уз подршку чланица Савета за кластере и 
Куће кластера која је радила истраживање потреба српских кластера у децембру 
2012.године), 

 организација Форума кластера у Србији (задужен Александар Николић у логистичком 
делу, Кућа кластера у делу дистрибуирања информација припремљених од Савета за 
кластере ПКС) 

 припрема предлога за националну стратегију развоја кластера у Србији (задужен 
Александар Николић уз подршку Александра Грачанца) 

 дистрибуирање званичног предлога за националну стратегију развоја кластера у Србији 
Савета за кластере ПКС као резултата Форума кластера у Србији свим владиним 
институцијама, министартсвима и организацијама са циљем покретања поступка израде 
и усвајања Националне стратегије развоја кластера у Србији. 

 
Прилог:   

1. Скенирана листа учесника седнице 
 
Достављено: 

1. Архиви ПКС Савет за кластере и ЛЕДИБ Кућа кластера – 2 ком 
2. Председнику Савета – 1 ком 
3. Координатору Савет за кластере ПКС – 1 ком 
4. Чланицама Савета - 9 ком 

 
 
 
 
 
 
 

У Београду, 18.4.2013. дине 

Записничар: 
 
 

Александар Стојановић, сарадник 
Кућа кластера Ниш 

Оверила: 
 
 

Мр Данка Милојковић, председник 
Савет за кластере ПКС 


