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Подаци о састанку: 
 
Тема/предмет састанка: Четврта 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: 12.10.2012. 

Трајање: 11:00 – 13:00 
Присутни чланови Савета:  1. Председник Савета Мр Данка Милоковић, Кућа кластера Ниш 

2. Координатор Савета Александар Николић, ПКС Београд 
3. Члан Савета Рајко Средановића, Агенција за дрво, Београд 

Одсутни чланови Савета:  1. Заменик председника Савета Раденовић Љубиша, председник 
Скупштине ВМЦ 

2. Члан Савета Дејан Вратоњић, Аутомобилски кластер Србије, Београд 
(напомена: одсуство због болести) 

3. Члан Савета Весна Русић, Ре:Црафтс, Београд (напомена: одсуство због 
раније преузетих обавеза) 

4. Члан Савета Саша Ћурчић, Регионални аутомобилски кластер, 
Крагујевац  

5. Члан Савета Биљана Аврамовић, Грађевински кластер ДУНЂЕР Ниш 
(напомена: одсуство због болести) 

6. Члан Савета Зоран Златковић, Грађевински кластер ОПЕКА-BRICK, Ниш 
(напомена: одсуство због раније преузетих обавеза) 

7. Члан Савета Донка Радовић, ПОЛУХ, Кикинда 
8. Члан Савета Мирјана Раденовић Ратковић, Војводина метал 

кластер,Темерин (напомена: одсуство због раније преузетих обавеза)  
9. Члан Савета Слађана Милојевић, Кластер модне и одевне индустрије 

Србије ФАЦТС Београд (напомена: одсуство због болести) 

Остали присутни: 1. Вера Вељановски, ПКС, Београд 
2. Зоран Новаковић, ПКС, Београд 
3. Владан Јелкић, Агенција за дрво, Београд 
4. Татјана Калезић, Кластер креативних индустија Војводине, Нови Сад 
5. Славенка Динић, координатор, Кућа Кластера, Ниш 

 
 
Кратак опис рада по дневном реду: 
Након поделе радног материјала, Александар Николић је отворио седницу у складу са Правилником о 
раду Савета за кластере. 
 
Присутни су обавештени о: 

 Зоран Новаковић, ПКС, као особа за комуникацију у вези пројеката подржаних Дунавском 
стратегијом испред ПКС-а, објаснио је да је Европској комисији неоходно институционално 
препознавање, тј. потребно постојање синергије кластерских пројеката са ПКС као националном 
институцијом која може да изнесе цео пројекат. Захвалио се Кући кластера на целокупној 
подршци у стварању мреже кластера и амбијента синергије. Договорено је да процедура 
прикупљања пројетних идеја (сажетака) за приступ Дунавској стратегији иде утврђеним 
редоследом: кластери - Кућа кластера – ПКС – Флоријан Плочек/Дунавска стратегија. Након првог 
састанка у Сплиту потврђена је сарадња ПКС-а и Куће кластера у вези припреме и предлагања 
пројеката. Дејан Вратоњић, као руководилац групе за пројекте  Савета за кластере одрадио је 
одличан посао на пројектним идејама. Предато је 7 пројектних идеја кластера из Србије, за сада 
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је одобрен један, е-платформа, као пројекат ПКС у координацији Александра Николића. За 
осталих шест - оцена пројектних идеја неће бити пре 01. Априла 2013. године. За сада Дунавска 
стратегија нема свој фонд, очекује се од 2014. године и треба се спремити. 

 Вера Вељановска, ПКС, обавестила је присутне да је тренутно отворен Јадрански позив, за 
пројекте веће вредности, и јачи кластери би могли да припремају своје идеје. Такође, у Лесковцу 
ће бити одржана радионица о припремању предлога пројеката, у периоду 06-08.11.2012. о чему 
ће званично обавестити Кућу кластера како би даље проследили ову информацију. 
Обавештаваће Кућу кластера о свим позивима до којих ПКС буде долазила у будућности.  

 Александар Николић, Координатор Савета за кластере, информисао је присутне о покретању 
портала Савета за кластере у оквиру веб сајта ПКСа.  

 Данка Милојковић предложила да на сајту буде отворена категорија Тим Савета за кластере, са 
фотографијама и контакт подацима. 

 Тања Калезић, Кластер креативне индустрије Војводине  предложила је увођење РРС система за 
сајтове Савета и Куће кластера који обавештава пријављене мејлом о новинама на порталу.  

 Техничку подршку у ажурирању сајта Савета наставиће да пружа Кућа кластера 

 Израда визит карти Савета од стране ПКС-а одобрена је само за председника Савета, за чланице 
Савета визит карте ће урадити Кућа кластера из донације ЛЕДИБ програма. 
 

Закључци IV седнице Савета за кластере 
 

1. Усвојен је записник са III редовне седнице Савета за кластере 
2. Констатовано је да је 90% активности реализовано из Акционог плана Савета за кластере 2012 

(Прилог 1: Техничка подршка за кластере у Србији у периоду јануар – октобар 2012.године на 
основу Споразума о сарадњи између ПКС-ЛЕДИБ-Куће кластера). 

3. Група за пројектовање – извештај групе Дејан Вратоњић, руководилац групе је доставио мејлом 
пре седнице (Прилог 2: Реализоване активности радне групе за пројектовање). Дејан Вратоњић 
сваки задатак ради са великим залагањем и транспарентним извештајима. Предлог је да Дејан 
Вратоњић мапира јаче кластере којима ће се поновити позив за предлагање предлога пројекта за 
Дунавску стратегију уз напомену да ће она имати фондове од 2014. године и да координира са 
господином Плочеком реализацију поднетих предлога пројеката, по утврђеној процедури. 

4. Група за заступање Савета за кластере којом руководи Весна Русић није доставила извештај о 
раду групе. Након краће дискусије о улози и задацима групе за заступање и значају њеног 
деловања на испуњењу визије, мисије и циљева Савета за кластере ПКС, присутни су се 
једногласно сложили да нови руководилац групе буде Татјана Калезић, кластер менаџер 
Кластера креативне индустрије Војводине. Татјана Калезић је организацијом Међународне 
конференције CRINSS у јулу 2012. у Новом Саду и окупљањем значајног броја домаћих и 
међународних представника у области развоја кластера, као и бројним активним учешћем на 
догађајима од значаја за развој кластера у Србији, указала на могућност да допринесе 
ефикасном фунционисању групе за заступање Савета. 

5. За потребе боље видљивости Савета договорено је да Кластер креативних индустрија Војводине 
припреми редизајн логоа Савета за кластере, а радну верзију логоа добиће од Куће кластера.  

6. Рајко Средановић је предложио да сваки кластер из Србије својим учешћем на седницама Савета 
може добити статус члана Савета, али да се у интересу ефикасног доношења одлука задржи 
статус чланица по Одлуци УО ПКС. 

7. Данка Милојковић, у координацији са Александром Николићем, припремиће одговарајуће 
одлуке и дописе Управном одбору ПКС у вези регулисања чланства у Савету, нрп.: Одлука о 
избору Љубише Раденовића на место заменика председника Савета за кластере ПКС, Одлуку о 
избору руководилаца радних група за пројекте и заступање, допис УО у вези проширења 
чланства Савета за кластере и друга документа која могу допринети бољем функционисању 
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Савета. Нацрти ових докумената биће достављени чланицама Савета на разматрање и усвајање, 
а онда УО ПКС. 

8. У вези организације првог Форума кластера у Србији, Кућа кластера треба да испита потребе 
кластера, припреми програм Форума и обавести све кластере у Србији о Форуму. ПКС треба да 
позове све релевантне представнике институција власти на Форума. Кућа кластера треба да 
најави Први Форум кластера у Србији у ПКС у Београду на Балканској конференцији кластера у 
Нишу. 

 
Прилог:   

 
1. Техничка подршка за кластере у Србији у периоду јануар – октобар 2012.године на основу 

Споразума о сарадњи између ПКС-ЛЕДИБ-Куће кластера 
2. Реализоване активности радне групе за пројектовање 
3. 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, 15.10.2012.године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Израдила: 
 

 

Славенка Динић, координатор 
Кућа кластера Ниш 

Оверила: 
 

 

Мр Данка Милојковић, председник 
Савет за кластере ПКС 



 
Закључци са седнице Датум: 15.10.2012 

 

Oзнака: ОВ-004 Страна 4 од 4 

 

 
 
 
 
 
 


