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Подаци о састанку: I (конститутивна) седница Савета за кластере у оквиру 
Привредне коморе Србије 
 

 

 

Тема/предмет 
састанка: 
 

Дневни ред:  
           

 1.  Избор председника Савета, заменика председника и 9 
чланова. 
 
2.  Усвајање Пословника о раду Савета 
 
3. Утврђивање Предлога програма рада Савета 
 
4. Разно 
 

 
 
 
 

Организатор:  Одбор за мала и средња привредна друштва  
Место одржавања: Ул. Ресавска 13 -15, сала 4 
Датум одржавања: 10. фебруар  2011. године  
Трајање: 11.00 - 13.00 

 
Присутни:  Представници 9 кластера и Стручна служба МСПД и чланови ПКС  

 
 

Одсутни:   

Остали присутни:  

Кратак опис рада по дневном реду: 

Седницу је отворио председавајући г. Александар Николић, координатор Радне 
групе за кластере који је поздравио све присутне и захвалио се представницима 
кластера што су се одазвали позиву на Прву (конститутивна) седницу Савета за 
Кластере Привредне коморе Србије и предложио је дневни ред који је једногласно 
прихваћен и замолио присутне да се представе.  

Дневни ред: 

1. Избор председника, заменика председника и 9 чланова Савета; 

2. Усвајање Пословника о раду Савета; 

3. Утврђивање Предлога програма рада Савета; 

4. разно 
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Весна Русић, председник Управног Одбора, Re: Crafts кластер за ревитализацију 

старих заната у Србији представила је рад овог Кластера који у свом саставу има 10 
предузетнички радњи, са тежњом упошљавања руралног женског тржишта и 
афирмисању нематеријалне културне баштине са подручја Србије. Област 
остваривања циљева и интересовања овог Кластера је ревитализација старих заната, 
културног стваралаштва и традиције. Crafts кластер је покренуо неколико пројеката 
међу којима је и пројекат који ће се реализовати у сарадњи са Грчком. Поред 
остваривања резултата на домаћем тржишту настојања овог  Кластера је продор и 
извоз на европска тржишта и регионално повезивање. 

 
Беговић Драган, директор, регионални аутомобилски кластер представио је ауто 

кластер који заступа Централну Србију. Регионални аутомобилски кластер у свом 
саставу има 14 чланица. Идеја им је да наступају на сајму аутомобила за 2011. годину. 
Циљ је развој аутомобилске индустрије и подизање конкуретности аутомобилског 
сектора Централне Србије. 

 
Душан Пуача, председник регионалне Привредне коморе Крагујевац, који 

заступа регионални аутомобилски кластер Централне Србије истакао је да РПК 
Шумадије оснивач ауто кластера од 2005 године као новог облика артикулисања 
интереса привреде. Регионални кластери имају будућност. Дефинисан је 
административни и правни оквир за њихово несметано функционисање. Напоменуо је 
да у току оснивање још једног аутомобилског кластера у Нишу. Сви ови напори имају за  
циљ ревитализацију индустрије и укупног привредног развоја земље. 

 
Дејан Вратоњић који је представљао аутомобилски кластер Србије истакао је да 

овај кластер има у свом саставу 42 чланице. Фокус овог кластера је на националном и 
регионалном повезивању и међународном иницирању пројеката из ове области. 
Акценат је на пројекту подршке развоју аутомобилског кластера и продор на европска 
тржишта. 

 
Рајко Средановић, председник Управног одбора говорио је у име кластера 

„Агенција за дрво“ и заступао је још један кластер и то кластер дрвопрерађивачки који је 
посебно регистрован. Истакао је да Агенција за дрво постоји и опстаје на тржишту већ 
пет година. У свом саставу има 150 чланица. Изузетно јак потенцијал који се огледа у 
броју  чланица и овај кластер је препознатљив у региону. Главни циљеви су им развој 
инфраструктуре и реализација међународних пројеката са Словеначком владом. 
Акценат је на пројекту подршке пласману на словеначко тржиште. Активно раде на 
развијању мреже кластера Југоисточне Европе и иницијатива у том смислу је 
покренута. 

 
Биљана Аврамовић, кластер менаџер грађевинског кластера „Dunđer“ истакла је 

да је рад овог кластера подржало Министарство економије и регионалног развоја и да 
је овај кластер почео са радом 2007 године у свом саставу имао око 14-15 чланица да 
би овај број чланица нарастао током времена на 80 чланица. Истакла је да су њихови 
чланови тешко поднели светску економску кризу и ефекте које је она произвела на 
пословање грађевинског кластера па се један број фирми смањио. Грађевински кластер 
је развојни кластер и овом кластеру су приступиле и образовне инстутуције, 
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универзитети  како би се пратио рад на спровођењу међународних пројеката. Основни 
правци развоја су увођење система еколошке градње и афирмација устаљеног 
европског бонитета у грађевинарству. Сарадња са међународним партнерима и 
регионално повезивање. 

 
Слађана Милојевић, директор текстилног кластера модне Facts- и одевне 

индустрије Србије истакла је да овај кластер у свом саставу има 12 кластера. 
Иницијатива за оснивањем кластера покренута је 2009. године а у септембру 2010. 
године званично је основан кластер текстилне индустрије који обухвата три компаније и 
то су: „Јаsmil“  из Ариља, „Tiffany production“ из Чачка, трикотажа „Ivković“ из Београда. 
Оснивање кластера је подржано од стране општине Ариље и Регионалне Агенције за 
развој Златибор. Укупан приход који је остварио овај кластер је 20.000.000,00 еура од 
чега 30%  прихода чине извозне активности.  Акциони план за 2011 је направљен уз 
помоћ и подршку SECEP пројекта. Кластер се финансира од чланирана својих чланова  
и постоје три нивоа плаћања чланарина која су на добровољној основи заснована. 
Њихов рад је подржало МЕРР, SECEP и GTZ у виду пружања техничке подршке и 
остваривања развојних планова текстилне индустрије. 
 
 Донка Радовић, подпреседник удружења и Зоран Савуљеску , председник 
удружења, кластера „Polux“ представили су рад овог кластера. Кластер Polux је кластер 
прехрамбрене индустрије и представља удружење произвођача прехрамбрених 
производа Србије. Основне активности овог кластера су истраживање тржишта и 
испитивање јавног мњења. Активно раде на два пројекта која су подржана од стране 
НАРР-а и МЕРР-а. Први пројекат се односи на оперативни систем продаје  и увођење 
менаџмента система док други пројекат представаља заједничко наступање у продаји 
робе. Циљ им је развој прехрамбрене индустрије и регионално повезивање. 
 
 
 Мирјана Раденовић, кластер менаџер „Memos“ представља удружење за 
унапређење конкуретности металаца Срема. У свом саставу обухватају мала и средња 
предузећа у региону Срема и основни им је циљ да изађу на страна тржишта. Истакнуто 
је да је данас потребна подршка и на домажем тржишту поред тежње да се наступа и 
на иностраним тржиштима.  
 
 Данка Милојковић, координатор „LЕDIB“ програма у свом саставу има 7 
кластера. Кластер „Ledib“ је под техничком подршком Данског програма за стратегију 
развоја 2007-2012. године и пружа техничку подршку за приступање удруживању у 
форми кластера. Чланице кластера су: Грађевински кластер OPEKA-BRICK ; Кластер 
текстилних извозника  југоисточне Србије – IMPULS;  Udruzenje; „GRADJEVINSKI 
START UP“; Удружење „Agro start up“; Удружење „TEKSTILNI START UP“;  Савез 
Start Up Удрузења Ниског региона. Истакнуто је да се кластери морају међусобно 
повезивати и да морају бити у одређеној мери иновативни и конкуретни. Иновативни 
пројекат „LЕDIB“ кућа кластера се огледа у пружању логистичке подршке и консалтинг 
услуге, да би идеја надживела и на подручју региона. Акценат је на заједничком 
наступању на иностраном тржишту и пласирање иновативних  и конкуретних пројеката 
и програма. 
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Дејан Трифуновић је истакао да је су први кластери настали јо 2003-2004 
године и да је њихов рад подржан од стране Радне групе за кластере у оквиру Одбора 
за МСПД и спровођења системских активности, уз подршку SECEP пројекта, тако да 
данас имамо јасну форму у облику Савета за кластере при Привредној комори Србије. 
 
 
  Ирена Трифуновић из Одбора за МСПД, члан Радне групе за старт уп 
представила је досадашњу хронологију напора и активности које су допринеле да се 
иницијатива за образовањем Савета за кластере у оквиру ПКС реализује и истакла да 
се тек сада мора интенезивно сарађивати како би Савет за кластере помогао и на 
најбољи могући начин заступао интересе кластера у виду пружања стручне помоћи 
кластерима, подршци у јачању конкуретности и иновативности као и тежња ка 
наступању кластера на домаћем и иностраном тржишту. 
 

Александар Грачанац, Координатор за МСПП у ПКС је истакао да се нада 
будућем успешном раду Савета за кластере и подржао напоре које је Радна група за 
старт уп  спровела. Представљен је и иновиран концепт рада Одбора МСПД који 
промовише рад и активности кластерских пројеката и програма.  
 

Тачка 1. Избор председника, заменика председника и 9 чланова Савета. 

По овој тачки дневног реда разматрао се поступак и начин избора председника Савета 
за кластере, заменика председника и 9 чланова Савета за кластере. Одлучено је да се 
тајним гласањам изабере председник, заменик председника и чланови Савета за 
кластере.У току дискусије истакнуто је даје Управни одбор Привредне коморе Србије 
одржао седницу и одлуком Управног одбора  Привредне коморе Србије  образован је 
Савет за кластере Привредне коморе Србије 17. децембра 2010 (у даљем тексту: 
Савет) који представља стручно-консултативни орган Привредне коморе Србије. Циљ 
образовања Савета је унапређење привредног амбијента кроз стратегију развоја 
иновативних и конкуретних кластера и њихова афирмација на домаћем и иностраном 
тржишту. Савет као радно тело и стручно-консултативни орган заступаће интересе 
кластера, пружаће стручну помоћ и олакшаваће приступ капиталу и фондовима кроз 
сарадњу и учешће кластерски оријентисаних пројекта и програма, стратегију развоја у 
области пословања као и регионално и међународно повезивање кластера. 

Предложена су два кандидата за председника Савета: Данка Милојковић и Душан 
Пуача. 

Имајући у виду да су предложена два кандидата одлучено је да се тајним гласањам 
изабере председник и заменик председника.  

За председника Савета за кластере изабрана је  госпођа Данка Милојковић 
координатор „LEDIB“ програма који функционише под покровитељством Данског 
програма, (6 гласова),  за заменика председника господин Душан Пуача председник 
РПК Крагујевац, (3 гласа) и једногласно изабрано и потврђено чланство будућих 
чланова Савета за кластере (9 чланова Савета и то: 
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1. Госп. Весна Русић, Кластер Старих заната 
2. Г. Беговић Драган, Регионални Аутомобилски кластер Централне Србије 
3. Г. Дејан Вратоњић, Ауто кластер Србије, Крагујевац 
4. Г. Рајко Средановић, Агенција за дрво 
5. Госп. Биљана Аврамовић, кластер ДУНЂЕР 
6. Госп. Слађана Милојевић, кластер Тифани 
7. Госп. Донка Радовић, кластер ПОЛУКС 
8. Госп . Мирјана Раденовић, кластер МЕМОС 
9. Госп. Данка Милојковић, ЛЕДИБ), тајним гласањем. 

  
Тачка 2. Усвајање Пословника о раду Савета   
 
Радмила Михајловић, самостални саветник у ПКС је образложила Предлог  пословника 
о раду  и истакла да је Пословник процедурални акт којим се уређује начин рада, 
организовања и одлучивања.  
Договорено је да чланови  Савет писаним путем доставе примедбе на Пословник, 
односно да се  изјасне о Пословнику у року од 7 дана.  
 
 
Тачка 3.  Утврђивање Предлога програма рада Савета  
 
Предлог програма рада Савета, који је припремила Стручна служба Коморе, дат је 
члановима Савета на седници.  
Закључено је да чланови Савета своје предлоге за допуну и измену Предлога 
програма доставе у року од 15 дана, а да се Програм усвоји на наредној седници 
Савета. 
 
Тачка бр. 4.  Представницима кластера је саопштена информација да ће се одржати 
семинар за кластер менаџере за пројекат ДИХК у наредном периоду који је финансиран 
од стране Немачке Владе. 
 

 

Израдио:                                                                             Оверио: 

   Ирена Трифуновић                                                     Александар Николић 
 Координатор радне групе за кластере 

  

  


