
 

Записник са састанка 

 

Датум: 
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ознака: ОВ-008 страна 1 од 8 

 

Подаци о састанку: I raдна седница Савета за кластере у оквиру Привредне 
коморе Србије 
 
 
Тема/предмет 
састанка: 
 

Дневни ред:  
           

 1.  Усвајање Програма рада Савета 
 
2.  Доношење Акционог плана за 2011. годину 
 
3. Инфомација о првом семинару за кластер менаџере који 

је заказан за 30.5.2011. године ДИXK, немачки експерт 
 
4. Разно 
 
 

Организатор:  Одбор за мала и средња привредна друштва  
Место одржавања: ЛЕДИБ Кућа Кластера, зграда Бановине РПК Ниш, ул. Добричка 2, 

велика сала 
 

Датум одржавања: 17. мај  2011. године  
 

Трајање: 10.30 - 12.30 

 
 
 

 

Присутни:   
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Ред.бр. Име и Презиме Предузеће Мејл адреса 
1. Александар Николић ПКС a.nikolic@pks.rs  
2. Ирена Трифуновић ПКС irena.trifunovic@pks.rs  
3.  Бранка Гагић ПКС branka.gagic@pks.rs 
4. Љиљана Пејовић ПКС ljiljana.pejovic.@pks.rs  
5. Данка Мићовић ПКС danka.micovic@pks.rs  
6. Слободанка Зарић ПКС slobodanka.zaric@pks.rs 
7. Рашо Милић ПКС raso.milic@pks.rs  
8.  Зоран Новаковић ПКС zoran.novakovic@pks.rs  
9.  Љиљана Танасијевић ПКС ljiljana.tanasijevic@pks.rs 

 
ЧЛАНОВИ САВЕТА ЗА КЛАСТЕРЕ 

Ред.бр. Име и Презиме Kластер Мејл адреса 
1. Данка Милојковић, 

председник 
ЛЕДИБ Кућа 

Кластера Ниш 
danka@ledib.rs  

2. Саша Ћурчић (по 
овлашћењу 

Душана Пуаче, 
зам.председника) 

РПК Крагујевац puaca@rpk.kg.co.rs 

3.  Рајко Средановић, 
члан 

Агенција за дрво 
Београд 

rajko@interholz.rs 

4. Зоран Златковић, 
члан 

Опека-Брицк Ниш sigmaing@sbb.rs 

5. Биљана 
Аврамовић, члан 

Дунђер Ниш klasterdundjer@yahoo.com 
 

6. Дејан Вратоњић, 
члан 

Аутомоб.кластер 
Србије Београд 

office@acserbia.org.rs  

7. Драган Беговић, 
члан 

Рег.аутомоб.кластер 
Крагујевац 

d.begovic@automobili.zastava.net 
 

 
 
Одсутни:  

ЧЛАНОВИ САВЕТА ЗА КЛАСТЕРЕ 

Ред.бр. Име и Презиме Kластер Мејл адреса 
1. Мирјана 

Раденовић 
МЕМОС Инђија mirjana@klaster-memos.org 

2. Донка Радовић ПОЛУX Кикинда klasterpolux@gmail.com 
3.  Слађана 

Милојевић 
ФАЦТС Београд fashioncluster@gmail.com 

4. Весна Русић  РеЦрафтс Београд vesnarusic@gmail.com 
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Остали присутни: 

ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА ЗА КЛАСТЕРЕ 

Ред.бр. Име и Презиме Kластер Мејл адреса 
1. Горан Златковић Савез ЛЕДИБ Кућа 

Кластера Ниш 
goran@ledib.org  

2. Jaсна Стевовић Савез Старт ап 
кластера Нишког 

региона 

jasna.stevovic@yahoo.com 

3.  Славенка Динић,  5 старт ап 
кластера Нишког 

региона – 
грађевински, 

текстилни, агро, 
услуге и медикал 

slavenka@startupclustersnis.co.rs 

4. Ивана Лукић Грађевински Старт 
ап кластер Ниш 

vanalukic47@yahoo.com 

5. Саша Стојковић Грађевински Старт 
ап кластер Ниш 

artles@eunet.rs 

6. Зоран 
Милутиновић 

Старт ап кластер 
услуга Ниш 

starting@neobee.net 

7. Љубинка Илић Старт ап медикал 
кластер Ниш 

carolija@verat.net 

8. Слађана Киров Агро Старт ап 
кластер Ниш 

sladjanakirov@gmail.com 

9. Бобан Јанковић Кластер 
Рециклажа Југ 

boban.jankovic@klaster-
reciklazajug.com 

10. Драгана Ристић Удружење 
пословних жена 

Ниш 

shone01@gmail.com 

11. Биљана 
Гроздановић 

Опека-Брицк Ниш biljana@opekabrick.com 
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ОСТАЛИ ПРИСУТНИ 

 

Кратак опис рада по дневном реду: 

Седницу је отворила г-ђа Данка Милојковић, председник Савета за кластере ПКС,  
поздравила све присутне и захвалила се домаћинима састанка РПК Ниш, члановима 
Савета, делегацији ПКС, представницима кластера и међународних организација и 
медијима што су се одазвали позиву. 

Предложила је дневни ред који је једногласно прихваћен и замолила 
представнике делегације ПКС да се представе.  

На предлог г-дина Александра Николића, једногласно је усвојена могућност да 
кластери који нису чланови Савета за кластере добију статус придружених чланица 
Савета без могућности одлучивања, али са могућношћу учествовања на састанцима 
Савета ради размене информација и давања предлога. Договорено је да ће свим 
учесницима састанка бити прослеђен записник са састанка и остали разматрани и 
усвојени материјал. 

Дневни ред: 

1. Усвајање Програма рада Савета 
2. Доношење Акционог плана за 2011. годину 
3. Инфомација о првом семинару за кластер менаџере који је заказан за     
   30.5.2011. године ДИXK, немачки експерт 
4. Разно 

 

Ред.бр. Име и Презиме Организација Мејл адреса 
1. Небојша 

Богдановић 
РПК Ниш nebojsa.bogdanovic@rpknis.rs 

2. Александар 
Поповић 

РПК Ниш aleksandar.popovic@rpknis.rs 

3.  Карстен Лунд ЛЕДИБ програм 
Ниш 

carsten@ledib.org 

4. Бојана Петровић ЛЕДИБ програм 
Ниш 

bojana@ledib.org 

5. Маша Бубањ НВО ХЕЛП Ниш mbubanj@help-serbia.org.rs 
6. Добривоје 

Станчић 
Прогрес програм 

Прокупље 
dobrivojes@unops.org 

7. Александар 
Петрић 

НОВА 
предузетничка 

организација Ниш 

petric.aleksandar@gmail.com 

8. Taња 
Богосављевић 

РТВ Белле Амие tanja.jmic@gmail.com 

9. Maja Павић Југ Инфо juginfonis@yahoo.com 
10. Смиља Бојовић Народне Новине bojovic49@gmail.com 
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Тачка 1. Усвајање Програма рада Савета 

По овој тачки дневног реда предлог Програма рада Савета је једногласно усвојен уз 
сугестију да се унесе исправка у тачки 3. ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ САВЕТА, у трећем 
навођењу, тако да се уместо представништва користити представништво (идеја је да 
Савет за кластере има једно место у свим владиним институцијама), да се дванаесто 
навођење раздвоји на два посебна навођења и да се у тачки 4. ИНДИКАТОРИ УСПЕХА 
промени редослед навођења тако да прво навођење буде на последњем месту јер се 
не сматра најважнијим индикатром успеха. Г-дин Александар Николић је предложио да 
записничар унесе исправке и у складу са сугестијама проследи кориговани Програм 
рада Савета председнику савета на потпис, а онда и свим члановима савета. 

Тачка 2. Доношење Акционог плана за 2011. годину 

 

По овој тачки дневног реда предлог Акционог плана за 2011.годину је једногласно 
усвојен уз сугестију да се унесу следеће исправке и/или допуне у тачки 2. Акцони план 
Савета за 2011: 

 

 Активност: Састанак Савета 

У делу „Одговорност“ додати чланове Савета за кластере 

У делу „Време реализације“ оставити Мај 2011, Септембар 2011 и Децембар 
2011. Састанак Савета одржаваће се тромесечно, а на основу потреба чланица и 
чешће, путем мејла или заказивањем ванредних састанака. 

У делу „Техничка подршка“ додати могућност да се састанци могу одржавати и у 
месту седишта чланице Савета сходно предлогу чланце и могућностима за 
пружање комплетне логистичке подршке за реализацију састанка. 

 

 Активност: Формирање радне групе за развој и управљање пројектима 

Једногласно је усвојен предлог да председник Савета, на основу досадашњег 
интересовања чланица Савета, проследи предлог групе од четири представника 
Савета. По усвајању предлога, група би обављала активности у складу са 
Акционим планом Савета за 2011. 

 

 Активност: Формирање радне групе за заступање интереса кластера 

Једногласно је усвојен предлог да г-дин Александар Николић, на основу 
досадашњег интересовања чланица Савета, проследи предлог групе од пет 
представника Савета. По усвајању предлога, група би обављала активности у 
складу са Акционим планом Савета за 2011. 

 

 Активност: Ажурно одржавање веб стране Савета 
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На предлог чланица треба сагледати могућност да кластери сами приступају веб 
бази и ажурирају сопствене податке. 

Стручна служба ПКС ће у наредном периоду проследити до сада свим 
идентификованим кластерима електронски формулар за прикупљање података о 
кластерима. Ови подаци ће бити објавњени у веб бази података на српском и 
енглеском језику. 

 

 Активност: Инфокластер часопис 

На основу Споразума о сарадњи између ПКС и ЛЕДИБ Куће Кластера биће 
сагледана могућност сарадње на овој активности. 

Предлог чланица је да Савет за кластере има свој тромесечни билтен чије 
издавање би требало да буде подржано од ПКС. 

 

 Активност: Форум „Дан кластера“ 

На основу Споразума о сарадњи између ПКС и ЛЕДИБ Куће Кластера биће 
сагледана могућност сарадње на овој активности. 

Предлог чланица је да Савет за кластере, на основу иницијатива, дефинише 
догађај пословног окупљања кластера који би требало да буде подржан од ПКС. 

Акциони план да допуни изменама записничар и да га у финалној форми достави 
председнику савета на потпис 

 

Тачка 3. Инфомација о првом семинару за кластер менаџере који је заказан за  

     30.5.2011. године ДИXK, немачки експерт 

 

Због лимитираног броја учесника семинара, чланови Савета и придружени 
чланови Савета ће бити информисани и позвани да делегирају само једног 
представника из кластера који ће похађати најављени семинар. 

Стручна служба ПКС ће извршити информисање и евидентирање учесника. 

Семинар ће бити реализован у ПКС у Београду. 

 

Тачка 4. Разно 

 

Koнстатовано је да је за функционисање Савета за кластере у наредно периоду, 
као и за добијање адекватне подршке од стране Управног одбора ПКС, било 
потребно креирање и усвајање Програма рада Савета и Акциног плана за 2011.  

На основу ових докумената, Савет за кластере ће бити у могућности да пројектује 
буџет за спровођење планираних активности. 
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Усвојено је да предлог буџета сачине председник Савета и координатор Савета, 
проследе чланицама Савета на расправу и усвајање, а онда Управном одбору 
ПКС на одобрење. 

 

Г-ђа Биљана Аврамовић је поставила питање да ли кластери могу учествовати у 
едукацијама које ПКС комерцијално организује, а да учешће кластера буде 
третирано без надокнаде, као допринос ПКС развоју кластера. Г-дин Александар 
Николић ће овај предлог проследити одговарајућој служби ПКС. 

Г-дин Зоран Златковић је поставио питање како се кластер може наћи у бази 
података Министартсва економије и регионалног развоја РС и од каквог је то 
значаја. Предложено је да стручна служба организује састанак између 
представника Савета за кластере ПКС и МЕРР како би се на ово питање нашао 
адекватан одговор. 

Г-дин Рајко Средановић је предложио да Савет упути захтев МЕРР да достави 
информацију која и колика су средства ЕУ и других фондова на располагању или 
су најављена да ће бити на располагању привредном развоју у ближој 
будућности.  

Потписане документе од стране председника савета, Програм и Акциони план 
доставити Ирени Трифуновић да би их добили сви кластери. 

У допису Весне Русић који је проследила мејлом дана 16.маја 2011.године, 
наводи да неће бити у могућности да учествује на седници Савета за кластере у 
Нишу због завршетка пројекта кластера РЕЦрафт и налаже да њен захтев за 
надокнаду путних трошкова и одласка на конференције о кластерима које су 
одржане у Швајцарској, Немачкој, као и предстојећа у Данској, током марта и 
априла, са којих доноси комплетан нетворк и партнерства за пројекте ЕУ, а у 
којима Савет за кластере ПКС има могућности да учествује,  
 

„Postovana Danka,  

Postovani  Aleksandre, 

S obzirom na vaznost zavrsetka projekta koji je poveren nasem klasteru REcrafts, a u 

prostorijama PKS , Resavska 13 -15, ne cu biti u mogucnosti da prisustvujem sednici Saveta 

klastera u Nisu  u utorak, 17.maja i molim vas da imate razumevanja za razloge izostanka. 

Takodje Vas molim da u zapisnik sasatanka udje moj nzahtev za nadoknadu putnih troskova i 

odlaska na konferencije o klasterima koje su odrzane u Svajcarskoj, Nemackoj,(kao predstojece 

u Danskoj) tokom mrata i aprila, sa kojih  donosim kompletan network  i partnerstva  za 

projekte EU, a u kojima Savet za Kalstere PKS ima mogucnosti da cestvuje 

S postovanjem, 

Vesna Rusic“ 
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Израдио:                                                               Оверио: 

     Наталија Алексић                                                  Александар Николић 
  
    
     Сарадница за пословно повезивање                  Координатор радне групе за кластере 
     и информисање 
    
     ЛЕДИБ Кућа Кастера-НОВА                                 ПКС Београд  
     Предузетничка организација Ниш 

  

  


