


Ми смо 
невладино, непрофитно пословно удружење засновано на 

принципима партнерства кога чине:
• приватне производне компаније 

• научне / образовне / развојне институције 

Циљ нам је унапређивање
конкурентности машинске и металне индустрије у Србији 

Тренутно окупљамо 178 чланова (147 МСП и 31 БСО)

сваким даном све већи је број компанија које
постају чланови ове 

најзначајније струковне асоцијације металаца/машинаца 
у СРБИЈИ. 



+ 9500 запослених

укупан приход

+  950 милина EUR

Извоз: 

+ EUR 350 million

75% ISO
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Услуге које кластер пружа војим члановима::

Успостављање пословних контаката у земљи и иностранству

Интернационализација – пословни сусрети, сајмови, студијске 
посете...

Подршка закључивању пословних уговора

ЕДУКАЦИЈЕ  и различите форме сертификованих обука
заваривачи, CNC оператери и сл.

Подршка пословним информацијама и комуникацији

Стандардизација и сертификација  

Маркетинг и промоција

Нови развојни пројекти - ЦОСМЕ, ХОРИЗОН 2020,… 
Иновације, развој нових производа, технологија,…



Посебне иновативне услуге за чланове кластера * 1

1. VMC BUSSINES ACADEMY
e-learning platform

https://knowledge.web021.net/

2. VMC INNOVATION HUB 
e- platform

Find Western Balkans Businesses

https://bpowesternbalkans.com/

www.vmc.rs

https://knowledge.web021.net/
https://bpowesternbalkans.com/


Посебне иновативне услуге за чланове кластера * 2

3. VMC BUSSINES CLINIC

бесплатна консултантска подршка за компаније-МСП у различитим областима (иновације, 
организација, технологије, опрема итд.)

4. VMC INNOVATION POOL

оригинални модел нашег кластера развијен како би подржао компаније-МСП у процесу иновација 
(од идеје до комерцијализације)



Наши пројекти у току

Оснивање и опремање иновационо-технолошког центра у 
пограничном подручју Србије и Мађарске 
http://www.interreg-ipa-husrb.com/

SoK - Synergy of Knowledge - new employment in competing SMEs

Побољшане пословне перформансе (тржишни потенцијал, одрживост и конкурентност) и 
побољшани приступ новом запошљавању у сектору метала и машина МСП у циљаним 
неразвијеним општинама / градовима у Србији.

(EU-IMPACT-WB)
Европска унија, иновације и медијска партнерства за акцију, сарадњу и 
трансформацију на западном Балкану

Истраживање-студија "Стање и перспективе металне 
индустрије Војводине"

http://www.interreg-ipa-husrb.com/


Постани члан

Услови за чланство у кластеру :

1. Попуни пријаву - преузми на http://www.vmc.rs/members

2. Достави нам меил адесу и одредите особу за контакт 
(најчешће комуницирамо  путем е-поште, недењно 3-5 актуелних информација достављамо, једно лице у вашој компанији треба да 
прати и одржава контакте са кластером како би сте имали свакодневне и правилне информације које вам омогућавају да користите 
све што кластер ниди бесплатно).

3. Равноправни сте са свима у кластеру и дужни да будете 

активни у заједничким активностима

4. ЧЛАНАРИНА је 2.000,- РСД /месечно 

ПОЗИВАМО ВАС ДА СЕ УЧЛАНИТЕ И ОДМАХ ИСКОРИСТИТЕ

ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ВАМ НУДИМО КРОЗ ПРОЈЕКАТ СоК
Погледај наставак презентације и јави нам се !

http://www.vmc.rs/members


ПРОЈЕКАТ 
СоК - Синергија знања и ново запошљавање у конкурентним МСП

SoK - Synergy of Knowledge - new employment in competing SMEs

Октобар 2020.



Циљ 

пројекта

Побољшати пословне перформансе (тржишни 
потенцијал, одрживост и конкурентност) и 
побољшати  могућности новог запошљавања у  
МСП-малим и средњим предузећима  
металског/машинског  сектора у циљаним 
општинама / градовима 3. и 4. групе 
развијености у Србији.

Крајњи 

корисници

• МСП у металском/машинском сектору у Србији
• незапослена лица -млади људи, жене, 

дугорочно незапослени и др.
• припадници маргинализованих друштвених 

група

Циљане 

општине-

градови

Алексинац, Трстеник, Брус, Краљево, Прокупље, 
Куршумлија, Бољевац, Ћуприја, Параћин, Сврљиг, 
Блаце, Житорађа, Соко Бања, Књажевац и 
Деспотовац

Основне информације о пројекту 



Очекивани резултати

Р1. Умрежена /удружена мала и средња предузећа у металном сектору 

из циљаних општина и градова у најзначајнију националну 

асоцијацију металаца у Србији - Војводина Метал Кластер ;

Р2. Повећање  конкурентности МСП кроз имплементацију  програма 

унапређења  „К: Е - квалитет је наш епитет“; 

Р3. Незапослена лица -млади људи, жене, дугорочно незапослени и др. 

припремљени и образовани за модеран приступ и улазак на 

тржиште  рада и запошљавање;

ДОНАТОР

Програм „Норвешка за вас“

https://www.norveskazavas.org.rs/

трајања пројекта октобар 2020 – августа 2021

ПАРТНЕРИ

Војводина Метал Кластер , Темерин 
http://www.vmc.rs/

ENECA  Ниш 
https://eneca.org.rs/

Удружење стручних радника социјалне 

заштите Републике Србије , Београд

http://www.udruzenjesz.rs/

https://www.norveskazavas.org.rs/
http://www.vmc.rs/
https://eneca.org.rs/
http://www.udruzenjesz.rs/


Да ли да се укључим ?

Које су компаније већ ту ?

Шта ја добијам ?

Директни ефекти и корист за удруженe компаније је:

Поред свих услуга које добијају чланови кластера, кроз учешће у овом новом 
пројекту можете добити:
 удруживање у у најзначајнију националну   асоцијацију металаца у Србији, 

Канцеларија  Ниш ,
 бесплатно учешће на пословним Б2Б сусретима  са потенцијалним купцима, 

партнерима, 
 бесплатна обука за интерне провериваче система квалитета ISO,
 бесплатно увођење једног од неопходних ISO стандарда,
 бесплатно учешће у програму подршке за развој и комерцијализацију иновација 

„ ВМЦ -Иновативни пул“ ,
 бесплатно учешће у програму подршке пословању  МСП- „ВМЦ Бизнис клиника“, 
 бесплатна обука за завариваче према стварним потребама конкретних компанија,
 бесплатна обука за CNC оператере према стварним потребама конкретних 

компанија,
 бесплатан тренинг за послодавце у домену друштвене одговорности и рада са 

запосленима из друштвено осетљивих група .



Ко ће још имати користи ?

незапослена 
лица

1. бесплатна обука за 
модеран и ефикасан 
приступ  тржишту рада,

2. бесплатне обуке за 
интерне провериваче 
система квалитете, 
завариваче и CNC
оператере,

3. могућност новог 
запослења 

шира друштвена 
заједница

општина/град 

Ова иновативна 
партнерска акција три 
респектабилне 
организације  за подршку 
МСП које делују на 
националном нивоу, ће 
допринети 
уравнотежењу социо-
економског развоја у 
Србији побољшањем 
пословног окружења и 
потенцијала локалних 
предузећа у 
неразвијеним 
подручјима у циљу новог 
запошљавања и 
социјалне инклузије 
маргинализованих 
друштвених група.



Позивамо вас да нам се 
придружите и да сарађујемо !

www.vmc.rs

office@vmc.rs


