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За: НН веће факултета
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ, РЕЗУЛТАТИМА И ЗАКЉУЧЦИМА
СКУПА »САРАДЊА ФАКУЛТЕТА И ПРИВРЕДЕ«
У организацији Техничког Факултета „Михајло Пупин“, Привредне коморе Србије
(сектор за текстил, одећу, кожу и обућу), Привредне коморе Војводине и Регионалне
привредне коморе из Зрењанина одржан је 31. јануара 2018.године, на Факултету у
учионици 35, скуп под називом „Сарадња Факултета и привреде“.
Одзив привредника је био јако добар. Присутна су били: FORMA VS, Beograd; Mona,
Beograd; ELIPSA, Kraljevo; MONDEX, Novi Bečej; P…S…, Čačak; TIFANY, Čačak; NAG,
Beograd; SALON TINA, Zrenjanin; KELEKOM, Zrenjanin; Victoria Style, Rumenka; Bimdi,
Odžaci; Vantex, Šid; Jugoinspekt, Beograd; Privredna komora Srbije; Privredna komora
Vojvodine; Regionalna Privredna komora Zrenjanin.
Скуп је почео тако што је асистент Данка Јоксимовић најавила следећи План рада:
декан проф. др Драгица Радосав: Улога Техничког факултета „Михајло Пупин“
у оспособљавању кадрова за привреду
II Милорад Васиљевић: Могући начини подршке Привредне коморе Србије
сарадњи факултета и предузећа
III Драгомир Ђукић: Могући начини подршке Привредне коморе Војводине сарадњи
факултета и предузећа
IV Предраг Станков: Могући начини подршке Регионалне Привредне коморе
Зрењанина сарадњи факултета и предузећа
V проф. др Василије Петровић: Кадрови – кључни проблем текстилне и одевне
индустрије
VI Дискусија
VII Закључци
VIII Обилазак лабораторија и презентација опреме
I

Скуп је отворила декан Техничког факултета проф. др Драгица Радосав, изложивши
основне идеје којима се Технички факултет »Михајло Пупин« као део Универзитета у
Новом Саду руководио када је покренуо расправу о стању текстилне науке и њене
инплементације у привреду. Декан проф. др Драгица Радосав је изразила спремност
Техничког факултета „Михајло Пупин“ да унапређује сарадњу са привредом као и да
прихвати све захтеве привреде који ће побољшати оспособљавање студената.
Секретар за текстил у Привредној комори Србије, г-ин Милорад Васиљевић је истакао
да је Привредна комора новим законом добила могућности да више утиче на високо
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школство у циљу да оспособљава креативне кадрове који ће бити носиоци
технолошког развоја и развоја нових производа.
Координатор за индустрију у Привредној комори Војводине, г-ин Драгомир Ђукић,
истакао је да је Привредна комора Војводине већ постигла конкретне резултате у
развоју кадрова. Ради се о отварању нових мастер студијских програма на Техничком
факултету у Новом Саду а искључиво на предлог и за потребе привреде.
Директор Регионалне привредне коморе из Зрењанина, г-ин Предраг Станков
подржао је ове иницијативе у високом школству и говорио је о примерима дуалног
образовања на нивоу средњих школа.
Проф. др Василије Петровић је кроз предавање КАДРОВИ – КЉУЧНИ ПРОБЛЕМ
ТЕКСТИЛНЕ И ОДЕВНЕ ИНДУСТРИЈЕ, обухватио постојеће проблеме са кадровима у
Србији, начин оспособљавања кадрова на Факултету, опрему са којом студенти раде и
предлоге за унапређење сарадње привреде и Факултета на пословима
оспособљавања креативних кадрова за привреду. Такође је истакао врсте услуга које
Факултет може пружити привреди по секторима и величини предузећа.
У дискусију су учествовали представници предузећа Мона, Викторија стил, Мондекс,
Елипса, Тифани, ПС, и остали. Сви су без резерве подржали предлоге проф. Петровића
за сарадњу, истакавши да се одавно у привреди очекују ови предлози за сарадњи и
овај начин оспособљавања кадрова. Као потврду тога четири предузећа су изразила
спремност да стипендирају наше студенте а понудили су и један број слободних
радних места у својим предузећима за наше дипломиране студенте.
У закључцима је секретар за текстил у Привредној комори Србије, г-ин Милорад
Васиљевић, истакао јако добар садржај Скупа, са предлозима и одрживим решењима
сарадње Факултета и привреде. Обећао је подршку предлогу да се наставе разговори
са Општином и Регионалном привредном комором у циљу ангажовања 3 сарадника
на Факултету на пословима сарадње са привредом а преко финансирања Националне
службе за запошљавање кроз неки од програма Локалног развоја, Јавних радова и сл.
На крају су сви учесници обишли лабораторије где им је одговарано на питања и где
је вршена презентација опреме.
Медији који су испратили Скуп и објавили тематске прилоге су:
1.
2.
3.
4.

https://www.youtube.com/watch?v=H1wYunNfPCA
https://www.youtube.com/watch?v=MKIJq4HGKKw
http://www.listzrenjanin.com/tehincki-fakultet-mihajlo-pupin-saradnja-sa-privredom-u-oblasti-tekstila/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/razvoj-saradnje-tehnickog-fakulteta-mihajlo-pupin-i-firmi-utekstilnoj-i-odevnoj-industriji/
5. Гостовање проф.др Василија Петровића на зрењанинској КТВ телевизији у суботу 03.02.2018. у
емисији Суботом поподне.
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6. Најава неколико новинара да ће доћи и направити тематске прилоге у наредном периоду.

Повезани догађаји:
У међувремену основну идеју Скупа наш Факултет је преко Универзитета, заједно са
Привредном комором Србије и Универзитетом из Ниша, пријавио као пројекат у
програму ERASMUS+ са још 19 универзитета и привредних комора као партнера из
Белгије, Шпаније, Француске, Аустрије, Грузије, Јерменије, Азербејџана и Босне и
Херцеговине.
Скуп је успешно завршен доношењем закључака, који су уједно и смернице будућег
деловања у области имплементације текстилне науке у привреду у циљу повећања
ефикасности и конкурентности одевне и текстилне индустрије Србије и унапређења
активности у стварању кадровске базе унапређењем високошколског образовања.

Подносилац Извештаја:

_____________________________________________________
Проф. др Василије Петровић

