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Резиме 
У раду је анализирана визија развоја текстилне и одевне индустрије Европе до 
2020.године са становишта Европске технолошке платформе (ЕТП). Овим 
документом предлаже се да текстилна и одевна индустрија у сарадњи са 
институтима и факултетима треба да повећа координацију постојећих структура 
у циљу побољшавања производње избегавајући фрагментацију, а новим 
технологијама да оствари истраживачке напоре у циљу развоја нових производа. 
Приказана је и Стратегија истраживачког развоја као и истраживачко – развојни 
приоритети у Европи. Препоручено је обједињавање расположивих истраживачко – 
развојних капацитета у Србији који се могу укључити у развој иновативних 
производа,  као пут за излазак из стања у којем се налазимо. Обједињавање 
расположивих истраживачко – развојних капацитета подразумевало би њихово 
препознавање, њихову анализу, међусобно повезивање и организацију рада. Значи 
требало би израдити базу података српских истраживачко – развојних капацитета 
у области текстила и одеће, њихово повезивање и активније организовано 
деловање. 
 
 
Abstract 
 
The paper analyzes the vision of development of European textile industry for 2020 from the 
standpoint of the European Technology Platform ( ETP ). This document proposes that the 
textile and clothing industry, in cooperation with institutes and universities, should increase 
coordination of existing structures in order to improve production and avoid fragmentation. 
Also, with new technologies should be carried out all research efforts in order to develop new 
products. The paper presents the research and strategy development and research-
development priorities in Europe. Also, it is recommended to merge the available the 
research-development facilities in Serbia that may be included in the development of 
innovative products as a way of the situation in which we are. This merger would produce 
their identification, their analysis, interconnection and work organization. That means that we 
should create a database of Serbian research and development capacity in the field of textile 
and clothing, their association and activation. 
 
Кључне речи: текстилна и одевна индустрија, Европска технолошка платформа за 
будућност текстила и одеће, развој нових производа, капацитет дизајна.   
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1. УВОД  
 
Текстилна и одевна индустрија у Србији претрпела је драстичан пад производње. 
Проблеми са којима се данас сусрећу ове индустрије су у великој мери специфични и 
везани су за дуже временско раздобље неповољних услова привређивања. Тешка 
ситуација у којој се налазе текстилна и одевна индустрија у Србији у великој мери је 
повезана и са глобалном светском кризом. Наиме, поремећаји на светском 
финансијском тржишту и рецесија светске привреде, снажно утичу на тешке услове 
пословања ових индустрија. Тешки услови се одржавају највише због недостатка нових 
инвестиција и непостојања средстава и стратегије за развој нових иновативних 
технологија које би премостиле презасићеност тржишта конвенционалним 
текстилијама и некоректну конкуренцију робе азијских земаља, пре свега Кине.  
 
Планови за увођењем увозних квота, у циљу спречавања увоза из азијских земаља, 
било би краткорочно решење, између осталог јер се показало да се све 
административане забране могу заобићи. Ширење азијске, посебно кинеске текстилне 
индустрије на европско и америчко тржиште и даље ће бити реалност. Осим тога 
значајна улагања Кине у националну инфраструктуру чине ову земљу привлачним 
тржиштем за високоразвијену западну индустрију. Кина није само конкурентна са 
својим производима због ниских трошкова рада који износе око 100 евра месечно. 
Трошкови рада су нпр. и до 30% мањи у Лаосу и Вјетнаму. Успех Кине огледа се у 
комбинацији јефтине радне снаге, јако развијене технологије која је праћена одличном 
логистиком, високим нивоом производње као и изузетном вредноћом запослених.  
 
Србија се припрема за чланство у ЕУ, у оквиру чега је неопходно да постепено 
преузима и примењује одговарајуће стандарде и привредну политику ЕУ. Стога су 
искуства земаља чланица ЕУ од велике помоћи за нашу привреду која пролази кроз 
исте процесе. Наиме, текстилна и одевна индустрија су радно интезивне гране и стога 
су изложене јакој конкуренцији земаља с јефтином радном снагом. Неки подаци 
Светске банке говоре да су развијене земље у протеклом периоду губиле извозних 
послова и до 40 милијарди америчких долара годишње. Стога се мислило да ће 
текстилна и одевна индустрија у Европи угасити, али до тога није дошло. Европска 
платформа за будућност текстила и одеће понудила је нова примењива решења за ове 
индустрије.   
 
У оваквом окружењу текстилна и одевна индустрија у Европи мора стално тражити 
нова решења у циљу повећања конкурентности европских производа. У самим 
земљама ЕУ влада негативан став о државној помоћи предузећима одевне и текстилне 
индустрије што је довело до смањења државне помоћи овом сектору. Овако негативан 
став произашао је из страха да се државна помоћ неконтролисано не усмери само 
привилегованим предузећима која би стекла тржишну предност над успешним 
предузећима и тиме нарушила стабилност укупне привреде.       
 
Мала и средња предузећа су доминантна у одевној и текстилној индустрији ЕУ. 
Међутим, прометом текстила и одеће баве се велика предузећа. Структуру запослених 
чини 53% радника с нижим образовањем, 39% запослених је са средњим а 7% 
запослених је с факултетским образовањем. Бројни примери у процесу 
реструктурирања и структурних прилагођавања предузећа у чланицама ЕУ, показују да 
текстилна и одевна индустрија могу бити успешне делатности. Италија има 
најразвијенији овај сектор, чији се успех заснива на специјализацији и производима с 
већим уделом додатне вредности. Данска, Холандија, Аустрија и Белгија усмеравају се 
ка специјализацији производње и профитабилним тржишним нишама. Осим тога 



 3 

Белгија значајно улаже у знање, технологију и пренос знања. У Енглеској се предност 
даје кластеризацији предузећа високих технологија и дизајну.  
 

2. ИЗРАДА СТУДИЈЕ СТРАТЕШКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА  

    (STRATEGIC RESEARCH AGENDA - SRA)  

У циљу повећања конкурентности европских производа, а на иницијативу текстилне и 
одевне индустрије још 2004.године у Бриселу је покренута Европска технолошка 
платформа за будућност индустрије текстила и одеће у Европи. Почетни предлог је био 
да „текстилна и одевна индустрија у сарадњи с институтима и факултетима треба да 
побољша координацију постојећих структура у циљу побољшања производње 
избегавајући фрагментацију, а новим технологијама да оствари истраживачке 
подухвате у циљу развоја нових производа“. Предузете су активности да се око овог 
почетног предлога окупе представници текстилне и одевне индустрије, истраживачки 
центри, академије и државне институције свих профила на европском нивоу. Циљ овог 
окупљања био је постављање визије за развој у дужем временском периоду текстилне 
и одевне индустрије у којем би ова индустрија требала да буде иновативна знањима о 
примени нових технологија.  Ове активности довеле су до тога да је 2006.године 
направљен документ стратешког истраживачког развоја који предвиђа визију развоја 
текстилне и одевне индустрије у Европи до 2020.године. Овај документ израђен је под 
руководством EURATEX (The european Apparel and Textile Organisation) у сарадњи са 
организацијама TEXTRANET (The European Network of Textile Research Organisations) и 
AUTEX (The Association of Universities for Textiles). Европска технолошка платформа 
садржи делатност која је подељена у три основна дугорочна индустријска тренда. 
Сваки од ових трендова има унутар себе још по три додатне групе (секције).  То је 
приказано у таблици 1. 
 
Таблица 1: Приказ истраживачко – развојних (Research & Development / R&D) приоритета 
Европске технолошке платформе (ЕТР) за будућност текстилне и одевне индустрије Европе 

Од трговачких до 
специјализованих 

производа 

Нове текстилне 
апликације 

Од масовне производње 
према производњи по мери 

купаца 
Секција 1 

Нова специјална влакна и 
композити 

Секција 4 
Нови текстилни производи 

побољшаних својстава 

Секција 7 
Масовна производња 

одеће/мода 

Секција 2 
Функционилазација 

текстилија 

Секција 5 
Нови текстилни производи 

техничке намене 

Секција 8 
Нови концепт производног 

дизајна и технологија 

Секција 3 
Биоматеријали и 

биотехнологије, екологија у 
производњи 

Секција 6 
Паметни текстил и одећа 

Секција 9 
Концепт управљања животним 

циклусом и свеукупним 
квалитетом 

 
Три основна дугорочна индустријска тренда бавиће се општим темама и то:  

 о образовном систему Европе,  
 финансирању истраживања и развоја,  
 иновацијама и стандардима као и  
 менаџменту у подручју иновација.  

 
Образовни систем 
 
Факултети ће у будуће имати веома значајну улогу у додатној едукацији која би 
требало да омогући усвајање знања о новим иновативним технологијама (Long-life 
learning). Постојећа истраживачка инфраструктура у Европи је способна да носи 
истраживачке путеве који су потребни за инплементацију стратешко-истраживачко-
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развојног програма. Ове структуре је потребно да се повежу убудуће на нивоу Европе 
са наглашеним циљем преношења истраживачких резултата у индустрију. Захтев је да 
се европски образовни програми прилагођавају захтевима индустрије. Овде се може 
истаћи да је Технички факултет „Михајло Пупин“ своје наставне програме, у оквиру 
којих је и образовни профил Одевна технологија, ускладио са захтевима Болоњске 
деклерације пре две године. Осим тога овај Факултет је од пре две године постао 
Едукативни центар у Србији фанцуске фирме Lectra, највећег светског произвођача 
CAM/CAM интегрираних технолошких решења (софтвер, аутоматизовани системи за 
резање и с тим повезане услуге). Ова решења су намењена индустрији текстила и 
других меких материјала, а специфична су за поједина тржишта као што су мода 
(одећа, додаци одећи, обућа), аутомобилска индустрија (седишта у аутомобилима, 
унутрашњост возила, ваздушни јастуци), намештај и индустрије које користе техничке 
текстилије (авиоиндустрија, пловила, транспорт, итд.).  
 
Финансирање истраживања и развоја  
 
У оквиру ових активности желе се побољшати услови финансирања иновативних 
пројеката.  
 
Иновације и стандардизација 
 
Кључни елементи будућег развоја привреде у Европи биће иновације и ново развијене 
технологије. Прекретницу у развоју одевне и текстилне индустрије чиниће стваралачки 
рад са својом креативношћу и инветивношћу у тражењу нових или бољих решења 
производа.  
У оквиру ових активности жели се објединити и мноштво стандарда који су данас у 
употреби у јединствену стандардизацију која би се користила за подршку 
иновативности. При томе нарочито ће се инсистирати на стандардизацији у подручју 
техничког текстила, заштите околине, здравства и односа стандарда и интелектуалне 
својине.  

Менаџмент у подручју иновација  

Активности у овом подручју обухватају: идентификацију иновација, ефикасну стратегију 
и мере заштите интелектуалних права, осигурање њихове инплементације која 
укључује технолошко и индустријско праћење овог процеса. Такође ово подручје има 
за циљ и разраду стратегије за стварање новог тржишта за иновативне производе.  
 
У оквиру девет секција, приказаних у таблици 1, постављени су приоритети 
истраживања за сваку секцију са циљем удруживања истраживања из различитих 
подручја што ће преко обједињавања резултата довести до заједничких пројеката и 
иницијатива. Тиме се жели остварити комбиновање разноврсних иновативних идеја 
истраживача, знања произвођача о захтевима производње, знања добављача о 
понуђеним материјалима и технологијама, што ће све довести до испуњавања захтева 
купаца за жељеним производом.     

 

2.1. НОВА СПЕЦИЈАЛНА ВЛАКНА И КОМПОЗИТИ 

Развој нових производа у великој мери зависи од истраживања и развоја у области 
влакана. Иновативност у подручју хемијских влакана и материјала је пресудна за многа 
друга индустријска подручја као нпр. аутомобилска и авио индустрија, грађевинарство, 
производња медицинских уређаја, машиноградња и сл. Разноврсност производа 
резултирала је порастом удела на тржиштима техничких и функционалних текстилија.  

Поменута истраживања се базирају на знањима из области хемије, физике и 
технологије (инжењерства). Приоритети у овој области обухватају подручја нових 
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влакана са новим функционалностима као и побољшане методе производње влакана и 
композита. Приоритети који су постављени у овим подручјима су: 

 нова влакна која дају иновативне производе а који опет повећавају сигурност и 
заштиту људи, 

 нова влакна за израду производа побољшаних карактеристика удобности и 
здравља, 

  производња композитних материјала са побољшаним карактеристикама чврстоће 
и ефикасности, 

 побољшана производња са становишта екологије текстилних влакана са новим 
својствима и композитних производа,   

 влакна као материјал за микро и нано технологију и производњу, 
 модификацију површине влакана у циљу побољшања производње, 
 влакна намењена за нове текстилне производе побољшаних својставанеге (прање, 

чишћење), 
 влакна намењена као медиј за иновативне механизме (нпр. споро отпуштање 

фармацеутских компоненти), 
 побољшања у производњи влакана, нетканих текстилија и композита.   

 

2.2. ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТЕКСТИЛИЈА 

Визија у овом подручју има за циљ да применом напредних технологија да 
производима више функционалних својстава како традиционалним производима (нпр. 
декоративни материјали и теписи) тако и новим. Ове активности обухватају широко 
подручје истраживања, од модификације површине влакана, пређа, равних производа 
и производа од влакана до интелигентних комбинација материјала. У оквиру ових 
активности налазе се процесне технике (машине), хемикалије и мерни уређаји за 
контролу производње. Циљ функционализације текстилија је да се текстилним 
производима омогући употреба у новим подручјима као нпр. за: медицинске текстилије, 
заштитну одећу, текстилије за спорт и рекреацију, заштитну одећу, за ауто индустрију, 
грађевинарство, индустријске текстилије и сл.  
 
Предвиђена приоритетна подручја истраживања су: 
 унапређење флексибилности и ефикасности у развоју производа и материјала, 
 развој концепта: више за мање – функционализација у циљу повећања 

продуктивности, 
 развој концепта: зелено, зеленије, најзеленије – минимализација примене 

природних извора, енергије и хемикалија, 
 унапређење могућности промене или прилагођавања својстава према захтевима 

(нпр. од услова околине), 
 унапређење нових процеса – побољшања производње (нпр. обрада плазмом, 

микроталасима, ултразвуком). 
 

 2.3. БИОМАТЕРИЈАЛИ И БИОТЕХНОЛОГИЈЕ, ЕКОЛОГИЈА У ПРОИЗВОДЊИ 

Ове активности предвиђају истраживачке приоритете у подручјима: биоматеријала, 
биотехнологија и еколошки оправдане производње.  
У подручју биматеријала акценат се ставља на биомасе и боље искоришћење 
природних сировина. Приоритети истраживања су усмерени на: 
 производњу нових текстилних влакана која је заснована на ферментацији или 

неком другом биолошком процесу, 
 ензиматску модификацију структуре биолошких материјала, 
 имобилизацију биоактивних компонената, 
 биокомпозите и биосмоле као потпуне биоразградиве материјале, 
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 остале биолошке материјале задатих својстава за биомедецинске, текстилне или 
техничке намене.  

 
У подручју биотехнологија акценат се ставља на повећање еколошке ефикасности. 
Приоритети истраживања су усмерени на: 
 биополимере и биомасе – за модификацију површине односно наслојавање, 
 био – помоћна средства и технике за смањење утицаја на околину, 
 ензиматске системе и наношење ензима (протеина) на текстилне површине, 
 биопроцесе и катализаторе.  
 
У подручју еколошки оправдане производње приоритети истраживања су усмерени на: 
 интеграцију праћења технолошких и еколошких параметара производње, 
 унапређење процеса и обрада с циљем еколошке ефикасности (смањења 

потрошње енергије и воде) и смањења утицаја на људско здравље, 
 текстилни отпад као извор биомасе, 
 значајна побољшања природних влакана и њихове производње.  

 

2.4. НОВИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ПОБОЉШАНИХ СВОЈСТАВА 

Активности у овом подручју предвиђају повезивање истраживања у подручју влакана 
са истраживањима у подручју функционализације текстилних површина као и 
интеграцију електронских компонената на текстилне материјале. Ова истраживања 
првенствено имају за циљ изналажење нових производа који би се користили за 
побољшање људског здравља као нпр. производа који су у контакту са људском кожом, 
за спортске активности, слободне активности, заштитну одећу као и производе за 
медицинску намену. Ови производи треба да имају побољшана својства као што су 
нпр. неге, заштите, удобности, трајности, са могућностима контроле топлоте и влаге 
као и својствима повољне биолошке разградње и рециклирања. 
 
Приоритетна подручја истраживања су: 
 унапређење модела симулације интеракције између производа и корисника који 

укључују својства удобности (управљање температуром и влагом, механичке 
деформације при експлоатацији) и функционална својства која служе за 
оптимизацију производа, 

 унапређење текстилија и уређаја који могу аутоматски или активно реаговати на 
промене активности или услова ношења у циљу тренутне оптимизације удобности 
и сигурности,  

 развој функционалних медицинских текстилија са способношћу контролисаног 
отпуштања лекова, система праћења здравља и текстилних имплатаната.  

 

2.5. НОВИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ТЕХНИЧКЕ НАМЕНЕ 

 

Развој нових текстилних производа за иновативне техничке намене обухвата веома 
широк распон тржишта од производа за грађевинарство, затим геотекстил, агротекстил, 
ауто индустрију, авио индустрију, филтере, техничке компоненте намештаја, итд.. 
Структура ових материјала је специфична и најчешће је од влакана, пређа или 
материјала комбинованих са наслојавањем полимера. Задњих година пораст 
производње техничких текстилија на светском тржишту је око 14% између осталог и 
због тога што се традицинални конструкцијски материјали замењују текстилијама. 
 

2.6. ПАМЕТНИ ТЕКСТИЛ И ОДЕЋА 
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Ови производи препознати су као снажан потенцијал у будућем развој предузећа у 
Европи. Примена ових производа била би у подручјима: спорта и рекреације, 
безбедности цивила, за индустријске текстилије, војну примену, транспорт, производе у 
домаћинству, за конструкцијске материјале и геотекстилије, агротекстил, амбалажу, 
моду, забаву и игре. Ови материјали користили би електричне сигнале што би 
подразумевало уградњу и извора енергије.  
 

2.7. МАСОВНА ПРОИЗВОДЊА ОДЕЋЕ / МОДА 

 

Масовна производња одеће подразумева послове везане за одевну индустрију. 
Међутим, активности у овом подручју везане су за већи број партнера, јер је сама 
одевна индустрија чврсто повезана са текстилном индустријом, низом партнера у 
ланцу набавке, продајним центрима као и са крајњим потрошачима. У циљу 
унапређења масовне производње одеће истраживачки приоритети усмеравају се на 
уклањање постојећих технолошких и организацијских недостатака. Посебно ће пажња 
бити усмерена на уклањање недостатака који успоравају приступ индустријским 
иновацијама и њихово појављивање на тржишту. Стога су истраживачки приоритети 
усмерени у три целине: производна технологија, производни менаџмент и интеракција 
купац/услуга.  
 
У оквиру производне технологије развој ће бити усмерен на флексибилне системе за 
производњу малих серија као и на развој технологија за директну 3D производњу. У 
оквиру тога приоритети ће бити усмерени и ка: 

 расположивости флексибилних система производње малих серија одеће високе 
економске оправданости, 

 тренду – производња одеће у 3D окружењу са 3D опремом, 
 развоју/иновативности производа који подразумева примену виртуалних 

текстилних материјала за симулацију и предвиђање производних могућности, 
 већој приступачности и примени виртуалних текстилних материјала, 
 бољој приступачности знања о производњи текстилних материјала.   

 
У оквиру производног менаџмента развој ће бити усмерен на: симулацију, 
оптимизацију, флексибилност, виртуализацију производних процеса, реорганизацију 
производног процеса, ланца набавке као и на увођење концепцијских и технолошких 
унапређења.  
 
У оквиру итеракције купац/услуга развој ће бити усмерен на виртуализацију процеса, 
примену скенера, интерактивни дизајн одеће који обухвата реалну симулацију сваког 
појединог купца у изабраној или посебно дизајнираној одећи.      
 
 

2.8. НОВИ КОНЦЕПТ ПРОИЗВОДНОГ ДИЗАЈНА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Куповина одевних и текстилних производа условљна је његовим естетским својствима, 
обликом, стилом, бојом, дизајном, опипом, као и присталошћу. Европа као место 
разноврсне културне баштине снажан је покретач моде и дизајна. Међутим, чињеница 
је да се текстилна и одевна индустрија у Европи више не могу ослонити на јефтину 
радну снагу као и на привилеговани приступ сировинама. Стога се капацитет дизајна и 
развој производа виде као најважнији чиниоци конкурентности ових индустрија које 
морају пратити нагле промене захтева тржишта. При томе успех ће се тражити не само 
у креативности и научно – техничким елементима заснованим на знању већ и у 
примени концепта, метода и технологија неопходних да се реализују сопствене 
креативне идеје у индустријски искористиве идеје. Стога је дизајн и развој производа 
од кључног значаја за све произвођаче у ланцу од произвођача влакана па до 
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произвођача крајњих производа: одеће, текстила за домаћинство или техничког 
текстила.  

Унапређење дизајна и развоја нових производа може се остварити само уз примену 
широког опсега научних дисциплина а што укључује: математику, рачунарство, науку о 
материјалима као и друштвене науке са познавањем менаџмента. Ово је неопходно из 
разлога што се креативност и таленат људи не повећавају сами по себи. 

У изради технолошке платформе учествовали су и стручњаци из привреде који су 
предност дали следећим истраживањима: 

 методе и алати за ефикасну анализу захтева и функционализацију нових 
производа према друштвеним и индивидуалним потребама купаца, 

 смањење времена и цене у циљу да би се од производне идеје дошло до 
реализације путем бољег моделовања, симулације и евалуацијских техника 
текстила у виртуалној стварности, 

 концепти и алати за ефикасне сарадничке процесе, продорност за ефикаснију 
комуникацију идеја, 

 сарадничке методе и алати за развој производа у смеру продорности у друге 
индустријске гране производње као нпр.: аутомобилска, медицинска или 
конструкцијска, 

 комбиновање естетских и функционално – техничких елемената у оквиру једног 
система дизајна и развоја производа, 

 алати за доношење одлуке у евалуацији текстилних и нетекстилних материјала.  
 
Развој нових производа и дизајна резултирали су новим открићима што је условило 
проблем заштите интелекуалне својине. Стога се очекује да се овај проблем реши 
напретком у изради алата за откривање и праћење порекла и власништва виртуалног 
дизајана, као и у изради прототипова и система за ефикасније чување и претраживање 
постојећих научних открића, узорака и дизајна.  
 
Истраживачки приоритети усмерени су и на очување као и на боље коришћење 
постојећих неискоришћених капацитета у текстилном и одевном дизајну и инжењерству 
на подручју целе Европе. У том циљу развијаће се: 

 капацитети за успостављање ефикасније ЕУ мреже истраживача односно 
стручњака који разумеју иновативност и динамику тржишта у било ком подручју 
које се односи на текстил, 

 ефикаснију размену информација између универзитета, индустрије и 
истраживачких центара, 

 концепти и алати за унапређење публицитета који би подржао иновативни 
имиџ европске текстилне и одевне индустрије у циљу повећања атрактивности. 
Очекује се да то резултира повећањем запошљавања младих научних и 
креативних талената у подручје текстила.  

 
 

2.9. КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСОМ И СВЕУКУПНИМ   
       КВАЛИТЕТОМ 
  
У Европи су предузећа била принуђена да уведу систем управљања квалитетом у 
циљу побољшања самих производа као и продужавања животног века самих 
производа. Стога је комплексност нових текстилних и одевних производа узроковала и 
развој нових – строжијих стандарда. То је довело до тога да је у развој 
високоиновативних производа данас укључено и осигурање квалитета током његовог 
целог животног циклуса почевши од дизајна, развоја, производње, дистрибуције, 
коришћења, одржавања, па све до његове рециклаже или одлагања. То изискује развој 
нових решења за боље рециклирање или управљање отпадним материјалом као и 
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контролне механизме који би осигурали контролу у целом текстилном ланцу. За 
типичан текстилни производ, карактеристично је 7 животних фаза кроз које он пролази. 
У оквиру ових 7 животних фаза идентификовано је 20 кључних истраживачких тема и 2 
трансверзалне теме које обухаватају код: 
 фазе израде концепта и дизајна: параметре квалитета сировина, параметре 

употребе и одржавања крајњег производа, предвиђање и симулацију његових 
могућности, удобност и задовољење стандарда и законских одредби, 

 

 инжењерске фазе: подразумева иновативне алате за оптимизацију квалитета и 
екологије у производњи, дистрибуцији, примени, употреби, услужним делатностима, 
рециклажи или одлагању, и изради прототипова. Ова фаза се заснива на 
искуствима употребе постојећих производа, 

 

 фазе производње: обухвата спецификацију материјала у производњи, управљање 
квалитетом, управљање системом грешака / оштећења материјала, 
самооптимизације производних система, on-line контрола квалитета и еколошких 
параметара, 

 

 фазе дистрибуције и примене: предвиђа побољшање у стандардизацији 
квалитета производа и управљања подацима о квалитету, 

 

 фазе употребе и услужне делатности (хемијско чишћење и прање): предвиђа 
развој метода и процеса за задржавање и обнављање функционалних својстава 
текстилног материјала, трајност својстава током фазе употребе, развој нових 
производа који утичу на побољшање квалитета производа у току фазе употребе и 
неге, инструкције и тренинг за правилну глобалну употребу и негу производа, 
анализу проблема насталих током примене и рекламације, методе прецизнијег 
одређивања могућих погрешака, развој недеструктивних метода за оцењивање 
квалитета, моделовање / симулирање процеса старења у разним условим употребе 
или неге, 

 

 другог животног циклуса (поновна употреба): предвиђа развој нових 
поступака којима би се постојеће текстилије могле поново користити, 

 

 краја циклуса (рециклирање или одлагање): предвиђа истраживања у 
последњем циклусу која се морају фокусирати на развој нових поступака 
рециклирања. 

 
Трансверзалне теме које прожимају цео текстилни ланац су: управљање знањем и 
управљање информационим системом.  
 
 

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕШКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА 
    
На првој годишњој ЕТП (Европска технолошка платформа) јавној конферецији, 
одржаној половином 2006.године, јавности је приказан документ Стратешког 
истраживачког развоја који предвиђа визију текстилне и одевне индустрије Европе до 
2020.године. Од тада је започела инплементација овог документа. Најважнија 
инплементација врши се кроз колаборативне истраживачко - развојне (R&D) пројекте 
унутар Седмог оквирног програма (Framework Programme FP7). У седмом оквирном 
програму инплементирани су Специфични програми. Специфични програми су: 
Cooperation (колаборативни истраживачки), Ideas (фундаментална истраживања), 
People (људски ресурси) и Capacities (широка скала истраживачке инфраструктуре).  
 
За индустријска истраживања најзначајнији програм је Cooperation који обухвата 9 
следећих тема: здравље; храна, агрокултура и биотехнологија; информатичке и 
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комуникацијске технологије; нанонаука, нанотехнологије, материјали и нове 
производне технологије; енергија; заштита околине (укључујући климатске промене); 
транспорт (укључујући и аеронаутику); социоекономске и хуманистичке науке; 
безбедност и простор.      
 
Текстилна и одевна индустрија може обухватати истраживања у оквиру више тема. 
Тако тема: здравље укључује истраживања у подручју медицинског текстила 
(хигијенски производи, имплантанти и вештачки органи, заштита људског здравља). 
Тема: храна, агрокултура и биотехнологија обухвата истраживање биотехнолошке 
обраде влакана и текстила. За текстилну и одевну индустрију најзначајнија је тема под 
називом: Нанонаука, нанотехнологије, материјали и нове производне технологије. Ова 
тема пружа велике могућности истраживања у области текстила и одеће. У оквиру ове 
теме налази се развој интелегентног (паметног) текстила. Тема: транспорт обухвата 
истраживања на пројектима који истражују примену текстила за транспортне системе.  
 
Осигурање развоја и повећање ЕУ конкурентности предвиђа следећа основна подручја 
иновација: сигурност и удобност (нова конструкцијска решења); унапређена заштита 
здравствена брига за грађане ЕУ (паметна и заштитна одећа); иновативност у преносу, 
транспорту и енергетској проблематици (велика примена текстилних материјала); 
унапређено коришћење природних сировина и заштита околине; повећање 
иновативности и креативног руковођења (ефикаснији развојни и производни дизајн).  
 
 
4. СТАЊЕ У СРПСКОЈ ОДЕВНОЈ И ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ 
   
Према националној класификацији делатности сектор текстилне и одевне индустрије 
обухвата производњу текстила и текстилних производа и производњу одевних 
предмета и крзна. Производња текстила и текстилних производа данас се одвија у 631 
предузећу док се производња одевних предмета и крзна одвија у 956 предузећа. 
Према величини предузећа у овом сектору послује 1459 малих, 78 средњих и 17 
великих предузећа. Број запослених радника у малим предузећима је 13.748, у 
средњим 10.225 а у великим 10.306. 
 
Први Споразум о слободној трговини Србија је потписала са Руском Федерацијом. Овај 
Споразум је ступио на снагу 2000. године. То је допринело да је велики број  
малопродајних објеката из Русије у међувремену исказао велико интересовање за 
пласирање српских  високо дизајнираних  готових  одевних  предмета на ово тржиште.  

Први билатералан споразум који је Србија потписала и ратификовала са ЕУ био је  
Споразум о слободној трговини текстилом са ЕУ. Овај Споразум је ступио на снагу 1. 
јула 2005. године. Захваљујући овом Споразуму постигнути су доста добри резултати у 
овој грани привреде. Тако се суфицит у спољнотрговинском промету Србије готовим 
одевним предметима са ЕУ од неколико десетина милиона долара константно бележи 
у протеклих пет година. 

Поред овог Споразума са Европском унијом потписан је и Споразума о слободној 
трговини са Турском. Ови споразуми дају могућност примене дијагоналне кумулације 
порекла роба Турска, Србија, ЕУ, ЦЕФТА. Велика је предност што ће то обезбедити 
приступ предузетницима овог сектора тржишту од близу 800 милиона потрошача. При 
томе треба имати у виду да је Турска један од главних добављача репроматеријала.  
Стога примена пан - европских правила о пореклу робе, добија на значају, јер готови 
одевни предмети, који су произведени од турских материјала у Србији, моћи ће да се 
извозе без царинских оптерећења у земље Европске уније и ЦЕФТЕ. 

Кључна предност коју нуде ови споразуми о слободној трговини је дата могућност 
примене дијагоналне кумулације порекла роба. То значи да ће се одевни предмети, 
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урађени од основних материјала из Турске, земаља ЦЕФТЕ, у ЕУ извозити без царина 
и обратно. У складу са тим треба имати у виду две чињенице. Прво, произвођачи 
основних материјала и уградног прибора Турске, земаља ЦЕФТЕ, ЕУ, сходно правним 
регулативама које су на снази, морају тржишту понудити сертификовану робу, што 
значи да је квантитативан, квалитативан пријем робе, обавеза испоручиоца. Друга 
чињеница говори о томе да поред атеста, произвођач предива, основних материјала и 
уградног прибора је дужан да се придржава и REACH Уредбе Европске заједнице о 
хемикалијама и њиховом безбедном коришћењу, која је ступила на снагу 01. јуна 2007. 
године. 

Осим поменутих споразума Србија има и статус најповлашћеније нације, који јој је 
Америка доделила почетком 2005. године. Тиме је америчко тржиште постало  
атрактивно за српске предузетнике, јер америчка правила о пореклу роба говоре да се 
за земљу порекла узима земља где је производ у потпуности сачињен, „wholly obtained“, 
без обзира на компоненте које га чине. 
 
 
5. ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 
Као пример добре праксе у овом раду ће се узети производња техничког и 
функционалног текстила у Француској. Постоји око 600 француских компанија које су 
укључене у ову производњу. Типично за овакву организацију је да је целокупна 
индустрија техничког и функционалног текстила сконцентрисана у регије, у француском 
случају то је 6 регија. У оквиру њих функционише по једна регионална развојна 
институција која обједињује све ресурсе у циљи креирања нових производа и 
технологија и уједно ради на промоцији регије и привлачењу страних инвестиција као и 
на логистици за домаће предузетнике. 
 
Лион је једна од централних регија у Европи за техничке и функционалне текстиле. У 
Лиону постоји заокружени индустријски ланац који обухвата и све послове од дизајна 
до влакана и од прилагођених (појединачних) до производа масовне производње. 
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Слика 1: Кључне регије у Француској за производњу техничких текстилија и  
учешће појединих врста у укупној производњи истих 

 
Овакво место Лион је обезбедио захваљујући својим иновативним програмима у 
високом образовању, који су специфични за текстилну и хемијску индустрију: нпр. Itech 
(Лионски текстилни и хемијски институт), и присуству специјализованих истраживачких 
института и индуструијских техничких центара као што је IFTH (француски институт 
одевних текстила). Пројекат TECHTERA (који уједињује 40 лабораторија и школа и 140 
компанија обухвата 10.000 радних места) био је сертификован као кластер националне 
конкурентности за техничке текстиле. Циљ је био да се организује међународно 
напредовање посла у овом сектору, да се окупе на једном месту челници компанија, 
истраживачи и високо образовање, а све ради подршке иновацијама. Кластер  
TECHTERA је лидер и обухвата 65% француске производње техничких текстила и 
12,5% европске продукције. 
 
6. МОГУЋНОСТИ УКЉУЧИВАЊА СРПСКЕ ОДЕВНЕ И ТЕКСТИЛНЕ  
    ИНДУСТРИЈЕ У ЕВРОПСКЕ ТОКОВЕ 
 

Први корак изласка из стања у којем смо, свакако је обједињавање расположивих 
истраживачко – развојних капацитета у земљи који се могу укључити у развој 
иновативних производа. Поред истраживача из области текстила и одеће свакако 
треба укључити и истраживаче који могу допринети развоју нпр. медицинских 
производа, производа за грађевинарство, војну индустрију и осталих подручја 
истраживања које предвиђа Европска технолошка платформа. Неопходно је да се ради 
у циљу привлачења у овај сектор што већег броја високостручних креативних кадрова 
који ће нудити решења за развој нових технологија и производа способних да се носе 
са јаком конкуренцијом на светском тржишту.  
 
Обједињавање расположивих истраживачко – развојних капацитета у земљи 
подразумевало би њихово препознавање, њихову анализу, међусобно повезивање и 
организацију рада. Значи требало би израдити базу података српских истраживачко – 
развојних капацитета у области текстила и одеће, њихово повезивање и активније 
организовано деловање. Само се на овај начин најлакше могу трендови који су 
препознати у текстилној индустрији Европе применити и у нашој индустрији. Циљ ових 
активности био би унапређење одевне и текстилне индустрије у једну модерну 
индустрију која ће се одликовати, осим иновативношћу и знањима о примени нових 
технологија. Велики потенцијал наше земље у људским ресурсима може се 
искористити тако што ће се технолошка знања унапређена маркетиншким техникама 
преточити у робне марке и на тај начин се конкурентније позиционарати тржиштима 
развијених земаља.      
 
За инплементацију Европске технолошке платформе свако су од великог значаја и 
национална и регионална истраживања као и други облици финансирања и активности 
које се односе првенствено на иновативност. Ово предавање представља део 
активности популаризације текстилне и одевне индустрије на којем ради зрењанински 
Технички факултет „Михајло Пупин“ Унивезитета из Новог Сада. У нашим 
активностима, ове године 10 и 11. новембра по трећи пут организујемо међународни 
научно – стручни скуп Текстилна наука и привреда. Ови скупови су место повезивања 
ширег круга истраживача и привредника на којем се жели остварити размена 
позитивних искустава између предузећа која успевају да се позиционирати на 
захтевном светском тржишту. Поред ових скупова, у нашим активностима 
популаризације текстилног и одевног сектора желимо искористити и богато културно 
наслеђе Војводине. Тако смо организовали један у низу скупова под називом: 
Савремено одевање инспирисано румунском народном ношњом. Овај скуп са 
посебним публицитетом забележили су и електронски и штампани медији. Такмичење 
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младих дизајнера, који по други пут ове године организујемо 20 маја, са изложбом 
радова ученика из средњих школа и студената такође је део наших промотивних 
активности. У Културном центру у Зрењанину изложба ће бити постављена од 20 маја 
до 4 јуна. Већи број модних ревија наших студената, учешће на међународним 
скуповима, објављивање радова наставника и сарадника у националним и 
међународним часописима и сличне активности такође се раде у циљу популаризације 
текстила.     
 
Свакако да би свако од нас у својим срединама, посебно средње школе, требало да 
раде на популаризацији одевног и текстилног сектора.   
 
Све наше активности и даље ће бити усмерене у правцу давања доприноса даљем 
расту и развоју одевне и текстилне индустрије у Србији.   
 
 
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Европска технолошка платформа представља значајан корак ка развоју текстилне и 
одевне индустрије. Од кључног значаја свако је фаза инплементације ове стратегије. 
Предвиђени приоритети у истраживању обухватају се циљним истраживачко – 
развојним пројектима којима је приоритет удруживање најбољих научника и 
индустријских капацитета Европе у одговарајућим пољима. Стога је будућност 
текстилне и одевне индустрије у Европи усмерена на производе специјалне намене 
који имају високу тржишну вредност. Осим тога приоритети су и отварање тржишта за 
високофункционалне текстилије уз промене од масовне производње ка 
„персонификацији“ производа.      

Први корак изласка из стања у којем се налазимо свакако је обједињавање 
расположивих истраживачко – развојних капацитета у Србији који се могу укључити у 
развој иновативних производа. Обједињавање расположивих истраживачко – развојних 
капацитета подразумевало би њихово препознавање, њихову анализу, међусобно 
повезивање и организацију рада. Значи требало би израдити базу података српских 
истраживачко – развојних капацитета у области текстила и одеће, њихово повезивање 
и активније организовано деловање. 
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