
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ, РЕЗУЛТАТИМА И ЗАКЉУЧЦИМА МЕЂУНАРОДНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ »ТЕКСТИЛНА НАУКА И ПРИВРЕДА X« 

 

Међународна конференција “Textile science & economy X“ (Текстилна наука и привреда X) која је 
одржана од 20. до 21. маја 2019. године у амфитеатру Техничког факултета »Михајло Пупин« " у 
Зрењанину у организацији Техничког факултета »Михајло Пупин«, Новосадског Универзитета   
успешно је завршена 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.  
 
У уводној речи учесницима Конференције су се обратили чланови Организационог одбора Марија 
Пешић, Данка Јоксимовић, Анита Милосављевић, Станислава Синђелић и председник Организационог 
одбора проф.др Василије Петровић. Затим су се учесницима обратили: доцент др Љубица Кази, 
продекан за наставу у име Декана факултета, проф.др Wang Hua, са Донгхуа универзитета, Милорад 
Васиљевић, секретар за текстил Привредне коморе Србије, др Габријела Грујић, помоћник министра 
просвете Републике Србије, мр Александар Старчевић, помоћник министра привреде Републике 
Србије и Чедомир Јањић, градоначелник града Зрењанина. После обраћања медијима  професори Xu 
Ming и Василије Петровић са сарадницама Станиславом Синђелић и Анитом Милосављевић су 
промовисали потписани Уговор са Haimen групацијом из области кућног текстила.    

Затим је проф.др Душан Трајковић са Нишког универзитета у име Научног одбора 
конференције званично отворио рад Конференције и позвао проф.др John Wilson-a да изложи 
свој рад под насловом: Initiative Belt and Road-Belt and Road World Textile University Alliance. Даљи рад 
је настављен према Програму рада.  
 
За конфернцију је стигло 40 радова из 13 земаља, што потврђује да је Технички факултет "Михајло 
Пупин", постао значајна институција у овој области образовања текстилних инжењера у Републици 
Србији. Стигли су нам радови из: Народне Републике Кине, Турске, Хрватске, Румуније, Македоније, 
Мађарске, Камбоџе, Босне и Херцеговине, Етиопије, Ирана, Шведске и Немачке. Пристигли радови 
наших колега су објављени у Зборнику радова. Како ова конференција има економски фокус, Зборник 
садржи поред научних радова и стручне радове и радове наших студената. 
 
Од 20 гостију из иностранства, између осталих били су присутни: професори са Донгхуа универзитета 
из Шангаја: John Wilson, Wang Hua, Xu Ming i Guoxiang Yuan; професори са Памукале универзитета из 
Турске: Ece Kalaycı, Arzu Yavas; професори са Западног универзитета из Темишвара: Eugenia Elena 
Riemschneider и Hariton Florea са сарадницима; професорка са Обуда универзитета из Будимпеште Edit 
Csanák, професор Игор Јорданов са Универзитета Кирило и Методије из Скопља са још три своја 
професора, професор са Универзитета у Травнику Самир Пачавар, колега Gebregziabher Kidus 
Tesfamariam из Етиопије, менаџер компаније која запошљава 4.000 радника, Гордан Смуђ менаџер 
француске компаније Lectra и остали.  
 
Потом професори Нишког универзитета: Душан Трајковић, Ненад Ћирковић и Татјана Шарац; колеге 
Марко Маринковић и Владимир Милаковић, из јапанске компаније Mimaki; др Мирајана Рељић и др 
Драган Ђорђић из ЦИС института из Београда; Татјана Бојанић, директор Института за 
стандардизацију Србије; Ненад Петковић из Привредне коморе Војводине; Милорад Васиљевић, 
секретар за текстил, одећу, кожу и обућу у Привредној комори Србије; др Габријела Грујић, помоћник 
министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; мр Александар Старчевић, в.д. помоћник Министра привреде 
Републике Србије; градоначелник Чедомир Јањић, града Зрењанина и остали.  
 
Конференција је унапредила модел оживљавања текстилне и одевне индустрије Србије кроз 
активности укључивања младих у овај сектор. По први пут говорило се о визији глобалних кретања у 
текстилном сектору од стране признатих стручњака из ове области.  
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На крају је одржана модна ревија наших и румунских студената са Западног универзитета из 
Темишвара. Наш студент Милош Милетић је представио своје моделе које су носиле наше 
студенткиње.  
На крају конференције, заједнички су усвојени следећи закључи о неопходним активностима као што 
су: 
 Активно укључивање УНС односно Факултета у све догађаје који се организују у оквиру Initiative 

Belt and Road-Belt and Road World Textile University Alliance. 
 Јачање сарадње са Донгхуа универзитетом.   
 Унапређење промоције текстилног сектора код младих у циљу њиховог укључивања у сектор;  
 јачање на конференцији успостављених регионалних и међународних веза кроз  реализацију 

нових видова сарадње заједничког учешћа у пријављивању међународних пројеката; 
 кадровско и организационо јачање студијског програма Одевно инжењерство у циљу унапређења 

међународне сарадње и даљег укључивања у међународне пројекте.  
 јачање присуства студената у домаћим и страним предузећима и високошколским установама 

преко оснивања регионалних кластера модне индустрије; 
 укључивање што већег броја студената Факултета као истраживача на пројекте преко 

Министарства за просвету и науку и међународне пројекте; 
 заједничког (међународног) рада на унапређењу регионалних модних брендова; 
 реализација модних радионица студената са нашег Факултета, студената Pamukkale University и 

студената Faculty of Arts and Design, West University of Timisoara; 
 унапређење заједничког рада на промоцији одевне и модне индустрије на регионалном и 

међународном нивоу и сл.   

Конференцију је финансијски помогло Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, 
град Зрењанин и неколико предузећа. Материјални трошкови конференције су финансирани и од 
котизација.  

  
Председник организационог одбора Конференције: 

 

                                      
                   _____________________________________________________ 

Проф.др Василије Петровић 
  

 


