
УДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНИХ И КОЖАРСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ПРЕДСЕДНИШТВА/ СКУПШТИНЕ 

           одржан  9. маја2019. године у просторијама Хемијско – технолошке школе у Суботици  са почетком у 17 

часова. 

              Присутне  је најпре поздравио директор школе домаћина, господин Никола Матковић. Састанак је водио 

председник Удружења текстилних и кожарских школа Србије, Станко Киш. Записник је водила Лидија Шљапић, 

наставник  школе домаћина.  

Састанку су присуствовали: 

Чланови председништва 

1. Станко Киш, председник Удружења текстилних и кожарских школа Србије 
2. Мирјана Радека, саветник – координатор, Завод за унапређивање образовања и наставе 
3. Мехо Цамовић, директор Школе за дизајн текстила и коже, Нови Пазар 
4. Жељко Савић, вршилац дужности директора Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад 
5. Љиљана Јовичин Благојевић, помоћник директора Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад 
6. Ивица Крстић,  организатор практичне наставе  Техничке школе за дизајн коже, Београд 
7. Никола Матковић, директор Хемијско – технолошке школе, Суботица 
8. Лидије Шљапић, наставник Хемијско – технолошке школе, Суботица 
9. Представници школа чланица Удружења текстилних и кожарских школа Србије 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице  
2. Информација о изради предлога новог образовног профила Индустријски кројач  
3.  Стручно усавршавање наставника, Нови Пазар  
4.  Извештај о одржаној Смотри „Учење кроз рад и развој предузетничких компетенција ученика“, Суботица, 

30. новембар 2018. године 
5.  Еразмус + пројекат К2 - извештај  
6. Мишљење на поднет Захтев за одобравање рукописа приручника за стручне предмете у стручним 

школама  
7.  Одређивање датума одржавања завршних и матурски испита 
8.  Израда приручника са инструментима за матурски испит за пет образовних профила; 
9.  Усвајање финансијског извештаја Удружења 
10.  Избор домаћина за следеће Републичко такмичење 2019/2020. године  
11.  Избор организациони одбор такмичења и чланова комисија 

Предложен дневни ред   једногласно је усвојен. 

Закључци: 

1. Записник са претходне седнице једногласно је усвојен. 
2. Информација о изради предлога новог образовног профила Индустријски кројач  изнела је Мирјана 

Радека, саветник – координатор. Нови образовни профил предложен је на иницијативу Привредне 
коморе Србиј. Трогодишњи , дуални образовни профил, обезбедиће запошљавање у ауто индустрији. У 
образовни систем улази највероватније од септембра 2019. године. Постојаће могућност комбиновања са 
другим образовним профилима у трогодишњем трајању. 

3. 12. и 13. априла 2019. gодине  одржан je семинар у организацији Школе за дизајн текстила и коже из 
Новог Пазара, као Ресурсног центра  и Удружења текстилних и кожарских школа Србије. Назив семинара 
је „Нови методички приступ у реализацији наставе конструкције одеће, технологије одеће и практичне 
наставе (међупредметне компетенције) на примеру мушког одела“. Намењен је наставницима 
конструкције одеће, технологије одеће и практичне наставе. 



4. 30. новембра 2018. године у Хемијско – технолошкој школи у Суботици одржана је Смотра и Округли сто 
под називом „Учење кроз рад и развој предузетничких компетенција ученика“ у организацији Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. Одржана је у оквиру пројекта „Learning by doing“, симболично - 
током Европске недеље вештина. Ученици из Лесковца, Новог Пазара, Зрењанина, Новог Сада, Београда 
и Суботице – текстилне и кожарске струке, те ученици из Смедерева, Београда, Сомбора, Новог Сада, 
Обреновца и домаћина – Суботице, будући пекари, прикупили су своје производе (текстилне предмете, 
предмете од коже, течни сапун, прехрамбене производе...) и организовали изложбу хуманитарног 
карактера.  

5. Техничка школа за дизајн коже из Београда,  организатор је пројекта ''Стручна пракса и каријерно вођење 

у међународном окружењу''. Програм се финансира из фондова Европске уније, Еразмус+. Циљ пројекта 

је реализација блок наставе из стручних предмета Дизајн производа од коже и Практична настава (израда 

производа од коже) и оспособљавање ученика за управљање каријером у европском радном окружењу. 

Период мобилности  и место одржавања обуке одвијао се од 17. 3. 2019. до 30. 3. 2019. у Солуну (Грчка), 

уз подршку партнерске организације пројекта IPODOMI  из Солуна. У пројекту је учествовало 12 ученика и 

2 наставника. Извештај су презентовале Марија Величковић и Тијана Милутиновић. 

Школи за дизајн текстила и коже у Новом Пазару одобрено је учешће у Еразмус + пројеката стратешких 
партнерстава за област “Стручно образовање и обуке”.Пројекат под називом  ‚‚ Путеви џинса ‚‚  отпочео је 
реализацију. Први део обуке, апликанта пројекта (Школа за дизајн текстила и коже- Нови Пазар)  и 
партнера (Средња школа за обликовање Марибор, Bornova Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Izmir, 
Mimar Sinan Teknikve EML Izmir, Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент – 
Београд, Заједница текстилних и кожарских школа Србије) одржана је у партнерској школи у Марибору у 
периоду од 10.12.2018.године до 14.12.2018. године. У периоду од 21. до 25. априла реализовано је 
стручно путовање у Измир, Турска. Извештај је поднео Мехо Цамовић, директор Школе за дизајн текстила 
и коже, Нови Пазар. 

6. Дато је позитивно мишљење на поднет Захтев за одобравање рукописа приручника за стручне предмете 
у стручним школама  

7. Израђени су приручници са инструментима за матурски испит за пет образовних профила који су ушли у 
редован образовни систем школске 2015/2016. године након огледног периода и објављени су на сајту 
Завода за унапређивање образовања и васпитања. Обука за имплементацију матурског испита по новом 
концепту одржаће се 15.маја 2019. године у Школи за дизајн текстила, Београд. 

8. Термин полагања испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском року  
је 5. јун 2019. године. 

9. Једногласно је усвојен финансијски извештаја Удружења текстилних и кожарских школа Србије за 
2018.годину. 

10. XXVI Републичко такмичење текстилних и кожарских школа србије школске 2019/2020. године одржаће се 
у Средњој стручној школи "Бранко Радичевић" у Руми. 

11. Потписан Меморандум о сарадњи између Кластер ФАЦТС-а и Удружења средњих текстилних и кожарских 
школа Србије у Привредној комори Србије. 

12. Комисије такмичења: 

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ТАКМИЧЕЊА 

1. Мирјана Радека , саветник – координатор, Завод за унапређивање образовања и наставе 
2.  Станко Киш, председник Удружења текстилних и кожарских     школа Републике Србије 
3. Никола Матковић, директор Школе домаћина 
4.  Лидија Шљапић, наставник  
5. Председници комисија за преглед радова 

КОМИСИЈА ЗА ШИФРОВАЊЕ 

1. Иванка Башић Палковић - Хемијско – технолошка школа, Суботица 
2. Имре Мештер - Хемијско – технолошка школа, Суботица 
3. Менсур Тахири - Хемијско – технолошка школа, Суботица 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ИЗЛОЖБЕ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА 

1. Јована Рељић - Политехничка школа, Суботица 



2. Ненад Ражнатовић, Политехничка школа, Суботица 
3. Драгана Царић - Гордон  доо, Суботица 
4. Јасмина Кираљ - Еминент доо, Суботица 
5. Александра Симић - Еминент доо, Суботица 

КОМИСИЈА – КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ 

1. Вања Љујић, председник комисије - Техничка школа, Пријепоље 
2. Драгана Нешић -  Техничка школа за дизајн коже, Београд 
3. Радојка Москаљ - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад 

КОМИСИЈА - ИЗРАДА ОДЕВНОГ ПРЕДМЕТА  ОД ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА 

1. Љубинка Бошковић, председник комисије - Техничка школа, Ивањица 
2. Марица Кокерић Стокић  - Текстилно - технолошка и пољопривредна школа  "Деспот Ђурађ" 
3. Биљана Шунтић - Хемијско - прехрамбена и текстилна школа "Урош Предић", Зрењанин 

КОМИСИЈА - ТЕСТ ЗНАЊА ИЗ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА 

1. Сенада Ружић, председник комисије – Техничка школа, Пријепоље 
2. Мирослав Кокошар – Техничка школа, Ивањица 
3. Звездан Благојевић – Техничка школа, Младеновац 

КОМИСИЈА - ТЕСТ ЗНАЊА ИЗ КОЖАРСКИХ МАТЕРИЈАЛА 

1. Себиха Хасановић, председник комисије – Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар 
2. Бранислав Милески – Техничка школа за дизајн коже, Београд 
3. Славица Митић – Техничка школа, Књажевац 

КОМИСИЈА - КОНСТРУКЦИЈА  И МОДЕЛОВАЊЕ ОБУЋЕ 

1. Јовица Недељковић, председник комисије – Техничка школа за дизајн коже, Београд 
2. Милован Стојковић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад 
3. Горан Божић – Техничка школа, Књажевац 

КОМИСИЈА - КОНСТРУКЦИЈА  И МОДЕЛОВАЊЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ 

1. Неџмија Садовић, председник комисије – Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар 
2. Радослав Папић  - Техничка школа за дизајн коже, Београд 
3. Ксенија Димитрић - Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад 

 
13. Изабран радни задатак број 3 за такмичарску дисциплину: Конструкција и моделовање одеће. 

Изабран радни задатак број 2 ( дечија сукња)  за такмичарску дисциплину: Израда одевног предмета  од 
текстилног материјала. 
 
 
 
Суботица, 9. мај 2019. Године      _______________________________ 
         Станко Киш, председник Удружења 

 

 

 

 

 

 

 


