ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
Записник – XI седница Привредног савета општине Стара Пазова
Датум: 03.02.2016. год.
Једанаеста седница Привредног савета је одржана 03.02.2016. год. са почетком у 12 часова.
Присутни су били следећи чланови савета:
Сузана Илић, члан
Војислав Ђекић, члан
Као и чланови проширеног састава, чији списак се налази у Прилогу број 1.

На састанку је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета.
2. Утврђивање приоритета у сарадњи школе и привреде у општини.
3. Дефинисање исхода образовања потребних привреди.
4. Приказ исхода постојећих образовних профила.
5. Неформално образовање - могућности сарадње привреде и школе.
6. Разно.

На самом почетку начелница Одељења за привреду, Сузана Илић, поздравила је све
присутне, захвалила се на одазиву и предложила да се под задњом тачком дневног реда (6.
Разно) разматрају два актуелна конкурса:
1. Конкурс за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за
развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно
пословима домаће радиности.
2. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које
су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине.
Након тога приступило се раду по тачкама дневног реда.

Прва тачка – Усвајање записника са претходне седнице Привредног савета.
Дневни ред је једногласно усвојен.

Друга тачка – Утврђивање приоритета у сарадњи школе и привреде у општини.
Директор Техничке школе Стара Пазова - Лазар Ђукић, поздравио je све присутне и
позвао се на последњи састанак Привредног савета који је одржан 19.01.2016. године у Кући
фудбала, када је од стране привредника и предузетника општине Стара Пазова показана
велика заинтересеваност за ближом сарадњом школе са привредом, па је самим тим циљ
данашњег састанка да покаже шта је то што школа може да пружи привреди и који су то
радни профили за којима привреда има потребу.

Милисав Стикић истакао је да је привреда веома заинтересована за нови облик образовања
занатлија и да им је тренутно потребно око 40-ак ученика који би се усмерили за рад у
новопазовачкој привреди (највећа потреба је за CNC оператерима, за профил реглера,
аутомеханичара, алатничара...).
Привредници из Нове Пазове спремни су да финансијски учествују како би за себе оформили
адекватан кадар (кроз куповину уџбеника, плаћење превоза ученицима, плаћање ужине,
обезбеђивање праксе код конкретног привредника...). Такође, привредници су показали
жељу и да стипендирају доброг занатлију за даље образовање кроз уписивање Техничког
факултета.
Изведен је закључак да овом темом треба више да се баве средства јавног информисања која
би и обезбедила популаризацију Техничке школе. Такође, неопходна је сарадња школе,
привредника, Локалне самоуправе, ђака и родитеља.
Господин Стикић похвалио је рад Техничке школе и напоменуо да школа улаже велике
напоре да едукује ђаке (и њихове родитеље) како би се уписивали на смерове који су
потребни привреди.
Ризах Чаушевић предложио је да се надлежним институцијама стави на разматрање:
1. Промена образовних профила и усклађивање истих са потребама времена у коме
живимо и радимо.
2. Промена у формалном образовању у смислу да однос праксе и теорије буде 70:30 у
корист праксе.
3. Како да се ученици заинтересују да уписују техничка занимања? Предлог - Да се од
стране државе додели стипендија за сваког таквог ђака и да она износи 70% од
просечне зараде у Србији.
4. Привредници који обезбеђују праксу за ученике треба да буду подстакнути од стране
државе.
5. Организација праксе за хидрауличаре и електричаре јер су у великом дефициту та
занимања.
6. Да локална самоуправа формира интернат који би примао ученике из других места и
општина.
Начелница Сузана Илић поменула је да држава већ подстиче повезивање школа са
привредом кроз дуално образовање. Пример за то је фабрика BOSCH у којој у току прве
године ђаци проводе 1 радни дан у фабрици, а остале у школи. У другој години дан праксе у
фабрици се повећава за један и тако до самог завршетка школовања. Ученици све време
школовања и обаљања праксе примају накнаду и укључивани су у рад, а исход свега тога
јесте да су задовољна и деца и родитељи.
Директор Техничке школе Стара Пазова - Лазар Ђукић: Држава узима учешће увек тамо
где има интерес, где су наменске индустрије ту су и кооперативне школе. Код нас је реална
идеја обављање феријалне праксе у трајању од месец дана. На тај начин ђаци би за 4 године
школовања били спремни и готови радници којима не би требао пробни и припремни
период рада.
Што се тиче нових образовних профила, то је дуг посао и подразумева одобрење и
верификацију од стране Министарства просвете, што најраније може да се оствари за 5
година.

Драгиша Лајовић: Сматрам да је најпотребније у школе увести мотивацију, проширити
понуду образовних профила и да сваки ученик појединачно схвати да у животу може да
постане оно што жели.

Трећа тачка и четврта тачка - Дефинисање исхода образовања потребних привреди и Приказ
исхода постојећих образовних профила.
Директор техничке школе за све присутне приказао је презентације на теме: „Моделирање
ваздушног пиштоља – иновативни дизајн“ и „Креирање тех. секвенци обраде за управљање
CNC машином“. Презентације представљају матурске радове ученика.
У току дискусије на поменуте презентације укључили су се и ђаци који су напоменули да пар
матурских радова не могу да представе целокупан рад свих ђака Техничке школе, као ни све
оно што се научи у току трогодишњег-четворогодишњег образовања, као на пример ручно
писање програма које није поменуто у презентацијама.
Господин Милисав Стикић је још једном напоменуо да су привредници Нове Пазове
показали спремност и жељу да учествују у што модернијем и бољем опремању радионице
при школи, да шаљу ђаке на сајмове у иностранство...
Господин Мирослав Станисављевић (СР КИЛИ) је истакао да у општини Стара Пазова
имамо добар образовни кадар али да смо спутани од стране Министарства. Недостају нам
профили тесар, армирач, хидрауличар...све оно што је потребно у грађевинској струци.
Представница НСЗ – испостава Стара Пазова, госпођа Татјана Голубовић, рекла је да
школа са Министарством мора да се избори за фонд практичне наставе како би могло да се
реализује све оно о чему је током састанка било речи.
Професор Техничке школе, Саша Ђекић, извео је закључак да се тренутно код нас не може
пресликати неки модел дуалног образовања, али да је свакако потребно начинити први
корак кроз повезивање школе и привреде и обезбеђивања праксе ученицима.

Пета тачка – Неформално образовање - могућности сарадње привреде и школе.
Неформално образовање представио је директор Техничке школе, Лазар Ђукић,
истакавши да оно представља могућност да сви они који су завршили основну школу и који
проведу минимум 5 година рада код предузетника, за то добију и сертификат од стране
Министарства просвете.

Шеста тачка – Разно.
Директорка ЕТШ „Вук Караџић“, Драгослава Мићић, упутила је отворени позив свим
присутнима за учешће у хуманитарној акцији за помоћ Николи Вулиновићу коју подржава и
њена школа. Позив ће бити прослеђен и на маил адресе свих чланова Привредног савета
општине Стара Пазова.
Под овом тачком било је речи и о горе поменутим Јавним конкурсима којима се допунила
ова тачка дневног реда.

Сви присутни чланови ће бити благовремено обавештени о наредној седници Привредног
савета.

Стара Пазова, 03.02.2016. године.

_____________________________________
(записничар)

