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бИВ шИ Сту ДеН тИ – ИС так Ну тИ 11. 
СтРуч Ња цИ

Из ра же на по тре ба при вре де за ин же ње ри ма ре зул ти ра ла је по ра стом 
сто пе за по шља ва ња на ших ди пло ма ца у про те клој де це ни ји. Оче ку ју ћи 
да ће се тај по зи ти ван тренд на ста ви ти и у на ред ном пе ри о ду, па жљи во 
пра ти мо кре та ња на тр жи шту и не гу је мо на ше кон так те и са рад њу са 
пред став ни ци ма при вре де, све сни зна ча ја ко ји за наш рад и бу ду ћи раз вој 
има ју по врат не ин фор ма ци је из сек то ра у ко ји ма се за по шља ва ју на ши 
свр ше ни сту ден ти.

У за ви сно сти од ода бра ног сту диј ског про гра ма или мо ду ла, као и 
лич них ин те ре со ва ња и сте че них ком пе тен ци ја, на ши мла ди ин же ње ри 
да нас оба вља ју ши рок ди ја па зон по сло ва и рад них за да та ка у до ма ћим и 
ино стра ним про из вод ним ком па ни ја ма, али и у јав ном и услу жном сек-
то ру. Уго во ри о са рад њи и про гра ми сти пен ди ра ња и сту дент ске прак се 
че сто су за ин же ње ре – свр ше не сту ден те Фа кул те та ин же њер ских на у ка 
пред ста вља ли осно ву за за по чи ња ње и гра ђе ње успе шне ка ри је ре. Са-
мо вред но ва ње и пре и спи ти ва ње ци ље ва и ис хо да уче ња, те при ку пља ње 
ин фор ма ци ја о ком пе тен ци ја ма ко је зах те ва са вре ме но тр жи ште ра да, на 
на шем Фа кул те ту пред ста вља део кон ти ну и ра ног про це са, нео п ход ног за 
успе шно при ла го ђа ва ње про ме на ма у окру же њу и уна пре ђе ње ква ли те та 
на ста ве. По во дом на шег ју би ле ја, опре де ли ли смо се да ста ти стич ке по-
ка за те ље и струк ту и ра не упут ни ке упот пу ни мо и обо га ти мо ути сци ма и 
ис ку стви ма на ших ди пло ма ца и, сва ка ко, ми шље њем на ших парт не ра и 
са рад ни ка – ру ко во ди ла ца у успе шним ком па ни ја ма у ко ји ма ра де на ши 
мла ди ин же ње ри.
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По се ти ли смо не ко ли ко ком па ни ја и овом при ли ком им за хва љу је мо на са рад њи:
DLS Спе ци јал ни си сте ми д.о.о. Бе о град – Сек тор за ис тра жи ва ње, раз вој и ор га- –
ни за ци ју про из вод ње Кра гу је вац;
Бор бе ни сло же ни си сте ми д.о.о. Ве ли ка Пла на; –
Те сте рал д.о.о. Ја го ди на;  –
Si e mens Mo bi lity д.о.о. Це ро вац; –
RAPP За ста ва д.о.о. Кнић; –
Si git д.о.о. Кра гу је вац; –
Wac ker Ne u son Кра гу је вац д.о.о. –

DLSспецијалнисистеМид.о.о.Београд–секторзаистраживање,развоји
организацијУпроизводњекрагУјевац

DLS Спе ци јал ни си сте ми д.о.о. Кра гу је вац је ре ла тив но мла да 
фир ма ко ја се ба ви ис тра жи ва њем, раз во јем и про јек то ва њем и ко-
ја у свом са ста ву има ра ди о ни цу за из ра ду про то ти по ва. У окви ру 
про гра ма сту дент ске прак се, то ком про те клих не ко ли ко го ди на у 
DLS-у је ис ку ство сте кло ви ше од ше зде сет ин же ње ра шко ло ва них 
на Фа кул те ту ин же њер ских на у ка, а три де се так њих и да нас ра ди у 
тој ком па ни ји. Ка ко ис ти че ру ко вод ство DLS-а, до бро до шли су сви 

ин же ње ри ко ји има ју же љу да се не пре кид но уса вр ша ва ју и сти чу но ва зна ња, на ро чи то 
у обла сти ма по пут кон струк ци је, елек тро ни ке, ме ха тро ни ке и ба ли сти ке. У овој ком па-
ни ји са по но сом ис ти чу да су мла ди ин же ње ри ак тив но укљу че ни у про цес раз во ја про-
из во да и да је сви ма омо гу ће но да кроз рад уоче раз ли ке из ме ђу ре ше ња ге не ри са них 
у не ком од ин же њер ских софт ве ра и ре ал них мо гућ но сти ре а ли за ци је да тих ре ше ња у 
про из вод њи. 

слика11.1 SPATAMS 120 mm
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Фа кул тет ин же њер ских на у ка је оства рио из у зет но плод ну са рад њу са ком па ни јом 
DLS, ко ја се огле да и у из на ла же њу но вих тех но ло шких ре ше ња, што је ре зул тат са рад ње 
са ти мом проф. др Ву ки ћа Ла зи ћа, за тим у кон стру и са њу пу ња ча, где је са рад ња оства-
ре на са ти мом проф. др Не на да Мар ја но ви ћа, као и у при ме ни про ра чун ске ме ха ни ке 
ло ма и за мо ра у про у ча ва њу на пон ских ста ња, што је ре зул тат са рад ње са ти мом проф. 
др Ми ро сла ва Жив ко ви ћа. Тр жи ште на ко јем DLS пла си ра сво је про из во де је зах тев но и 
про бир љи во, а кон ку рен ци ја је ве ли ка. Ипак, јед на од њи хо вих пред но сти је сте ре ла тив-
но брз про цес раз во ја. У та ко ди на мич ном окру же њу ра де и уса вр ша ва ју се на ши мла ди 
ин же ње ри, ме ђу ко ји ма је ве ли ки број оних ко ји су се за по сли ли и пре за вр шет ка ма стер 
сту ди ја. Упр кос ди на ми ци и од го вор но сти по сла, као и ро ко ви ма и ви со ким зах те ви ма 
ква ли те та ко ји се мо ра ју ис по што ва ти, сви де лу ју као до бро рас по ло жен и уигран тим. 
Тре ба на по ме ну ти да успе ху фир ме DLS до при но си ру ко вод ство, на че лу са ди рек то ром 
Пе тром Ма рин ко вић, дипл. маш. инж. 

слика11.2 мла ди ин же ње ри за по сле ни у ком па ни ји DLS Спе ци јал ни си сте ми

Алек сан дар Пе тро вић је 2014. го ди не за вр шио ма стер сту ди је Ма шин ског ин же-
њер ства, мо дул Мо тор на во зи ла и мо то ри. Ово му је већ тре ће за по сле ње и ка же да је 
за до во љан у DLS-у, где ра ди од 2016. го ди не. Иако се то ком сту ди ја, у окви ру мо ду ла 
Мо тор на во зи ла и мо то ри, упо знао са ин же њер ским софт ве ри ма за кон стру и са ње, као 
што је Ca tia, у DLS-у je због спе ци фич но сти по сла мо рао да кре не та ко ре ћи „од ну ле”. У 
по чет ку је ра дио на основ ним по сло ви ма кон стру и са ња, да би вре ме ном пре у зео ру ко-
во ђе ње под си сте ми ма, а за тим сти гао и до по зи ци је во ђе про је ка та. Тре нут но ру ко во ди 
про јек том ку по ле 105 mm. 
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„У DLS-у сам до био при ли ку да ра дим 
оно што ме за и ста ин те ре су је, јер имам мо-
гућ ност да ис пра тим це ло ку пан про цес, од 
иде је, од но сно ски це – до фи нал ног про из-
во да”, ис ти че Алек сан дар, а бу ду ћим ко-
ле га ма, мла дим ин же ње ри ма, по ру чу је да 
уче ње схва те као кон ти ну и ран про цес.

слика11.3 алек сан дар пе тро вић, маст. инж. маш.

слика11.4Ива на то до ро вић, маст. инж. маш.

По сле за вр шет ка ма стер сту ди ја Ма-
шин ског ин же њер ства на мо ду лу Ма шин-
ске кон струк ци је и ме ха ни за ци ја, Ива на 
То до ро вић је у DLS-у на пра вом ме сту – у 
сек то ру кон стру и са ња. Као и оста ле ње не 
ко ле ге у DLS-у, Ива на ни је ду го че ка ла на 
за по сле ње. Од од бра не ма стер ра да, кра јем 
2017. го ди не, до пот пи си ва ња пр вог уго во ра, 
у ње ном слу ча ју упра во са ком па ни јом DLS, 
про шло је све га не ко ли ко ме се ци. Ма да то-
ком сту ди ја ни је оче ки ва ла да ће ка ри је ру 
гра ди ти у на мен ској ин ду стри ји, Ива на са 
ен ту зи ја змом опи су је сво је ан га жо ва ње на 
про јек ту ку по ле 105 mm и та ко ђе ис ти че да 
је основ на пред ност ра да у ком па ни ји DLS 
при ли ка да се те о риј ска зна ња при ме не, а 
иде је пре то че у вр ло сло жен про из вод.

За Сре те на То ки ћа рад на про јек ти ма 
ха у би ца или ра кет них лан се ра ни је пред-
ста вљао из не на ђе ње, јер се од пр ве го ди-
не сту ди ја опре де лио упра во за Вој но ин-
ду стриј ско ин же њер ство. По за вр шет ку 
че тво ро го ди шњих основ них сту ди ја, 2015. 
го ди не, од мах се и за по слио. Упо ре до је за-
вр ша вао и ма стер сту ди је, а са да при во ди 
кра ју и из ра ду ма стер ра да. Сре тен је за до-
во љан у DLS-у, јер ка ко ка же, „ов де ин же-
ње ри има ју сло бо ду да бу ду кре а тив ни и да 
ра де оно што во ле, да да ју пред ло ге и из но-
се иде је”. И он сма тра да је ве о ма ва жно да 
се ин же ње ри на по слу не дис тан ци ра ју од 

слика11.5 Сре тен то кић, дипл. инж. вој но инд. 
ин же њер ства
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про из вод ног по го на, јер је и сам нај ви ше ис ку ства и зна ња сте као упра во за хва љу ју ћи 
мо гућ но сти да пра ти про цес раз во ја од иде је до по ли гон ских те сти ра ња. „На Фа кул те ту 
се по ста вља ју са мо осно ве, а пра во, прак тич но зна ње се сти че ра дом”, по ру чу је Сре тен 
бу ду ћим ин же ње ри ма и са ве ту је их да раз ви ја ју ве шти не ко му ни ка ци је на свим ни во и ма, 
јер ће им то омо гу ћи ти да се укло пе у сва ки тим.

При пад ник ге не ра ци је ди пло ма ца Вој но ин ду стриј ског ин же њер ства из 2015. го ди не 
је и Мар ко Миљ ко вић, ко ји та ко ђе за вр ша ва ма стер сту ди је упо ре до са ра дом у DLS-у. 
Из сек то ра ко ји се ба ви кон стру и са њем пре шао је у сек тор кон тро ле ква ли те та. Ис ти че 
да су у пи та њу ме ђу соб но те сно по ве за ни по сло ви, али да је афи ни тет пре ма по сло ви ма 
кон тро ле, ка ко соп стве них про из во да DLS-а, та ко и про из во да ко ји сти жу од до ба вља ча, 
раз вио због бли зи не про из вод ног по го на. Као нај ве ће пред но сти ра да у DLS-у ис ти че 
тим ски дух, ди на ми ку пре ла ска са јед ног на дру ги про је кат, као и пра ће ње раз ра де про-
из во да од иде је до про то ти па, од но сно од нул те се ри је до про из вод ње ма њих се ри ја. Као 
ди пло ми ра ни ин же њер ко ји се ба ви кон тро лом ква ли те та про из во да, по ред ма шин ских 
ма те ри ја ла и еле ме на та, ис ти че и ме тро ло ги ју као из у зет но ва жну област ко ју је по треб-
но са вла да ти то ком сту ди ја, јер „све што се про из ве де, мо ра и да се из ме ри, про ве ри и 
кон тро ли ше”.

слика11.6 мар ко миљ ко вић, дипл. инж. вој но инд. ин же њер ства (ле во) са ко ле га ма из сек то ра кон тро
ле ква ли те та про из во да

Не ве на Сте ва но вић је за вр ши ла ма стер сту ди је Вој но ин ду стриј ског ин же њер ства 
2016. го ди не, а већ сле де ће го ди не се за по сли ла у DLS-у. Про шла је пут од из ра де тех-
нич ке до ку мен та ци је и мо де ли ра ња ма њих де ло ва, пре ко ра да на сло же ним скло по ви ма 
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до оп тич ких си сте ма, на ко ји ма да нас ра ди. 
Би ла је укљу че на и у ре а ли за ци ју про јек та 
за ва ри вач ког обрт ног сто ла за за ва ри ва ња 
ку по ле, ко ји ре ша ва про бле ме не по вољ ног 
по ло жа ја за ва ри ва ња за вре ме из ра де на ве-
де них скло по ва. Ком па ни ја DLS је ис пу ни-
ла ње на оче ки ва ња, јер је до би ла при ли ку 
да при ме ни зна ње сте че но то ком сту ди ја у 
до ме ну ра да у про гра ми ма за мо де ли ра ње, 
као и мо гућ ност да се да ље уса вр ша ва. На 
осно ву лич ног ис ку ства, сту ден ти ма са ве ту-
је да до дат ну мо ти ва ци ју за уче ње про на ђу 
у то ме што ће им сте че но зна ње за и ста ко-
ри сти ти ка да се бу ду за по сли ли. „При ли ка 
да се зна ње при ме ни у прак си пред ста вља 
са тис фак ци ју за сва ког ин же ње ра”, ис ти че 
Не ве на Сте ва но вић. 

слика11.7 Не ве на Сте ва но вић, маст. инж.  
вој но инд. ин же њер ства

За хва љу ју ћи про гра му сту дент ске прак-
се, Фи лип Па у но вић је у DLS-у још од сту-
дент ских да на. Основ не сту ди је Ма шин ског 
ин же њер ства, мо дул Ма шин ске кон струк-
ци је и ме ха ни за ци ја, за вр шио је 2018. го-
ди не и, по пут ве ћи не сво јих ко ле га, уз рад 
при во ди кра ју и ма стер сту ди је. И ње гов 
раз вој ни пут у DLS-у кре нуо је од сек то ра 
кон струк ци ја, где се ба вио из ра дом тех нич-
ке до ку мен та ци је и 3D мо де ла, али је ка сни-
је пре шао на рад но ме сто про гра ме ра на 
CNC ма ши на ма. Фи ли пу у DLS-у им по ну је 
ди на ми ка по сла, ко ји, у усло ви ма про из-
вод ње ко ја ни је усме ре на на из ра ду ве ли ких 
се ри ја, под ра зу ме ва че сте ино ва ци је и усва-
ја ње но вих ре ше ња. „Упра во ре ша ва ње увек 
но вих про бле ма чи ни по сао за ни мљи вим и 
пред ста вља при ли ку за сти ца ње бо га тог ис-
ку ства”, ис ти че Фи лип Па у но вић и по ру чу је 
бу ду ћим ко ле га ма да бу ду спрем ни не пре-
кид но да уче и по за вр шет ку сту ди ја.

слика11.8 фи лип па у но вић, инж. ма шин ства
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Ми ле на Ву јо вић је за вр ши ла основ не сту ди је Ма шин ског ин же њер ства, мо дул Ин ду-
стриј ско ин же њер ство 2018. го ди не, а ма стер сту ди је за вр ша ва упо ре до са ра дом у DLS-у. 
Ми ле на је да нас ру ко во ди лац при пре ме про из вод ње. Цр те жи из сек то ра кон струк ци ја, 
где је и са ма у по чет ку ра ди ла, сти жу до Ми ле не и ње них ко ле га, чи ји по сао под ра зу ме ва 
из бор од го ва ра ју ће тех но ло ги је из ра де, кон сул та ци је са CNC про гра ме ри ма, пла ни ра ње 
ре а ли за ци је про из вод ње (уз по сти за ње мак си мал не ефи ка сно сти из ра де и не пре кид ну ко-
му ни ка ци ју са сек то ром кон тро ле), као и при пре му до ку мен та ци је. Опи су ју ћи де таљ ни је 
свој по сао, Ми ле на ка же да, из ме ђу оста лог, пра ти из ра ду сва ке по зи ци је пре не го што 
се де ло ви угра де у склоп и ис ти че да је ве о ма ва жна успе шна ко му ни ка ци ја са ко ле га ма 
из свих сек то ра, јер је DLS за тво рен, али умре жен си стем.

слика11.9 ми ле на Ву јо вић, инж. ма шин ства (де сно), са ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма из сек то ра  
про из вод ње

БорБенисложенисистеМид.о.о.великаплана
Ко ре ни раз во ја ком па ни је „Бор бе ни сло же ни си сте ми” у Ве-

ли кој Пла ни да ти ра ју из 1995. го ди не, ка да је осно ва на ком па ни ја 
„Бе лом” (Бе о град ска ло вач ка му ни ци ја). Као на след ник те ком па ни је, 
кра јем 2012. го ди не отво рен је по гон у Ве ли кој Пла ни за про из вод њу 
са мо ход не топ-ха у би це „Но ра Б52” 155 mm, бор бе них во зи ла „Ла зар 

8х8” и „Ми лош 4х4”, као и вуч не ха у би це 105 и 115 mm. Бор бе ни сло же ни си сте ми су 
ћер ка фир ма „Ју го им порт СДПР”, пред у зе ћа у др жав ном вла сни штву, са ви ше де це ниј-
ском тра ди ци јом у про ме ту на о ру жа ња, вој не опре ме и тран сфе ра тех но ло ги је. 
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Ком па ни ја „Бор бе ни сло же ни си сте ми” из Ве ли ке Пла не, ко ја да нас за по шља ва 323 
рад ни ка, ба ви се ба ви про из вод њом бор бе них сло же них си сте ма, као и бор бе них оклоп-
них во зи ла. У овој ком па ни ји се тре нут но про из во де са мо ход на топ-ха у би ца „Но ра Б52” 
105 mm, вуч на ха у би ца 105 mm, оклоп на бор бе на во зи ла „Ми лош 4х4” и „Ла зар 8х8”. Та-
ко ђе, у фа зи мо ди фи ка ци је је и не ко ли ко про то ти по ва, као што су МГС 25 „Алек сан дар”, 

„Шу ма ди ја” и „Там на ва” 122 mm.

слика11.10Из во ђе ње бо је вог га ђа ња на опит ном по ли го ну – „Но ра Б52” 155 mm

Ком па ни ја по се ду је осам про из вод них ха ла: по гон ма шин ске об ра де, по гон це ва ре, 
по гон цен тра за об ра ду, бра вар ско-за ва ри вач ки по гон, по гон ла кир ни це, по гон ло ги сти ке, 
по гон мон та же 1 и по гон мон та же 2.

Про јек то ва но је да се у овој фир ми про из во де са мо ход не топ-ха у би це „Но ра” Б52 155 
mm, бор бе них во зи ла „Ла зар 8х8” и „Ми лош 4х4”, као и вуч не ха у би це 105 и 115 mm. 

слика11.11 Из глед бор бе них во зи ла „ми лош 4х4”
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слика11.12 Бор бе но во зи ло „ла зар” у те рен ским усло ви ма

слика11.13Из глед вуч не ха у би це 105 mm

слика11.14про то тип мгС 25 „алек сан дар”
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слика11.15 про то тип – Ра кет ни лан сер „Шу ма ди ја”

слика11.16 про то тип – Ра кет ни лан сер „там на ва” 122 mm

Ком па ни ја је не дав но про ши ре на отва ра њем фир ме у Кур шу мли ји, где је пла ни ра но 
да се оба вља ју бра вар ско-за ва ри вач ки ра до ви за во зи ло „Ми лош 4х4”. У вре ме при пре-
ма ња ма те ри ја ла за ову мо но гра фи ју рад ни ци из Кур шу мли је су би ли у Ве ли кој Пла ни 
на обу ци за са мо стал но ком пле ти ра ње и за ва ри ва ње оклоп них те ла.

У Бор бе ним сло же ним си сте ми ма ра ди 18 ин же ње ра ко ји су ди пло ме сте кли на Фа-
кул те ту ин же њер ских на у ка: 

Иван Си мић – тех но лог бра вар ско-за ва ри вач ког по го на;  –
Да ни јел Сте ва но вић – тех но лог по го на мон та же 1; –
Алек сан дар То мић – тех но лог по го на мон та же 1; –
Не ма ња Аран ђе ло вић – ру ко во ди лац по го на мон та же 2; –
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Мар ко Чо ла ко вић – тех но лог у од се ку план, при пре ма и пра ће ње про из вод ње; –
Ан дри ја Ла зо вић – тех но лог у по го ну кон тролe ква ли те та;  –
Мар ко Си мо но вић – од сек за раз вој; –
Ми лан Си мо но вић – тех но лог у по го ну кон тролe ква ли те та; –
Ан дри ја Ве љо вић – тех но лог по го на мон та же 1; –
Иван Сих – тех но лог по го на ма шин ске об ра де; –
Урош Ва ско вић – тех но лог по го на мон та же 2; –
Ми ле на Јок си мо вић – тех но лог по го на мон та же 2; –
Ка та ри на Ла зо вић – тех но лог у од се ку план, при пре ма и пра ће ње про из вод ње; –
Ми лош Ве лич ко вић – тех но лог у по го ну кон тролe ква ли те та; –
Кри сти на Мар ко вић – тех но лог у по го ну кон тролe ква ли те та; –
Алек сан дар Пе тро вић – тех но лог по го на мон та же 1; –
Та ња Ра ко че вић – тех но лог по го на ма шин ске об ра де;  –
Мар ко Здрав ко вић – од сек ло ги сти ке. –

Има ју ћи у ви ду де лат ност ком па ни је „Бор бе ни сло же ни си сте ми”, овом при ли ком 
из два ја мо ути ске тро је мла дих ин же ње ра ко ји су за вр ши ли сту ди је Вој но ин ду стриј ског 
ин же њер ства.

слика11.17 Де та љи из кон струк ци о ног би роа

Ан дри ја Ве љо вић је за вр шио основ не и ма стер ака дем ске сту ди је Вој но ин ду стриј ског 
ин же њер ства (мо дул На о ру жа ње) на Фа кул те ту ин же њер ских на у ка. Био је сти пен ди ста 
гра да Кра ље ва то ком 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018. Већ то ком сту дент ске прак се 
за вре ме ма стер сту ди ја до бро се укло пио у ко лек тив „Бор бе них сло же них си сте ма” и 
по сле не ко ли ко ме се ци се и за по слио у тој ком па ни ји. То ком прак се и од мах по за по-
сле њу нај ви ше се ба вио про це сом фи нал не мон та же скло по ва оклоп них во зи ла „Ми лош” 
и „Ла зар”, као и вуч не ха у би це 105 mm и са мо ход не топ-ха у би це 155 mm „Но ра Б52”. 
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По фор ми ра њу но ве ха ле мон та же, где су се пре ме сти ла оклоп на во зи ла, Ан дри ја је 
усме рен на по сло ве мон та же скло по ва на о ру жа ња са мо ход не топ-ха у би це „Но ра Б52” 
и вуч не ха у би це 105 mm. Ан га жо ван је као тех но лог за на о ру жа ње по го на мон та же, ба-
ви се из ра дом и ажу ри ра њем опе ра ци о них ли ста за по ступ ке мон та же, про јек то ва њем 
ала та ко ји олак ша ва про це се мон та же, пла ни ра њем то ка мон та же на не дељ ном ни воу и 
дру гим по сло ви ма. Ан дри ја Ве љо вић сма тра да је за успех у по слу нај ва жни ја ко му ни-
ка тив ност, ка ко би се оства ри ла ко рект на са рад ња са свим за по сле ни ма са ко ји ма сте у 
сва ко днев ном кон так ту. Мла дим ко ле га ма, по себ но они ма ко ји же ле да се ба ве по сло ви-
ма у окви ру про из вод ње, Ан дри ја по себ но скре ће па жњу да се до дат но за ин те ре су ју за 
по ступ ке об ра де, по вр шин ске за шти те и на кра ју фи нал не мон та же, јер ће им по зна ва ње 
тих обла сти омо гу ћи ти да бу ду до бри ин же ње ри, где год да се за по сле. Та ко ђе, за бу ду ћи 
ин же њер ски рад ис ти че зна чај свих ви до ва прак тич не на ста ве, на ро чи то у окви ру струч-
них на став них пред ме та.

слика11.18 Де та љи из кон струк ци о ног би роа

Мар ко Си мо но вић је 2017. го ди не за вр шио основ не, а го ди ну да на ка сни је и ма стер 
сту ди је Вој но ин ду стриј ског ин же њер ства (мо дул На о ру жа ње). Као и ве ћи на ње го вих ко-
ле га са сту ди ја, за по слио се од мах по ди пло ми ра њу. У Бор бе ним сло же ним си сте ми ма 
у по чет ку је био ан га жо ван у Од се ку за план и при пре му про из вод ње, а за тим у Од се ку 
за раз вој. Ње гов по сао се са сто ји у про јек то ва њу, мо ди фи ка ци ји и из ра ди тех нич ке до-
ку мен та ци је. Ра ди и на уса вр ша ва њу и уна пре ђи ва њу свог зна ња из обла сти за ва ри ва ња, 
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ма шин ске об ра де и мон та же про из во да. Мар ко ка же да га тре нут но рад но ме сто ис пу-
ња ва, јер је то по зив за ко ји се опре де лио и од у век је же лео да се ба ви про јек то ва њем. 
Ис ти че да је ве о ма ва жно по сао схва ти ти и као при ли ку за не пре кид но уса вр ша ва ње, та ко 
да се тру ди да што бо ље упо зна све аспек те про из вод ног про це са. Што се ти че ве шти на 
сте че них на сту ди ја ма, ка да је по чео да ра ди у „Бор бе ним сло же ним си сте ми ма”, Мар ку 
је у нај ве ћој ме ри ко ри сти ло по зна ва ње ра да у софт ве ри ма Ca tia и Auto Cad и па ке ти ма 
Word и Ex cel, а сва ка ко и по зна ва ње пра ви ла тех нич ког цр та ња и чи та ње тех нич ких цр-
те жа, као и зна ње из обла сти ма шин ске об ра де на раз ли чи тим ма ши на ма и за ва ри ва ња 
раз ли чи тим по ступ ци ма. Тру ди се да сво је зна ње стал но уна пре ђу је у свим по ме ну тим 
по љи ма, ка ко би се бе што ви ше из гра дио као ин же ње ра. Сма тра да је ње гов од нос пре ма 
по слу до бар при мер бу ду ћим ин же ње ри ма и ис ти че: „Тре ба стал но уна пре ђи ва ти сво је 
зна ње. Ма шин ство је јед на ком плек сна гра на ин ду стри је, ко ја но си ве ли ки број раз ли чи-
тих про бле ма у про из вод њи. За да так ин же ње ра је да успе шно пре ва зи ђе та кве про бле ме, 
а све то мо же по сти ћи пре све га лич ним уса вр ша ва њем”. Пре ма ње го вом ми шље њу, на 
Фа кул те ту би тре ба ло до дат но уна пре ди ти на ста ву ко ја об у хва та уче ње софт ве ра Ca tia и 
Auto Cad и по себ ну па жњу по све ти ти окру же њу Ge ne ra ti ve She et me tal de sign у софт ве ру 
Ca tia, јер се у про из вод њи че сто на и ла зи на за да так да се мо де ли ра део ко ји се до би ја 
се че њем, а по том и са ви ја њем на пре си. 

Основ не сту ди је Вој но ин ду стриј ског ин же њер ства, мо дул На о ру жа ње, за вр ши ла је 
и Ка та ри на Ла зо вић, 2018. го ди не. На ма стер сту ди ја ма је по ло жи ла све ис пи те, а из-
ра ду ма стер ра да при во ди кра ју, упо ре до са ра дом у „Бор бе ним сло же ним си сте ми ма”. 
То ком сту ди ја ак тив на је би ла и у ван на став ним ак тив но сти ма, по себ но у спор ту. Од мах 
по за вр шет ку сту дент ске прак се у „Бор бе ним сло же ним си сте ми ма”, у апри лу 2019. го-
ди не за по сли ла се у тој ком па ни ји. За вре ме прак се, и од мах по за по сле њу, нај ви ше се 
ба ви ла про це сом фи нал не мон та же скло по ва оклоп них во зи ла „Ми лош” и „Ла зар”, као 
и вуч не ха у би це 105 mm и са мо ход не топ-ха у би це 155 mm „Но ра Б52”. По фор ми ра њу 
но ве ха ле мон та же, где су се пре ме сти ла оклоп на во зи ла, усме ре на на по сло ве мон та же 
скло по ва на о ру жа ња са мо ход не топ-ха у би це „Но ра Б52” и вуч не ха у би це 105 mm. Прак-
су је за по че ла у по го ну у ко јем се оба вља фи нал на мон та жа во зи ла, оба вља ју ћи по сло ве 
тех но ло га и тру де ћи се да што ви ше са зна и на у чи. Усле дио је пре ла зак у Од сек за план, 
при пре му и пра ће ње про из вод ње, где и са да ра ди. „Сва ки ин же њер има же љу да оста ви 
не ки свој пе чат или ство ри не што но во”, сма тра Ка та ри на Ла зо вић, чи ја су про фе си о-
нал на ин те ре со ва ња усме ре на упра во у том прав цу. За до вољ на је ти ме што јој по сло ви 
на ко ји ма тре нут но ра ди омо гу ћа ва ју да ви ди ши ру сли ку про из вод ње и да јој при сту пи 
на ви ше на чи на, али има же љу за да љим на пре до ва њем, јер сма тра да по се ду је иде је ко је 
се ин же њер ски мо гу раз ви ја ти. Се бе за не ко ли ко го ди на ви ди као про јек тан та или во ђу 
про јек та. Ка та ри на по ру чу је бу ду ћим мла дим ин же ње ри ма да тре ба да бу ду мо ти ви са ни 
и увек спрем ни за но ве иза зо ве, да зна ју ко ли ко вре де и да не од у ста ју од сво јих же ља, јер 

„зна ње је на ше оруж је, али тек ка да се за по сли мо сле ди пра во уче ње”. Та ко ђе, ис ти че да 
за ин те ре со ва ност за по сао и до бра ко му ни ка ци ја са за по сле ни ма пу но зна че при ли ком 
укла па ња у ко лек тив и, по пут сво јих ко ле га, сма тра да је у обра зо ва ње по треб но укљу чи ти 
што ви ше прак тич не на ста ве у окви ру струч них пред ме та, ка ко би се мла дим ин же ње ри-
ма по мо гло да то ком сту ди ја кре и ра ју ре ал ну сли ку про из вод ног про це са. 
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слика11.19 Де та љи из кон струк ци о ног би роа

тестер-алдоојагодина
Ком па ни ја „Те стер-ал” је осно ва на 2. фе бру а ра 2012. го ди не. 

По че ла је са ра дом пре скорo 30 го ди на у Ср би ји, као по ро дич на 
фир ма у пот пу ном до ма ћем при ват ном вла сни штву. Ус пе ла је да за 
крат ко вре ме пре ђе пут од ра ди о ни це до са вре ме не ком па ни је чи ји 
је про из вод ни про грам пре вас ход но на ме њен из во зу. Тре нут но гру-
пом упра вља тре ћа ге не ра ци ја по ро ди це осни ва ча, на шта је ком па-

ни ја ве о ма по но сна. Број за по сле них је око 100, од че га ви ше од 20% чи не же не.
„Те стер-ал” се ба ви про из вод њом кон струк ци ја од алу ми ни јум ских про фи ла, и то: 

алу ми ни јум ских и алу ми ни јум ско-ста кле них фа са да и фа сад них си сте ма, алу ми ни јум-
ских вра та и про зо ра, кли зних си сте ма, кон струк ци ја од алу ми ни ју ма и ста кла, као што 
су ста кле не ба ште, ве ран де, ста кле ни кро во ви, над стре шни це, алу ми ни јум ске и алу ми-
ни јум ско-ста кле не огра де, ро лет не и гри ље.

Управ на згра да, про из вод ни и ма га цин ски про стор (са ви ше од 5.000 m2) сме ште ни су 
у Ја го ди ни, од мах по ред ауто пу та Е-75 и на плат не рам пе. Про из вод ни по гон опре мљен 
је нај са вре ме ни јим CNC ма ши на ма и ком пју тер ским обрт ним цен тром ре но ми ра них 
не мач ких про из во ђа ча Ur ban и Elu ma tec, са из у зет но ве ли ким про из вод ним ка па ци-
те том. Стал ним ула га њем у нај са вре ме ни ју опре му за про из вод њу, фир ма „Те стер-ал” 
увр сти ла се у нај ве ће про из во ђа че и из во зни ке алу ми ни јум ске сто ла ри је на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је.

Пла но ви да љег раз во ја ком па ни је од но се се на раз вој но ве фир ме у САД и да ље ши-
ре ње на тр жи шту Аме ри ке, раз вој још јед ног оде ље ња за про јек то ва ње алу ми ни јум ско 

-ста кле них кон струк ци ја, као по др шка по сло ва њу у зе мљи и ино стран ству, као и опре ма ње 
и пу шта ње у рад још јед не про из вод не ха ле.
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слика11.20 За јед нич ка фо то гра фи ја за по сле них у фир ми „те стерал” ја го ди на

У ком па ни ји „Те стер-ал” за по сле но је де вет ин же ње ра, ме ђу ко ји ма је пет ди пло-
ма ца Фа кул те та ин же њер ских на у ка Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Че тво ро на ших мла дих 
ин же ње ра је ан га жо ва но на по сло ви ма про јек то ва ња и кон стру и са ња алу ми ни јум ских 
кон струк ци ја, док је је дан ан га жо ван на по сло ви ма на бав ке и при пре ме про из вод ње. 

У ком па ни ји су ве о ма за до вољ ни учин ком ди пло ма ца Фа кул те та ин же њер ских на у-
ка, ко ји до ла зе у ком па ни ју као ве о ма вред ни мла ди љу ди са ви со ким ни вом те о риј ског 
зна ња и раз у ме ва ња про бле ма ти ке и ко ји се ла ко укла па ју у по слов но окру же ње и ве о ма 
бр зо по чи њу са мо стал но да из вр ша ва ју рад не за дат ке. 

Ива на Илић је основ не, а за тим и 
ма стер сту ди је на мо ду лу Друм ски са-
о бра ћај сту диј ског про гра ма Ма шин ско 
ин же њер ство на Фа кул те ту ин же њер-
ских на у ка за вр ши ла 2014. го ди не. То-
ком сту ди ја је ви ше пу та на гра ђи ва на за 
оства рен успех, а на ла зи ла је и вре ме на 
за ба вље ње спор том и уче шће на Ма ши-
ни ја да ма, где је као члан фуд бал ског, ко-
шар ка шког и од бој ка шког ти ма три пу та 
би ла на по бед нич ком по сто љу. У ком па-
ни ји „Те стер-ал” се за по сли ла од мах по 
за вр шет ку сту ди ја као кон струк тор алу-
ми ни јум ске сто ла ри је. У ме ђу вре ме ну 
је на пре до ва ла, та ко да је да нас про јект-
ме на џер и шеф про јект ног би роа, а њен 
по сао об у хва та, из ме ђу оста лог: про јек-
то ва ње свих алу ми ни јум ских и алу ми-
ни јум ско-ста кле них кон струк ци ја (алу-
ми ни јум ских фа са да, кро во ва, зим ских 

слика11.21 Ива на Илић, маст. инж. ма шин ства на 
по сло ви ма ре а ли за ци је про јек та



532

фаКултет ИНЖеЊеРСКИХ НауКа уНИВеРЗИтета у КРагујеВцу 2010–2020

ба шти, вра та и про зо ра и др.), про јек то ва ње но се ћих под кон струк ци ја и на чи на ве зи ва ња, 
из ра ду ра ди о нич ких цр те жа и при пре му про из вод ње, кон тро лу те ку ћег про из вод ног про-
це са и ква ли те та го то вих про из во да пре ис по ру ке, раз ра ду де та ља мон та же и кон тро лу 
из ве де них ра до ва на мон та жи про из во да. 

Ива на ис ти че да је за до вољ на пре све га због то га што је од мах по ди пло ми ра њу до-
би ла при ли ку да сте че но зна ње при ме ни у прак си, при ла го ђа ва ју ћи се про це су ра да и 
зах те ви ма про је ка та и кли је на та фир ме „Те стер-ал”. Ива на ка же да је тех нич ки и струч но 
би ла до бро об у че на и при пре мље на за по сао и до да је: „Тре ба ло је ор га ни за циј ски, ло ги-
стич ки и у де та љи ма ис пра ти ти про цес про из вод ње и са гле да ти спе ци фич но сти ма те ри-
ја ла, бо је, око ва, ста кла ко је ко ри сти мо у фор ми ра њу фи нал ног про из во да. Вре ме ном 
је ра сла до за од го вор но сти ко ју сам пре у зи ма ла на се бе, као и са мо по у зда ње ка да је у 
пи та њу ре ша ва ње тех нич ких иза зо ва”. Ка да је по сле пет го ди на ра да у ком па ни ји по ста-
ла про јект ме на џер, то је схва ти ла као нов иза зов, та ко да да нас мо же да се по хва ли да 
је, при ме ра ра ди, са мо стал но про јек то ва ла фа са ду згра де Хо те ла „Ру бин” у Кру шев цу. 
Исто вре ме но је ра ди ла на про јек ту оста кљи ва ња згра де Ам ба са де СР Не мач ке у Бе о гра-
ду. Сма тра да рад на та два објек та пред ста вља пре крет ни цу у ње ној ка ри је ри и ис ти че 
да је те из у зет но зах тев не и обим не про јек те при ве ла кра ју уз по др шку ко ле га, спољ них 
са рад ни ка и ин же ње ра из про из вод ње. Ма стер ин же њер ма шин ства Ива на Илић сма тра 
да су зна ња сте че на на основ ним и ма стер ака дем ским сту ди ја ма ши ро ко при мен љи ва 
у прак си и да би бу ду ћи ди плом ци тре ба ло да бу ду све сни да се уско струч на спе ци ја ли-
за ци ја сти че на са мом рад ном ме сту. „Сва ка ком па ни ја има свој ја сно стан дар ди зо ван 
про цес про из вод ње ко јем се ин же њер мо ра при ла го ди ти”, за кљу чу је Ива на.

Ми лош Зу вић је основ не ака дем ске 
сту ди је Ма шин ског ин же њер ства (мо дул 
Друм ски са о бра ћај) и ма стер ака дем ске 
сту ди је Ма шин ског ин же њер ства (мо-
дул Ма шин ске кон струк ци је и ме ха ни-
за ци ја) за вр шио 2014. го ди не. До бит ник 
је на гра де Уни вер зи те та у Кра гу јев цу 
за по стиг нут успех на сту ди ја ма то ком 
школ ске 2012/2013. го ди не и ко а у тор ра-
да об ја вље ног у збор ни ку ме ђу на род не 
на уч не кон фе рен ци је COMETа 2014. У 
ком па ни ји „Те стер-ал” за по слио се од-
мах по за вр шет ку ма стер сту ди ја, на по-
зи ци ји Supply Ma na ger. Ми ло шев по сао 
об у хва та са гле да ва ње зах те ва про је ка та, 

слика11.22ми лош Зу вић, маст. инж. ма шин ства, на 
свом рад ном ме сту

спе ци фи ци ра ње и на бав ку по треб ног ма те ри ја ла, ко му ни ка ци ју са до ба вља чи ма, ор га-
ни зо ва ње про це са на бав ке са свим по треб ним опе ра ци ја ма и до ра да ма на ма те ри ја лу 
пре ула ска у сам про цес про из вод ње, ула зну кон тро лу ква ли те та на ба вље ног ма те ри ја ла, 
уче ство ва ње у да ва њу тех нич ких ре ше ња са ста но ви шта пред ла га ња ма те ри ја ла, си сте-
ма и на чи на из ра де и мон та же, као и пот пу ну ло ги стич ку по др шку сек то ру про из вод ње 
и про јект ном би роу. Ко ле га Ми лош Зу вић је на вео да је кроз рад у фир ми „Те стер-ал” 
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сте као прак тич на зна ња из раз ли чи тих обла сти по сло ва ња, та ко да да нас мо же да од го-
во ри свим зах те ви ма по слов них про це са у ко ји ма уче ству је. На гла ша ва да по сао ко ји 
ра ди „из ла зи из чи сто тех нич ких окви ра, јер зах те ва до дат на зна ња и ко му ни ка ци ју, ка ко 
са екс тер ним парт не ри ма, та ко и са сек то ри ма у фир ми, као и ко ор ди на ци ју, пре све га 
из ме ђу про из вод ње и про јект ног би роа”. То му је омо гу ћи ло да, кроз про јек то ва ње и 
са гле да ва ње про је ка та и цр те жа, ви зу е ли зу је про из во де, али и да прак тич но уче ству је у 
њи хо вом кре и ра њу.

SIeMenSMoBILITyд.о.о.церовац
Si e mens Mo bi lity д. о. о. Це ро вац је ком па ни ја чи је су основ не 

де лат но сти про из вод ња шин ских во зи ла и ком по нен ти за шин ска 
во зи ла, као и ин же ње ринг. Тре ну тан број за по сле них у ком па ни ји 
је 778, са тен ден ци јом ра ста у бу дућ но сти.

Се ди ште ком па ни је се на ла зи у Кра гу јев цу, где глав ни про из вод ни и ад ми ни стра-
тив ни обје кат по кри ва по вр ши ну од 25000 m², док је но ви про из вод ни по гон, по вр ши не 
11300 m², за вр шен и отво рен 1. ав гу ста 2019. го ди не, са сле де ћим про из вод ним је ди-
ни ца ма: при пре ма, ле пље ње и мон та жа. Огра нак ко ји чи ни 16 за по сле них се на ла зи у 
Бе о гра ду, са кан це ла ри јом у окви ру по слов ног ком плек са Air port City.

слика11.23 Се ди ште ком па ни је Si e mens Mo bi lity д. о. о. це ро вац

У Кра гу јев цу се на ла зи и Si e mens-ов ин же њер ски цен тар за еду ка ци ју мла дих ин же ње-
ра за раз вој и ана ли зу фа брич ких про це са. Ин же њер ски цен тар тре нут но за по шља ва око 40 
ин же ње ра ко ји ак тив но уче ству ју у ис тра жи ва њу и раз во ју, као и у упра вља њу про јек ти ма. 
Пла ни ра но је да се број ин же ње ра у бу дућ но сти утро стру чи у ин же њер ском цен тру. 

Ком па ни ја та ко ђе ак тив но са ра ђу је са ло кал ним уни вер зи те ти ма и по др жа ва иза-
бра не вр хун ске сту ден те ин же њер ских на у ка пу тем сти пен ди ја. 



534

фаКултет ИНЖеЊеРСКИХ НауКа уНИВеРЗИтета у КРагујеВцу 2010–2020

На од го вор ним по зи ци ја ма у Si e-
mens Mo bi lity Це ро вац има и ис ку сних 
ин же ње ра, по пут во ђе ти ма за про јек-
то ва ње ком по нен ти ен те ри је ра, дипл. 
инж. Ива на Миљ ко ви ћа, ко ји је ди пло-
ми рао на Фа кул те ту ин же њер ских на-
у ка, та да шњем Ма шин ском фа кул те ту 
у Кра гу јев цу, 2000. го ди не. Он је да нас 
про јек тант и од го вор ни ин же њер за од-
ре ђе не про јек те, за ду жен и за не сме та но 
спро во ђе ње и над гле да ње свих ин же њер-
ских ак тив но сти у окви ру оде ље ња ен те-
ри је ра, а ка ри је ру у ком па ни ји Si e mens 
Mo bi lity Це ро вац је за по чео 2018. го ди не 
као ди зај нер ен те ри је ра. 

Дипл. инж. Ми лан Ра кић је сту ди је 
Ма шин ског ин же њер ства, смер Ма шин-
ске кон струк ци је и ме ха ни за ци ја, за вр-
шио 2005. го ди не. У Si e mens-у је по чео 
да ра ди 2018. го ди не као ин же њер ди зај-
нер за ме ха нич ке ин те гра ци је, а да нас 
је на по зи ци ји Head of EN HUB Ser bia, 
од го во ран, из ме ђу оста лог, за обу ку и 
раз вој свих ин же ње ра EN HUB-a, као и 
за бу џет и ци ље ве EN HUB-a. „Ин же њер-
ска про фе си ја да нас има да ле ко бо љу 
пер спек ти ву не го на по чет ку 2000-их, 
пре све га за хва љу ју ћи до ла ску ино стра-
них ком па ни ја, ко је за по шља ва ју мла де 
ин же ње ре и пру жа ју им шан су да раз ви ју 

слика11.24 Иван миљ ко вић, дипл. маш. инж., во ђа 
ти ма за про јек то ва ње ком по нен ти ен те ри је ра

слика11.25 ми лан Ра кић, дипл. инж. маш.,  
Head of EN HUB Ser bia

ста бил ну ка ри је ру у Ср би ји и оста ну у сво јој до мо ви ни”, сма тра Ра кић. Са да шњим и бу-
ду ћим мла дим ко ле га ма са ве ту је да бу ду по све ће ни по слу и ко ле ги јал ни пре ма са рад-
ни ци ма из ти ма, јер су то кључ не осо би не по треб не за успе шно оба вља ње сва ко днев них 
за да та ка. Ис ти чу ћи зна чај прак тич ног ис ку ства ко је је по треб но сти ца ти и то ком са мих 
сту ди ја, Ра кић за кљу чу је: „Сту ден ти тре ба да усред сре де на зна ње и сам на чин раз ми-
шља ња и ра су ђи ва ња ко је ће по не ти са фа кул те та, а не са мо на оце не”.

За ову при ли ку смо по себ но из дво ји ли при че о дво је на ших ди пло ма ца мла де ге не-
ра ци је, чи је сту ди је и пр ви ко ра ци у гра ђе њу ин же њер ске ка ри је ре при па да ју пе ри о ду 
од 2010. до 2020. го ди не, од но сно де це ни ји ко јој смо у нај ве ћој ме ри и по све ти ли ову 
мо но гра фи ју.
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Са ра Ко стић је 2019. го ди не за вр ши ла 
ма стер сту ди је Ма шин ског ин же њер ства, 
мо ду ла Ма шин ске кон струк ци је и ме ха-
ни за ци ја Фа кул те та ин же њер ских на у ка. 
Би ла је сти пен ди ста Европ ске уни је, као 
уче сник про гра ма „Era smus Mun dus” и 

„CE E PUS”. За по сли ла се у ком па ни ји Si e
mens Mo bi lity Це ро вац од мах по за вр шет ку 
сту ди ја, као ин же њер ди зај на. Тре нут но 
се уса вр ша ва и на пу ту је да по ста не се-
ни ор ди зај нер, што под ра зу ме ва на пре-
дак у обла сти ин же ње рин га, ме наџ мен та, 
по слов не ко му ни ка ци је и уса вр ша ва ња 
стра них је зи ка. По сао ин же ње ра ди зај на 
под ра зу ме ва кон цеп ту а лан и де та љан раз-

слика11.26 Са ра Ко стић, маст. инж. ма шин ства,  
ин же њер ди зај на

слика11.27лу ка цве та но вић, маст. инж.  
ма шин ства, ин же њер ди зај на

вој про из во да у скла ду са европ ским стан дар ди ма, с ци љем да крај њи ре зул тат бу де функ ци-
о нал ни про из вод ко ји за до во ља ва зах те ве и спе ци фи ка ци је куп ца. То под ра зу ме ва по зна ва ње 
CAD софт ве ра и софт ве ра за упра вља ње жи вот ним ци клу сом про из во да. Ин же њер ди зај на 
че сто ра ди и у ти му, па је због че сте ко му ни ка ци је са ко ле га ма из ино стран ства нео п ход но 
до бро по зна ва ње ен гле ског и не мач ког је зи ка. „Ин же њер ство се ба ви ре ша ва њем кон крет них 
про бле ма и зах те ва до ста тру да, ра да, енер гич но сти и кре а тив но сти, али омо гу ћа ва про фе си-
о нал ни и лич ни на пре дак, ко ји се огле да у свим сфе ра ма жи во та. У на шој зе мљи ин же ње ринг 
је у раз во ју, што је пред ност за бу ду ће ге не ра ци је пу не иде ја, зна ња и же ље за на прет ком”, 
ис ти че Са ра Ко стић и до да је да би то ком сту ди ја ак це нат тре ба ло ста ви ти на прак тич ну на ста-
ву ко ја, ка ко ка же, „скра ћу је вре ме про ве де но над књи гом, а да је бо ље ре зул та те, омо гу ћа ва 
лак ше раз у ме ва ње те ма ти ке и ути че на раз вој лич них осо би на и спо соб но сти, као што су рад 
у ти му, ли дер ство, ре ша ва ње кон крет них про бле ма и то ме слич но.” Са ра по ру чу је бу ду ћим 
ко ле га ма да по себ ну па жњу по све те уче њу стра них је зи ка, као што су ен гле ски, не мач ки и 
ита ли јан ски, јер до бра ко му ни ка ци ја омо гу ћа ва и до бру по слов ну са рад њу.

Ис тој ге не ра ци ји ди пло ма ца Фа кул-
те та ин же њер ских на у ка при па да и Лу ка 
Цве та но вић, ко ји је 2019. го ди не за вр-
шио ма стер сту ди је Ма шин ског ин же-
њер ства (мо дул Енер ге ти ка и про це сна 
тех ни ка). Пр ви се ме стар ма стер сту ди ја 
за вр шио је на Тех нич ком уни вер зи те ту 
у Виљ ну су у Ли тва ни ји, као сти пен ди-
ста Era smus+ KA1 про гра ма. Као аутор, 
об ја вио је рад у на уч ном ча со пи су на ци-
о нал ног зна ча ја и уче ство вао на на уч но-
струч ним ску по ви ма из обла сти Енер ге-
ти ке и про це сне тех ни ке. У ком па ни ји 
Si e mens Mo bi lity за по слио се у ма ју 2019. 
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го ди не као ин же њер ди зај на. Ка ко се ком па ни ја Si e mens Mo bi lity ба ви раз во јем шин ских 
во зи ла, Лу ка опи су је по сао ин же ње ра ди зај на у раз вој ном ин же њер ском цен тру као низ 
ак тив но сти ко је об у хва та ју ис тра жи ва ње, ино ва ци је и им пле мен та ци ју но вих иде ја и ре-
ше ња у те ку ће про јек те, док на лич ном ни воу под ра зу ме ва ју кон ти ну ал но уса вр ша ва ње 
и са вла да ва ње но вих ве шти на у по ме ну тој гра ни ин ду стри је. „Ка ко је ин ду стри ја у Кра-
гу јев цу по след њих го ди на у озбиљ ном раз во ју, са до ла ском ино стра них ком па ни ја ко је су 
од лу чи ле да сво је по сло ва ње про ши ре и на овај град, по тре ба за мла дим струч ним ка дром 
у обла сти ма шин ског ин же њер ства ни ка да ни је би ла већa”, ис ти че Лу ка Цве та но вић и до-
да је да је по зив ин же ње ра пер спек ти ван у мо дер ном дру штву ко је при хва та нео п ход ност 
тог за ни ма ња, на пу ту ка унапређeњу и мо дер ни за ци ји у свим обла сти ма при вре де.

раппзаставад.о.о.кнић,граБовац
Раз вој ком па ни је РАПП „За ста ва” д.о.о. Кнић, Гра бо вац, у ве-

ли кој ме ри по чи ва на ду гој тра ди ци ји ин ду стриј ске про из вод ње у 
Кра гу јев цу. Под се ћа мо да се про из вод ни си стем „За ста ва” гра дио 
на те ме љи ма пр вог ин ду стриј ског пред у зе ћа у Ср би ји, фор ми ра ног 
1853. под име ном „То по лив ни ца” и да је осно ван са за дат ком да се 
ор га ни зу је про из вод ња и ре монт оруж ја. Вре ме ном, „За ста ва” је пре-
ра сла у сло же ну про из вод ну ор га ни за ци ју, чи ји про из во ди су и да нас 
по зна ти у све ту. Го то во од са мог осни ва ња по сто ја ла је и соп стве на 

про из вод ња сред ста ва за рад. Ре кон струк ци јом по сто је ћих и из град њом но вих ка па ци те та, 
ино ви ра њем уве де них и осва ја њем но вих про из во да, као и раз во јем ме ђу на род не ко о пе-
ра ци је 1994. го ди не на ста ла је и по себ на ор га ни за ци ја „За ста ва ма ши не”, са тр жи шном 
про грам ском ори јен та ци јом на ма ши но град њу.

Rapp Ma ri ne Gro up, свет ски по зна та ком па ни ја, чи ји порт фо лио укљу чу је раз вој и 
уна пре ђе ње ви та ла, ди за ли ца и дру гих ма ши на за по мор ску ин ду стри ју и ин ду стри ју 
наф те и га са, ку пи ла је При вред но дру штво „За ста ва ма ши не” у ок то бру 2006. го ди не, а 
за тим про ме ни ла ње но по слов но име у РАПП „За ста ва”.

слика11.28Рапп „За ста ва” д.о.о. Кнић, гра бо вац
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РАПП „За ста ва” се мо же свр ста ти у гру пу ме та ло пре ра ђи вач ке, а под гру пу бро до-
гра ђе вин ске ин ду стри је. Про из вод ни про грам ове ком па ни је вре ме ном се при ла го ђа вао 
по тре ба ма Rapp Ma ri ne Gro up, та ко да је да нас основ на де лат ност ком па ни је про из вод ња 
брод ских ви та ла за ис тра жи вач ке и рад не бро до ве, као и за нафт не плат фор ме. На ме на 
ви та ла је из вла че ње ри бар ских мре жа, по ла га ње ка бло ва, из вла че ње/спу шта ње рад них 
уре ђа ја, из вла че ње и спу шта ње си да ра, итд. У тех но ло шком про це су из ра де ви та ла при ме-
њу ју се сле де ће об ра де: об ра да ме та ла ре за њем, га сно се че ње, за ва ри ва ње, тер мич ка ме-
та ли за ци ја и на ва ри ва ње, из ра да хи дра у лич них ин ста ла ци ја као пра те ће опре ме ви та ла, 
по вр шин ска за шти та бо је њем, про це си пра ња и од ма шћи ва ња по вр ши на, као и про це си 
мон та же. По ред про из вод ње за соп стве не по тре бе, ком па ни ја се ба ви и пру жа њем услу га 
ма шин ске об ра де, за ва ри ва ња и по вр шин ске за шти те тре ћим ли ци ма.

слика11.29ма шин ски парт ком па ни је Рапп „За ста ва”

слика11.30 Из ра да јед не од го вор не кон струк ци је у ком па ни ји Рапп „За ста ва”
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У пи та њу је ин ду стриј ски ком плекс, ко ји se про сти ре на по вр ши ни од око 40000 m². 
Сам обје кат има по вр ши ну 10000 m², од че га 9100 m² чи ни про из вод ни ком плекс. У 
окви ру на ве де ног ком плек са се на ла зе и цен тра ли зо ва ни ма га цин ре зер вних де ло ва и 
ца рин ско скла ди ште. 

Да нас, број за по сле них је достигао 162. Број ин же ње ра, ди пло ма ца Фа кул те та ин-
же њер ских на у ка, у ком па ни ји је 25 и ан га жо ва ни су на раз ли чи тим по зи ци ја ма у про-
из вод ном про це су, по чев од тех но ло ги је, пре ко на бав ке и ло ги сти ке, па до кон тро ле 
ква ли те та и са ме про из вод ње. Мно ги од њих се на ла зе на ру ко во де ћим по зи ци ја ма, али 
су про стор у овој мо но гра фи ји усту пи ли мла дим ко ле га ма, пред став ни ци ма ге не ра ци је 
ди пло ма ца из 2019. го ди не.

слика11.31мла ди ин же ње ри на рад ном ме сту у ком па ни ји Рапп „За ста ва”: ми хај ло ми ло је вић, маст. 
инж. ма шин ства (де сно), ми лан па у но вић, инж. ма шин ства (у сре ди ни) и Ни ко ла јан ко вић, маст. инж. 

ма шин ства (ле во)

Ми хај ло Ми ло је вић је за вр шио основ не ака дем ске сту ди је (мо дул Про из вод но ма-
шин ство), а за тим и ма стер сту ди је Ма шин ског ин же њер ства (мо дул Ин ду стриј ски ин-
же ње ринг) 2019. го ди не, а у ком па ни ји РАПП „За ста ва” за по слио се у мар ту 2020. као 
кон тро лор ква ли те та. Ка ко ис ти че, у пи та њу је по сао ко ји зах те ва да се од ре ђе на зна ња 
сте че на на фа кул те ту при ме не у прак си: „Да би се оба вљао по сао кон тро ло ра, нео п ход но 
је упо зна ти се са ком плет ним си сте мом у ком па ни ји и про ћи кроз сва ки сек тор – од кон-
струк ци је и тех но ло ги је до ква ли те та. Сек тор кон тро ле ква ли те та у РАПП-у об у хва та кон-
тро лу у ма шин ској об ра ди, кон тро лу за ва ре них спо је ва (ви зу ел на кон тро ла, ис пи ти ва ње 
пе не тран ти ма, ул тра звуч на ме то да), за тим кон тро лу де ло ва по сле пе ска ре ња и фар ба ња 
и за вр шну кон тро лу. Мој по сао је ко тро ла ква ли те та про из во да по сле ма шин ске об ра де, 
што под ра зу ме ва кон тро лу ди мен зи ја де ло ва и скло по ва по мо ћу ра зних мер них ин стру-
ме на та, пра ће ње про це са из ра де де ло ва, сор ти ра ње де ло ва у ба зи по да та ка ”. Ми хај ло је 
за до во љан у ком па ни ји јер му је пру же на при ли ка за сти ца ње но вих зна ња, нео п ход них 
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за да ље на пре до ва ње и уса вр ша ва ње. „Нај бит ни је од све га је што у ком па ни ји по сто ји 
пе ри од проб ног ра да, чи ме се свим мла дим ин же ње ри ма да је при ли ка да се на вик ну на 
по сао и да стек ну не ко пред зна ње, пре ула ска у пра ви по сао ин же ње ра.”, ис ти че Ми хај-
ло Ми ло је вић и до да је: „Све што сам на у чио то ком сту ди ја мо гу да при ме ним у прак си. 
По са ве то вао бих мла ђе ко ле ге ин же ње ре да што ви ше ства ри на у че на фа кул те ту, јер ће 
им то си гур но ко ри сти ти у по слу”.

Ми лан Па у но вић се у овој ком па ни ји за по слио та ко ђе у мар ту 2020, по за вр шет ку 
основ них сту ди ја Ма шин ског ин же њер ства (мо дул Про из вод но ма шин ство). Ра ди на по-
зи ци ји опе ра тив ног тех но ло га-кон струк то ра, што об у хва та опе ра тив не и ко ла бо ра тив не 
ак тив но сти у ве зи са лан си ра њем рад них на ло га за про из вод њу, као и оста ле ак тив но сти 
ко је су уско по ве за не са слу жба ма опе ра тив не при пре ме, ло ги сти ке и ко мер ци ја ле. Ми-
ла нов по сао под ра зу ме ва по зна ва ње про из вод них мо гућ но сти, до ступ них ма ши на и ка па-
ци те та ком па ни је, по зна ва ње тех но ло ги је из ра де ма шин ских еле ме на та, као и нор ми ра ње 
од ре ђе них опе ра ци ја, ко је се ко ри сте при ли ком њи хо ве из ра де. Рад на ра чу на ру му је, 
сва ка ко, у опи су по сла, а нај ви ше ко ри сти спе ци ја ли зо ва ни ма шин ски софт вер Auto desk 
In ven tor, за из ра ду ра ди о нич ке до ку мен та ци је. „Као млад ин же њер, ко ји је до био при-
ли ку да ра ди у ова ко ве ли кој ком па ни ји, имам ве ли ку же љу за да љим уса вр ша ва њем и 
сти ца њем но вих зна ња у окви ру фир ме. Упо знао сам осно ве функ ци о ни са ња и ор га ни-
за ци ју пред у зе ћа и спо јио сте че на зна ња са Фа кул те та ин же њер ских на у ка и прак ти чан 
рад у фир ми”, ка же Ми лан Па у но вић, ко ји сма тра да је сти ца ње зва ња ин же ње ра „ве ли ки 
ко рак у жи во ту, ко ји отва ра мно го мо гућ но сти за гра ђе ње ка ри је ре”. Бу ду ћим ко ле га ма 
са ве ту је: „Уз труд на по слу, по што ва ње прет по ста вље них, као и ста ри јих ко ле га, али и уз 
же љу за уса вр ша ва њем и сти ца њем но вих прак тич них зна ња и ве шти на, ваш труд уло жен 
у сти ца ње ди пло ме ће се си гур но ис пла ти ти”. 

У мар ту 2020. го ди не у ком па ни ји се за по слио и Ни ко ла Јан ко вић, ко ји је го ди ну да на 
ра ни је за вр шио ма стер сту ди је Ма шин ског ин же њер ства (мо дул Про из вод но ма шин ство). 
Са да ра ди као кон тро лор ква ли те та про из во да, а за успе шно оба вља ње тог по сла, ко ји 
зах те ва по зна ва ње раз ли чи тих обла сти ма шин ства, ве о ма му је ко ри сти ло по чет но ан-
га жо ва ње у сек то ру тех но ло ги је. Тре нут но се ба ви из ра дом пла на за ва ри ва ња за де ло ве 
и скло по ве ко је про из во ди ком па ни ја. Као и ње го ве ко ле ге, у знат ној ме ри је упу ћен на 
ра чу нар и при ме ну спе ци ја ли зо ва них софт ве ра, као што су In ksca pe и Auto desk In ven tor. 

„Ком па ни ја РАПП За ста ва пру жи ла ми је при ли ку за сти ца ње но вих зна ња, нео п ход них 
за да ље на пре до ва ње. Сма трам да ком па ни ја мо же до ста да по ну ди но вим мла дим ин-
же ње ри ма по пи та њу сти ца ња зна ња и ис ку ства из обла сти ма шин ства. Сте че на зна ња на 
Фа кул те ту ин же њер ских на у ка, као и до бра ко му ни ка ци ја са љу ди ма, до ста су ми по мо гли 
да се укло пим у си стем ком па ни је”. Уз су ге сти ју да би то ком сту ди ја тре ба ло да бу де ви-
ше прак тич не на ста ве, Ни ко ла са ве ту је бу ду ће мла де ин же ње ре да има ју у ви ду да „рад 
и труд у то ку шко ло ва ња мо гу до ста да зна че при ли ком за по шља ва ња и уса вр ша ва ња”. 
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SIgITд.о.о.,крагУјевац,грошница
На та ла су ре не сан се срп ске ауто мо бил ске ин ду стри је, не ка да-

шња вој на ка сар на у Гро шни ци по ста ла је Сло бод на зо на на ме ње на 
ко о пе ран ти ма фа бри ке ауто мо би ла FI AT, а ита ли јан ска ком па ни ја 

SI GIT отва ри ла је ћер ку-фир му SI GIT d.o.o. упра во на тој ло ка ци ји, 2011. го ди не. Основ на 
де лат ност ове фа бри ке је про из вод ња ауто мо бил ских де ло ва од пла сти ке и гу ме.

слика11.32 SI GIT д.о.о., Кра гу је вац, гро шни ца

За хва љу ју ћи са вре ме ном си сте му ме наџ мен та, тр жи шној ори јен та ци ји, бр зом уче њу 
и при ла го ђа ва њу, фа бри ка SI GIT је по сле све га не ко ли ко го ди на по ста ла је дан од нај у спе-
шни јих ком по нен та ша у Ср би ји. До бри ре зул та ти ни су про шли не за па же но, те су убр зо 
усле ди ла при зна ња, по пут оног за нај у спе шни ју фа бри ку у чи та вој SI GIT гру па ци ји или 
при зна ња Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Ре пу бли ке 
Ср би је за нај бе збед ни је пред у зе ће у Ср би ји у ка те го ри ји до 250 за по сле них. 

Сте че ни по зи ти ван имиџ је фа бри ци SI GIT отва рао вра та но вих тр жи шта, та ко да да-
нас фа бри ка из во зи де ло ве за чи тав низ ауто мо бил ских ги га на та, укљу чу ју ћи пре сти жни 
Por sche и на на шем тр жи шту ви со ко це ње ни Audi. Ру ко вод ство ове успе шне фа бри ке се 
увек тру ди да сво је по слов не ви зи је за сни ва на де таљ ним ана ли за ма тр жи шних кре та ња 
и да хра брим од лу ка ма отва ра но ве пер спек ти ве. Услед то га, да нас се име SI GIT не ве зу је 
ис кљу чи во за ауто мо бил ски сек тор, јер фа бри ка у свом порт фо ли ју има чи тав сет раз ли-
чи тих пла стич них де ло ва ко ји се угра ђу ју у број не уре ђа је бе ле тех ни ке ши ром Евро пе.
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слика11.33 про из вод ни по гон фа бри ке SI GIT у гро шни ци

На укуп ној по вр ши ни од 10.000 m2 SI GIT има про из вод ни по гон са 29 ма ши на за 
ињек ци о но бри зга ње, не ко ли ко мон та жних ли ни ја, скла ди штем и ма шин ском ра ди о ни-
цом са CNC ма ши на ма и уни вер зал ним ма ши на ма за об ра ду ме та ла. Укуп но 200 за по-
сле них про из во ди, скла ди шти и от пре ма де ло ве на тр жи шта ши ром све та.

слика11.34 CMM кон такт на са вре ме на мер на тро ко ор ди нат на ма ши на

Од око 200 за по сле них, ше сна е сто ро су ин же ње ри – ди плом ци Фа кул те та ин же њер-
ских на у ка Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Но се ћи од го вор ност ру ко во де ћих по зи ци ја и при-
ме њу ју ћи и уна пре ђу ју ћи зна ња ко ја су сте кли на Фа кул те ту, ин же ње ри ко ји су се обра-
зо ва ли на Фа кул те ту ин же њер ских на у ка да ју кључ ни до при нос успе ху фа бри ке SI GIT:

Ми лан Сто шић – ди рек тор про из вод ње; –
Ра до ван Ра ле вић – ру ко во ди лац тех но ло ги је; –
Алек сан дар Мар ко вић – тех нич ки ди рек тор; –
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Ми лош Миљ ко вић – тех но лог; –
Ра ди слав Ве лич ко вић – тех но лог; –
Иван Гла во њић – ру ко во ди лац слу жбе за про јек то ва ње и из ра ду кон трол ни ка; –
Ива на Сте ва но вић –  – CAD ин же њер;
Мар ко То шо вић –  – CAD ин же њер;
Ог њен Дум бе ло вић –  – CAD ин же њер;
Ни ко ла Игру ти но вић – ру ко во ди лац ра ди о ни це; –
Ми лан Па вло вић – ру ко во ди лац ме тро ло ги је; –
Са ва Миљ ко вић – спе ци ја ли ста ме тро ло ги је; –
Не ма ња Жив ко вић – спе ци ја ли ста ме тро ло ги је; –
Бра ни слав Сте ва но вић – ру ко во ди лац слу жбе за тех но е ко ном ске ана ли зе; –
На та ли ја Пан те лић – спе ци ја ли ста за тех но е ко ном ске ана ли зе; –
Ог њан Срећ ко вић – спе ци ја ли ста за тех но е ко ном ске ана ли зе. –

Ме ђу SI GIT-овим нај у спе шни јим ин же ње ри ма су и при пад ни ци ге не ра ци ја ко је су 
сту ди је на Фа кул те ту ин же њер ских на у ка за вр ши ли у про те клих де сет го ди на.

Иван Гла во њић је је дан од њих. Ма стер ака дем ске сту ди је на сту диј ском про гра му 
Ма шин ско ин же њер ство, мо дул Ма шин ске кон струк ци је и ме ха ни за ци ја, за вр шио је 2015. 
го ди не. У SI GIT-у се за по слио кра јем 2017. го ди не, а ис ку ство је пре то га сти цао у ком-
па ни ји „Ју го им порт СДПР” као кон струк тор оклоп них во зи ла. У SI GIT-у је ру ко во ди лац 
ра ди о ни це за про из вод њу кон трол ни ка и по моћ них ма ши на за бри зга не де ло ве ко ји се 
ко ри сте у ауто мо бил ској ин ду стри ји. У пи та њу је по зи ци ја ко ја об у хва та кон ци пи ра ње и 
про јек то ва ње кон трол ни ка или но са ча за ди мен зи о нал ну сер ти фи ка ци ју де ло ва, пла ни-
ра ње про из вод ње у ра ди о ни ци и рад са ти мом кон струк то ра и про из вод них ин же ње ра на 
идеј ним ре ше њи ма ко ја се ти чу по сту па ка про из вод ње и мон та же на ве де них по зи ци ја. 

„Ве ли ки иза зов за сва ког ин же ње ра је рад у ауто мо бил ској ин ду стри ји, ко ја сво јим зах те-
ви ма и стан дар ди ма пред ња чи у но вим тех но ло ги ја ма. То ста вља ин же ње ра у си ту а ци ју 
да сво јим зна њем од го во ри тех нич ки на сва ки зах тев и да у усло ви ма крат ких ро ко ва и 
ви со ког ин тен зи те та раз ми шља бр зо и ефек тив но”, ка же Иван Гла во њић, ко ји на ве де не 
си ту а ци је успе ва да пре бро ди за хва љу ју ћи, из ме ђу оста лог, сте че ном рад ном ис ку ству. 
Ка да је реч о Фа кул те ту и сме ру ко ји је за вр шио, сма тра да би де таљ ни је упо зна ва ње са 
про из вод ним про це си ма и кон крет ним при ме ри ма из ин ду стри је то ком сту ди ра ња сва-
ка ко ко ри сти ло сва ком ин же ње ру.

Ива на Сте ва но вић је ма стер ака дем ске сту ди је Вој но ин ду стриј ског ин же њер ства, 
за вр ши ла 2016. го ди не. Би ла је сти пен ди ста фон да „Ака де мик Дра го слав Сре јо вић” за 
школ ску 2011/2012, до бит ник на гра де „Ака де мик Дра го слав Сре јо вић” за 2012/2013 и 
2013/2014. и сти пен ди ста Фон да за мла де та лен те – „До си те ја” за школ ску 2013/2014. 
го ди ну. У SI GIT-у је од апри ла 2019. го ди не, где је ан га жо ва на на по зи ци ји од го вор ног 
про јек тан та за кон трол ни ке. Ба ви се про јек то ва њем и раз во јем кон трол ни ка пла стич них 
де ло ва ко ји се ко ри сте у ауто мо бил ској ин ду стри ји. Го во ре ћи о сво јој про фе си ји, Ива на 
ис ти че: „По сао ин же ње ра ко ји се ба ви про јек то ва њем под ра зу ме ва не пре кид но уче ње и 
пра ће ње ино ва ци ја у ра зним сфе ра ма ин же њер ства, ка ко би се до шло до ре ше ња ко ја 
су ква ли тет на, али и еко но мич на. То под ра зу ме ва тим ски рад и не пре кид ну ме ђу соб ну 
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ко му ни ка ци ју”. Ива на су ге ри ше да би про ши ре ње ли сте из бор них пред ме та мо гло да 
бу де је дан од на чи на да се уна пре ди на став ни про цес на Фа кул те ту.

Ма да се то ком основ них и ма стер сту ди ја на Фа кул те ту ин же њер ских на у ка опре де-
лио за мо дул Ма шин ске кон струк ци је и ме ха ни за ци ја, Бра ни слав Сте ва но вић је још као 
сту дент по ка зао на ро чит афи ни тет пре ма ауто мо би ли ма и ауто мо бил ској ин ду стри ји, 
уче ству ју ћи у раз во ју ко чи о ног си сте ма тр кач ког ауто мо би ла (сту дент ске фор му ле) FIN 
Ra cing Te am-a школ ске 2016/2017 го ди не. Ма стер сту ди је је за вр шио 2017. го ди не, а 
по чет ком 2018. већ је по чео да ра ди у SI GIT-у. На кон пе ри о да упо зна ва ња са свим про-
це си ма у фа бри ци, од ула ска си ро ви не до из ла за го то вог про из во да, ра дио је на по зи ци ји 
тех но-еко ном ског ана ли ти ча ра, да би по сле три ме се ца по стао ру ко во ди лац Оде ље ња за 
тех но-еко ном ске ана ли зе. У пи та њу су ана ли зе ко ји ма се, на осно ву тех нич ке до ку мен-
та ци је и дру гих по да та ка, де фи ни ше це нов на вред ност по тен ци јал них или по сто је ћих 
про из во да. Бра ни слав Сте ва но вић сма тра да је за ин же ње ра нај бит ни је да има спрем ност 
и же љу да учи и на пре ду је, јер се и у окви ру јед ног рад ног ме ста окол но сти ме ња ју то ком 
вре ме на, па је по треб но је стал но сти ца ње но вих зна ња и бу ду ћим ин же ње ри ма по ру чу је: 

„Ве о ма је бит на ис трај ност – ни ка да не од у ста ја ти пред пре пре ка ма, већ та да да ти све 
од се бе. Би ти ин же њер зна чи би ти де те и ко ри сти ти ма шту, али та ко ђе и би ти од ра стао, 
од но сно би ти све стан од го вор но сти ко ја се оче ку је од вас”.

WACkeRneuSonкрагУјевацд.о.о.
Ком па ни ја Wac ker Ne u son je осно ва на у Кра гу јев цу 2007. го ди не 

као део Wac ker Ne u son Групe, водећe мултинационалнe компанијe у 
обла сти про из вод ње гра ђе вин ских ма ши на и опре ме са ви ше од 300 

про из вод них гру па, 50 фи ли ја ла ши ром све та и 140 сер ви сних цен та ра. 
Основ на де лат ност Wac ker Ne u son-а у Кра гу јев цу је про из вод ња за ва ре них че лич них 

кон струк ци ја за гра ђе вин ске и по љо при вред не ма ши не ко је се про из во де у Wac ker Ne-
u son Гру пи.

Wac ker Ne u son се тре нут но на ла зи у за ку пље ном про сто ру, не ка да шњој про из вод ној 
ха ли фа бри ке Фи лип Кља јић, али је у пла ну из град ња соп стве не мо дер не фа бри ке не-
да ле ко од цен тра Кра гу јев ца. Осим ши ре ња ка па ци те та ре дов не про из вод ње за ва ре них 
че лич них ком по нен ти за гра ђе вин ске и по љо при вред не ма ши не, у пла ну је и зна чај ни је 
уво ђе ње ауто ма ти за ци је и ро бо ти за ци је про це са, као и ула га ње у сек тор раз во ја про из-
во да и по ве ћа ње про из вод них ка па ци те та.

Број за по сле них у Wac ker Ne u son-у је 430. Ме ђу њи ма је ви ше од 30 ин же ње ра – ди-
пло ма ца Фа кул те та ин же њер ских на у ка, ан га жо ва них на по зи ци ја ма кон струк то ра/ди-
зај не ра, про звод них и про це сних ин же ње ра, тех но ло га и ли де ра про је ка та. Ком па ни ја 
је до са да има ла од лич но ис ку ство са ин же ње ри ма ко ји су се обра зо ва ли на Фа кул те ту 
ин же њер ских на у ка. За до вољ ни су зна њем ко је ин же ње ри сти чу на Фа кул те ту и сма тра ју 
да пред ста вља од лич ну осно ву за бр зо укла па ње у рад не про це се и уса вр ша ва ње спе ци-
фич них зна ња ко ја зах те ва ју раз вој и про из вод ња у Wac ker Ne u son-у.

Алек сан дар Сто ја но вић је је дан од ин же ње ра у Wac ker Ne u son-у ко ји је основ не ака-
дем ске сту ди је Вој но ин ду стриј ског ин же њер ства, а за тим и ма стер ака дем ске сту ди је 
из обла сти ин же њер ског ме наџ мен та за вр шио на Фа кул те ту ин же њер ских на у ка 2019. 
го ди не. У Wac ker Ne u son-у је по чео да ра ди још као сту дент 2016. го ди не, на по зи ци ји 
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про це сног ин же ње ра. Од 2020. го ди не ра ди као ин же њер за ва ри ва ња, што об у хва та 
из ра ду пла но ва про из вод ње у по гле ду при ме не аде кват них тех но ло ги ја за ва ри ва ња и 
ан га жо ва ња ква ли фи ко ва них из вр ши ла ца, ко ор ди на ци ју из ра де рад них ин струк ци ја и 
пра ће ње њи хо ве при ме не, кон тро лу пре за ва ри ва ња у по гле ду сер ти фи ка та за за ва ри ва-
че, ускла ђи ва ња WPS ли ста, срод но сти основ ног и до дат ног ма те ри ја ла, спе ци фи ка ци је 
тех но ло ги је за ва ри ва ња, аде кват них усло ва за за ва ри ва ње. Та ко ђе, ово рад но ме сто под-
ра зу ме ва и спро во ђе ње ме ра си сте ма ква ли те та, као и де фи ни са ње по сту па ка и тех но ло-
ги је за ва ри ва ња, по треб не опре ме и до дат них ма те ри ја ла. О свом ан га жо ва њу у Wac ker 
Ne u son-у Алек сан дар ка же: „Иако је мој пр во бит ни циљ био да се за по слим у на мен ској 
ин ду стри ји, по сао у ком па ни ји Wac ker Ne u son ми је омо гу ћио да бо ље упо знам про цес 
за ва ри ва ња, што је и да нас мо ја при мар на сфе ра ин те ре со ва ња. Да бих успе шно оба вљао 
по сло ве про це сног ин же ње ра мо рао сам да бу дем упо ран, та чан, си сте ма ти чан и про фе-
си о на лан, што ме је по сле не ко ли ко го ди на до ве ло до обу ке за ме ђу на род ног ин же ње ра 
за ва ри ва ња (IWE). Зна ња сте че на на Фа кул те ту су ми сва ка ко пу но зна чи ла при ли ком 
адап та ци је на оба рад на ме ста”.

слика11.35 алек сан дар Сто ја но вић, маст. инж. ме наџ мен та (ле во) са ко ле га ма у про из вод ном по го ну 
Wac ker Ne u son у Кра гу јев цу

На та ли ја Мар ја но вић је за вр ши ла основ не ака дем ске сту ди је Вој но ин ду стриј ског 
ин же њер ства 2017. го ди не, а го ди ну да на ка сни је, по оба вља њу сту ден ске прак се у 
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Wac ker Ne u son-у, при дру жи ла се ко ле га ма ин же ње ри ма за по сле ним у тој ком па ни ји. 
Ан га жо ва на је на по зи ци ји ин же ње ра за про ра чун тро шко ва про из вод ње, што под ра зу-
ме ва кал ку ла ци ју це на за но ве про из во де и ре кал ку ла ци ју за по сто је ће про из во де, у че му 
зна чај ну уло гу има тех но ло ги ја про из вод ње ком плет ног про из во да и по лу про и зво да, па 
су и ин же њер ски ала ти ко је ко ри сти ра зно вр сни. На та ли ја је од по чет ка сту ди ра ња би ла 
по себ но за ин те ре со ва на за тех но ло ги ју об ра де ме та ла, а по сао у Wac ker Ne u son-у јој је 
пру жио мо гућ ност да про ши ру је зна ња из те обла сти. „И још увек учим”, ис ти че и до да је 
да је до ста то га на у чи ла и о тех но ло ги ји за ва ри ва ња, кон струк ци ја ма, ма шин ским ма-
те ри ја ли ма, тер мич кој об ра ди, итд. Та ко ђе, бу ду ћим ко ле га ма ин же ње ри ма ко ри сне су 
ње не на по ме не о зна ча ју сти ца ња до дат них ве шти на: „По ред про фе си о нал них ве шти на, 
као што су по зна ва ње об ра де ме та ла и струк ту ре ма те ри ја ла или ко ри шће ња про гра ма 
за мо де ли ра ње, за оба вља ње овог по сла та ко ђе је ве о ма ва жна и ко му ни ка тив ност, али и 
сна ла жљи вост, као и спо соб ност за рад у ти му.”

Ми лош Ри стић је ин же њер ма шин ства. Основ не ака дем ске сту ди је на Фа кул те ту 
ин же њер ских на у ка за вр шио је 2013. го ди не, на мо ду лу Ма шин ске кон струк ци је и ме-
ха ни за ци ја. Од 2017. го ди не је у Wac ker Ne u son-у, где се у по чет ку ба вио фор ми ра њем 
це не про из во да, а да нас је ко ор ди на тор тре нинг цен тра за за ва ри ва ње, та ко да из ра ђу је 
пла но ве за обу ку за ва ри ва ча, рад на упут ства за за ва ри ва ње про из во да, уса вр ша ва ње и 
уна пре ђи ва ње про це са за ва ри ва ња. На осно ву лич ног ис ку ства, Ми лош бу ду ћим ко ле-
га ма са ве ту је сле де ће: „Искрен при ступ свим за по сле ни ма ре зул ту је нај бо љом са рад њом 
и пред ста вља до дат ну мо ти ва ци ју за рад, за хва љу ју ћи че му се лак ше ре ша ва ју сви про-
бле ми. Нор мал но је има ти страх при за по шља ва њу без прет ход ног рад ног ис ку ства, али 
се кроз рад и ре ша ва ње те ку ћих про бле ма тај страх ве о ма бр зо гу би”. Та ко ђе, сма тра да 
би че шће по се те фа бри ка ма то ком сту ди ја и упо зна ва ње са си сте мом ра да и бу ду ћим 
ин же њер ским по зи ци ја ма у ве ли кој ме ри ко ри сти ле бу ду ћим ин же ње ри ма. 

Ђур ђе Јо вић је 2016. го ди не за вр шио основ не, а 2018. го ди не и ма стер сту ди је Ма-
шин ског ин же њер ства, мо дул Ма шин ске кон струк ци је и ме ха ни за ци ја. Од мах по за вр-
шет ку сту ди ја за по слио се у ком па ни ји Wac ker Ne u son, а ова ко опи су је сво је пр ве про-
фе си о нал не ко ра ке: „Сва ки тек свр ше ни сту дент, ко ји се пр ви пут су сре ће са ствар ним 
про бле ми ма и ве ли ким ко лек ти вом, у по чет ку на сто ји да от кри је, за јед но са сво јим 
прет по ста вље ни ма, на ко јој по зи ци ји ће да ти свој мак си мум”. Опи су ју ћи соп стве но на-
пре до ва ње у Wac ker Ne u son-у, Ђор ђе мо ти ви ше бу ду ће мла де ко ле ге. Кре нуо је од ме-
ре ња вре ме на на ли ни ја ма и из ра де про цес пла но ва и рад них упут ста ва, да би се то ком 
вре ме на укљу чио у из ра ду пла но ва за но ву фа бри ку, а за тим и раз ра ду и им пле мен та ци ју 
оде ље ња за ро бо ти зо ва но-по лу а у то мат ско за ва ри ва ње. За тим је по стао во ђа про јек та 
ша си је ба ге ра, па и глав ни од го вор ни тех но лог за рад про то тип ске ра ди о ни це за из ра ду 
ка ши ка ба ге ра. Са да се, ге не рал но, ба ви тех но ло ги јом и тех нич ком до ку мен та ци јом за 
из ра ду ви ше вр ста про то ти по ва. „Зна ње, а по себ но ис ку ство се нај бо ље сти че кроз кон-
крет ни рад”, ис ти че Ђур ђе Јо вић и до да је: „Уко ли ко по сто ји во ља за уче њем и ко рек тан 
при ступ по слу и од но си ма са љу ди ма, ко ле ге ће пре по зна ти труд и по др шке ће увек би-
ти.” Ђор ђе де ли ми шље ње сво јих ко ле га да би сту ден ти ма тре ба ло омо гу ћи ти да у ве ћој 
ме ри уче ству ју у ре а ли за ци ји кон крет них про је ка та и ре ша ва њу ре ал них про бле ма из 
ин же њер ске прак се.


