
Потписан уговор о сарадњи 
 
Компанија Leoni Wring Systems Souheast  d.o.o. и Факултет за машинство и 

грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу потписали су уговор о 
пословно техничкој сарадњи у просторијама Факултета у Краљеву. Потписивању 
уговора присуствовали су Вукман Ракочевић, заменик градоначелника града 
Краљева, проф. др Миле Савковић, декан Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, Клеменс Сакс, генерални 
директор Компаније Leoni Wring Systems Souheast d.o.o, Данијела Ивковић, 
комерцијални директор Компаније Leoni Wring Systems Souheast  d.o.o и Јелена 
Спасић, директор људских ресурса Компанија Leoni Wring Systems Souheast  d.o.o. 

„Леони“ гради своју четврту фабрику у Србији, у Краљеву која би до 2023. 
године, када фабрика буде производила пуним капацитетом требало да запосли 
пет хиљада људи, а кадрови машинске струке биће један од најтраженијих 
образовних профила. Зато је уговором о пословно техничкој сарадњи предвиђен 
програм стипендирања најбољих студената, стручна пракса, дани отворених 
врата и посете компанији „Леони“ у Србији, такмичења у студијама случаја, 
предавања и радионице. Компанија Leoni Wring Systems Souheast  d.o.o је део 
Леони Групе, глобалног произвођача решења за пренос енергије и података у 
аутомобилској и другим индустријама. 

„Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 
Крагујевцу је позитивна високообразовна институција  пре свега захваљујући 
стручном кадру који овде ради , који се овде неговао и школовао дуги низ година и 
деценија и спада у ред најбољих факултета“ истакао је заменик градоначелника 
града Краљева Вукман Ракочевић, а затим додао да  раније није било оваквих 
прилика за сарадњу и за помоћ студентима. Затим се у име града Краљева 
захвалио  компанији „Леони“ и директору господину Саксу што су препознали 
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву као важну институцију, што 
су дошли у Краљево да презентују свој рад, презентују своју будућу фабрику у 
Краљеву и да најбољим студентима понуде неколико врста сарадње.То ће 
свакако студентима бити од изузетног значаја за  будући рад и каријеру, науку и 
истраживање, а град Краљево ће ова заједничка сарадња  учинити бољим местом 
за живот.  
  „Завршавамо прву зграду фабрике од 6.500 квадрата у којој ће бити 
запослено 150 радника. Први тест семплови аутомобилских каблова у погону нове 
фабрике у Краљеву биће произведени у фебруару наредне године. До сада је 
обуку за посао прошло 120 људи који су обавезну едукацију имали у нашим 
погонима у Румунији и Нишу и тај процес настављамо. Почетак серијске 
производње очекујемо крајем 2019. и почетком 2020. године. У складу са 
пројектом и уговором који имамо са купцем, запошљавање ће се одвијати по 
фазама, а наш план је да до 2023. године у краљевачкој фабрици дођемо до 
цифре од близу 5.000 запослених“,  рекао је обраћајући се  присутнима Клеменс 
Сакс, генерални директор „Леонија.  
  „Сарадња са „Леонијем“ је веома је значајна за наш факултет, јер смо на 
овај начин обезбедили да наши студенти стручну праксу могу да обављају у овој 
компанији као и израду завшрних дипломских и мастер радова. Оно што је 



најважније, потписивањем уговора омогућили смо и одређени број стипендија за 
најбоље студенте, а највероватније и запослење. Свакако ћемо ово презентовати 
и свршеним средњошколцима који се наредне године опредељују за студије“, 
изјавио је Миле Савковић, декан Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву. 

 


