
Град Краљево и Универзитет у Крагујевцу о будућим заједничким корацима: 
сарадња привреде и високошколских установа  
 

О успостављању односно унапређивању сарадње краљевачких привредних 
субјеката са Универзитетом у Kрагујевцу те Факултетом за машинство и 
грађевинарство у нашем граду, разговарали су представници града Краљева, 
крагујевачког Универзитета и краљевачког Факултета.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са својим замеником Вукманом 

Ракочевићем, био је домаћин ректору Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненаду 
Филиповићу, проректору за научноистраживачки рад проф. др Весни Ранковић, 
проректору за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта 
Универзитета у Крагујевцу проф. др Драгану Ђурчићу и генералном секретару 
Универзитета у Крагујевцу Марку Лукићу. Састанку су присуствовали и декан 
Факултетa за машинство и грађевинарство у Краљеву проф. др Миле Савковић, 
продекан за наставу др Александра Петровић и продекан за научноистраживачку 
делатност др Милан Бижић.  

Ректор Универзитета у Крагујевцу је говорио о могућностима узајамне 
помоћи Града и Универзитета. Подсетио је и на законску обавезу да Универзитет 
односно сви факултети при Универзитету организују савете послодаваца, да 
привреда треба активније да се укључи у рад Универзитета и факултета. Како је 
истакао, треба видети на који начин Универзитет може да допринесе повећању 

броја студената у Краљеву – унапређењем сарадње са привредом, увођењем нових 
студијских програма и на друге начине, како би студенти по завршеном школовању 
налазили запослење у својој струци.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је госте кратко упознао са 
историјатом Факултета за машинство и грађевинарство, који је настао из потребе 
привреде, али је, у једном периоду, стручни кадар имао проблем да се запосли у 
области у којој се школовао. Ипак, како је истакао градоначелник, у последње 
четири године 6.000 Краљевчана је нашло посао, понајвише захваљујући 

инвеститорима – компанији Леони, која је упослила 2.300, и Тај група - око 700 
наших суграђана. Према речима градоначелника, компанија Леони, коју су гости и 
посетили након пријема, већ је успоставила сарадњу са краљевачким факултетом и 
стипендирала студенте. Он је такође поменуо могућност сарадње са домаћим 

предузећима - Гиром, Електромонтажом, Амигом, Ципом... Терзић је посебно 
истакао добру сарадњу са Регионалном привредном комором Моравичког и Рашког 
управног округа, нарочито приликом формирања Савета послодаваца и унапређења 
сарадње са привредом. Гостима је представио и стање у краљевачком 
средњошколском образовању, у које се последњих година, у сарадњи са 
Републиком, улажу велика средства.  

Као проблем који треба заједно решавати градоначелник је изнео недовољно 
високошколских установа које би допринеле развоју града, као и чињеницу да се 
мали број свршених студената враћа у Краљево после студија.     

Да се Факултет за машинство и грађевинарство заиста труди, уводи нове 
студијске програме, сарађује са Градом и привредом потврдио је и декан Факултета 
проф. др Миле Савковић. Према његовим речима, постоји потреба за новим 
студијским програмом који би био везан за информатику, а који би умногоме 



допринео промени слике о високошколском образовању у граду Краљеву, на чему 
Факултет већ ради. Декан је навео и да је Факултет већ начинио прве кораке у 
формирању Савета послодаваца захваљујући доброј сарадњи са Привредном 

комором у нашем граду. 
Жеља за сарадњом постоји, као и жеља да се примени стечено знање и да се 

проблеми заједнички решавају, тако да, закључак је са састанка представника 
Града Краљева, Факултета за машинство и грађевинарство и Универзитета у 
Крагујевцу – будући заједнички кораци сигурно ће водити ка успеху.  

  
 

 
 

 


