
Студијска посета предузећу LEONI Wiring Systems – Фабрика у Малошишту 26.05.2017. 

 

У оквиру предмета Стратегијски менаџмент логистике и Управљање производњом организована је студијска 
посета компанији LEONI Wiring Systems – Фабрика у Малошишту. Mенаџер Фабрике и менаџер логистике 
поздравили су студенте Економског факултета у Нишу. У разговору са студентима менаџери, некадашњи 

студенти Економског факултета у  Нишу, су истакли да 
су теоријска и практична сазнања са Факултета помогла 
њиховом брзом и лаком уклапању у радну атмосферу. 
Такође, истакли су да је јако велики проценат 
некадашњих студента Економског факултета на 
лидерским позицијама у фабрици у Малошишту, што је 
потврда квалитета образовања које су стекли на 
Факултету.   

Менаџер логистике је упознао студенте Економског 
факултета са процесима који се дешавају унутар 
фабрике и потврдио нераскидиву везу и 
комплементарност између производних и логистичких 
процеса. Посетом улазног складишта студенти су се 
упознали са процесом и правилима пријема и смештаја 
сировина неопходних за обезбеђење континуитета 

процеса производње. 

Студенти су имали прилику да на практичном примеру сагледају организовање сложених производних 
активности у оквиру припреме производње и непосредне производње. Менаџмент предузећа је указао на 
одређена практична решења организовања приступа инпутима која су скратила проточно време припреме 
производње. Такође, демонстриран је и значај, као и начин употребе канбан картица у остваривању just in time 
процеса. Приликом обиласка непосредне производње, студенти су стекли увид у начин обављања технолошких 
операција, али и операција провере квалитета и дораде готових производа.  

На крају су студенти посетили излазно складиште, одакле се готови производи отпремају до највећих 
произвођача из области аутомобилске индустрије (Land Rover, Jaguar). Такође, имали су прилику да се упознају 
са потребом да се у зависности од карактеристика тражње купца имплементирају одређена специфична 
решења у организовању излазног складишта.   

Прилика да се на један целовит начин сагледају производни и логистички процеси предузећа LEONI Wiring 
Systems у Малошишту јасно је показала повезаност садржаја наставних предмета Стратегијски менаџмент 
логистике и Управљање производњом са кључним сегментима реалног пословања предузећа, о чему говоре и 
утисци студената: 

„Заиста се може повући паралела између онога о 
чему учимо на Факултету и онога што смо данас 
чули о пословању предузећа.“ 

„Посета предузећу ЛЕОНИ представља корисно 
искуство. Упознала сам се начином организовања 
процеса производње и укупног пословања који је у 
функцији ефикасног и ефективног пословања.“  

„Задовољна сам чињеницом што су ми многи 
концепти о којима су менаџери причали познати јер 
смо о њима учили на Факултету.“ 

„Данас смо се ми, студенти који сматрамо да је 
теорија коју учимо на Факултету неприменљива ван 
њега, уверили у супротно. Можда терминологија 
није у потпуности иста, али је знање, знање. Увек применљиво, без обзира на речник.“ 

„Овакве посете би требало чешће организовати.“ 
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