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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време 
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет? 
Секако дека ДА. Отсекогаш техничките науки беа попривлечни за мене отколку 
општествените. Тој интерес се провлекува уште од средношколските денови и токму тоа 
беше мотивацијата да се запишам на Факултетот за природни и технички науки при УГД 
Штип. Одлуката за моето универзитетско образование на оваа катедра се покажа како 
правилна, бидејќи благодарејќи на моето образование успеав да се вработам во 
индустрија каде што можам да го имплементирам моето стекнато знаење. 
 

Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето? 
Можам со сигурност да потврдам дека знаењето кое го стекнав додека студирав е од 
огромно значење лично за мене, а верувам и за секој студент што ќе излезе од 
факултетот, како дипломиран Инженер. Темите кои се обработуваа и во кои 
навлегувавме, немаше да бидат толку многу привлечни доколку ја немавме целокупната 
поддршка од сите професори, асистенти и демонстратори. Тие со целата нивна поддршка 
и желба да не мотивираат, придонесоа за тоа која сум јас како изграден професионалец. 
 

Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови? 

Искрено ги има многу. Би ги издвоила сите нови познанства со моите колеги, со кои до ден денес комуницираме и одржуваме пријателства. 
Интересни беа и оние моменти на исчекување кога секој од нас ги очекуваше резултатите од испити и искреното радување на секој 
положен испит. И се разбира, морам да го споменам главниот настан, односно моето дипломирање со кое го заокружив овој период од 
мојот живот. 

Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и 
резултатите кои ги постигнувате на Вашето 
работно место? 
Да, се разбира дека сум задоволна, но секогаш се 
стремам да давам уште еден чекор повеќе, со цел 
континуирано да бидам мотивирана за уште 
подобар резултат, бидејќи нели, човекот учи 
додека е жив. Секогаш мораме да работиме на себе 
и да наоѓаме начин како да се подобриме, дури и 
ако резултатите се веќе одлични. 

 

 

Каков беше Вашиот пат на напредување од вработувањето до 
моменталната позиција? 
Мојот пат на напредување во компанијата Адиент Штип беше и сé уште е полн со 
предизвици, но токму тоа е главниот мотив што ме води. Оваа компанија се 
занимава со производство на автомобилски навлаки за седишта за брендовите 
Форд и Мерцедес.  Вработувањето во секторот Логистика како Координатор на 
материјали и планирање беше за мене нешто сосема ново, бидејќи немав никакво 
искуство во ваков тип на корпоративна организација. На оваа позиција останав 3 
години и можам да кажам дека ми помогнаа стекнатите теоретски знаења од 
судиите по Индустриска логистика. Втората позиција која ја работам и до ден 
денес е Инженер за лансирање на нови производи. Посебно ми е мило што ова 
работно место одговара на мојот карактер и слободно можам да кажам дека е 
позиција каде што мора да бидеш многу одговорен бидејќи работиме со 
планирање на целокупниот тек на проектот, од негов старт, па сé до негово 
процесирање во сериско производство. Оваа позиција овозможува чести 
патувања на кои имам дополнителни прилики да се запознаам со новитетите и да 
видам како се работи во други автомобилски индустрии. 

Каква е Вашата соработка со професорите од 
нашиот факултет?  
Уште додека студирав, имав супер соработка со 
сите професори од нашиот факултет. Тие секогаш 
се отворени за било какви прашања поврзани со 
материјата. Морам да ги пофалам за нивната 
несебична поддршка, што е од голема важност за 
секој студент. Особено ќе го издвојам Проф. Д-р. 
Зоран Десподов, кој во текот на моето студирање 
претставуваше и сé уште е моја менторска фигура. 

  Можете ли да издвоите некој реален проблем од Вашето работење кој 
успешно сте го надминале? 
Овде проблемите преферираме да ги дефинираме како предизвици. Во 
изминативе 5 години имало доста предизвици, најголемиот предизвик е да 
успееме да направиме баланс помеѓу ургентноста на сите нарачки, но во исто 
време фокусот да биде ставен на квалитетот на крајниот производ. Ова 
понекогаш е тешко да се постигне, со оглед на тоа што крајните купувачи имаат 
големи флуктуации и девијации на нивните нарачки. Сепак со користење на 
алатките за оптимизација и со добро планирање, во координација со сите 
инволвирани, успеваме да ги надминеме овие предизвици. 

 

Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на студентите од нашиот факултет? 
Мојата компанија има програма за пракса на апсолвенти и им се дава шанса на новите кадри да стекнат искуство при нивниот натамошен 
професионален развој. 


