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РЕЧ РЕЦЕНЗЕНАТА  

  
Др Саша Ранђеловић, ванр. професор, 

Универзитет у Нишу, Машински факултет: 

  „Развој индустрије једног друштва представља његову моторну снагу која покреће све 
његове области. Иако Србија већ дуже време битно заостаје на том путу, овакви начини 
преношења теоријског али и тацитног знања представљају шансу да држава Србија буде део 
развијеног и модерног света, без обзира на многа неразумевања. Традиционална 
индустријска производња топлог и хладног ковања индустријски најразвијенијих држава, 
направила је велики искорак управо у погледу тачности и квалитета својих производа а све 
базирано на огромном искуству и врло снажном научном развоју ове области. Овај 
приручник индустријског инжењеринга је један од правих корака ка путу опоравка и буђења 
српске производње и обраде метала, а која је предуслов за напредак једне државе.'' 

Др Гордана М. Бакић, доцент, 

Универзитет у Београду, Машински факултет: 

  „Драган Илић је у приручнику Толеранције и контрола квалитета челичних отковака 
уложио труд да део ЕU норми, који се специфично односи на машинску индустрију и 
процесе топлог обликовања челика, појасни и сажме у виду упутстава за упознавања са 
актуелним прописима и процедурама и њиховом применом у индустријском инжењерингу и 
ковачкој пракси. Овај приручник представља један од првих покушаја да се помогне у 
процесу укључивања домаће ковачке индустрије на тржиште EU, кроз упознавање и 
разумевање система управљања квалитетом тог тржишта. Предуслов за излазак на тржиште 
које је строго регулисано прописима и правилима, као што је тржиште EU, је и потпуно 
разјашњење захтева датих у EURONORM стандардима за сваку грану индустрије, па тако и 
за ову. Приручник може да буде од велике користи онима из ковачке индустрије (са 
нагласком на свеобухватној контроли квалитета из те области), који тек започињу привредну 
сарадњу и прилагођавање прописима EU.'' 

Др Живко Бабић, ванр. професор, 

Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет: 

  „Приручник свакако може бити користан за студенте, стручњаке и техничка лица из 
подручја индустријског инжењеринга које обрађује, јер садржи доста различитих иврло 
битних информација на једном мјесту које увелико превазилазе тему самог рада.’’ 
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Владимиру Јоксимовићу и Здравку Хусулу 

Драган  Илић 

 

 

 

 

 

О аутору: 

 

Драган Илић је по образовању војни машински инжењер. Након распада Југославије прелази у 
привреду и посебно се посвећује проблематици контроле квалитета. Обзиром на недостатак литературе 
из ове области, одлучује се да објави рад који би био користан како стручној јавности, тако и 
студентима и ученицима. О себи воли да каже да је рођен 1959. године и да још није умро.. Овај 
стручни рад посвећује својим драгим професорима Ph.D. in physics Владимиру Јоксимовићу и 
Пуковнику Ваздухопловно Техничке Службе, Prof. Здравку Хусулу. Посебно се захваљује на 
разумевању и подршци Славици Сарић Ахмић испред издавача АГМ књиге Београд. 
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