
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПОСЕТИ ИХИС НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ 

ПАРК ЗЕМУН АД  

 

 

ИХИС НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЗЕМУН АД је иновациона организација за 

обављање иновационе делатности и са својим фирмама чланицама ангажован је на 

развијању иновационих технологија као и на производњи иновационих производа у 

малим серијама. Парк пружа услуге предузетницима у формирању „старт уп“ фирми и 

отпочињању делатности тих фирми. 

IHIS Techno Experts d.o.o се бави примењеним и развојним истраживањима из области 

материјала, заштите животне средине, алтернативних извора енергије и електрохемије. 

 

Посета ИХИС НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЗЕМУН, АД у Земуну, је реализована 

дана 25.10.2019., у 11:00. Чланове катедре за Машинско инжењерство: проф. др 

Лјиљану Радовановић, доц. др Јасмину Пекез, МСц Мићу Ђурђева и МСц Ивана 

Палинкаша примио је директор др Никола Бајић са својим сарадницима. У оквиру 

посете било је разговора о могућим облицима сарадње у оквиру научних истраживања 

и учешћа на пројектима, о уступању расположиве опреме ТФ „Михајло Пупин“ из 

Зрењанина, могућности израде дипломских и мастер радова наших студената у ИХИС-

у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПОСЕТИ ПРЕДУЗЕЋУ GLM RS Solution у 

Зрењанину 

 

Посета предузећу GLM RS Solution д.о.о у Зрењанину, је реализована дана 29.10.2019., 

уз присуство студената II године (предмет Машинско инжењерство у пракси) и III 

године (предмет Поузданост машина) смера Машинско инжењерство ТФ „М. Пупин“ 

као и проф. др Љиљане Радовановић, доц. др Јасмине Пекез и проф. др Десница 

Елеоноре, и асистената МСц Боривоја Новаковића и МСц Ивана Палинкаша. 

 

У оквиру посете студенти су имали прилику да чују о предузећу GLM RS и њеним 

делатностима од директора Радета Бербакова и свих руководиоца одељења.  

 

Основна делатност предузећа GLM-RS д.о.о. је производња и обрада металних 

компоненти за ауто индустрију. Компанија је лидер у домену израде делова за издувне 

системе за ауто индустрију. Компанија тренутно производи издувне системе за 

Мерцедес, Рено, Нисан и многе друге марке аутомобила, 

 

Циљ ове посете, је упознавање студената са делатностима и производним програмом, 

најновијим технологијама и савременим технолошким поступцима израде и монтаже у 

аутомобилској индустрији. 

 

Компанија има за циљ да створи структуру која задовољава потребе купца и тржишта 

по веома конкурентној цени кроз максималну флексибилност и стручност, захваљујући 

специјализованим људским ресурсима обученом за рад у тој области. Посетили смо: 

 

Одељење GLM Tubetech Division - Деформисање цеви је веома сложен посао и у 

аутомобилској индустрији се индустријализација производног процеса мора догодити 

у року од неколико недеља. Заваривање које се обавља углавном се односи на естетске 

линије, комадно заваривање, роботизовано ободно заваривање на фитингу и 

састављање компоненти за теретна возила. Компанија има роботизована острва са 

манипулаторима струга. Терминални је, осим тога, важан сектор, али цикличан јер 

зависи од стила. Заправо, само заваривање мора да задовољава и естетске захтеве. 

Примењени и заварени материјали су аустенитни нерђајући челици и феритни 

нерђајући челици. 

 

Одељење GLM Mechanical Components Division -  специјализовано је за производњу 

кука и носача који се, опремљени гумама, користе за учвршћивање издувног система 

испод каросерије возила и сматрају се водећим светским произвођачем у свом сектору. 

Један од разлога овог успеха је његова способност да се испоручују мале серије од 500 

комада годишње за одређене тржишне нише, до пуно милиона комада годишње. 

Такође су водећи светски произвођач цеви под притиском, односно цеви под 

притиском за рециклирање испарења у издувним системима. И у овој области обрада 

цеви од 6 или 8 мм захтева веома развијену технологију. Кука је наизглед једноставна. 

У стварности, додана вредност коју GLM даје овом елементу је изузетна и мора се 

идентификовати у способности да се правилно ради са новим материјалима. 

Заваривање активности је стратешко и ова фаза пресудно дефинише поузданост и 

прецизност готовог производа. GLM поверује овај деликатни процес сертификованим 

оператерима са дугогодишњим искуством у аутомобилском сектору. У одељењу за 

монтажу свака се компонента пажљиво проверава пре последње фазе монтаже, што 

купцу даје апсолутну сигурност да ће производ који ће добити бити усаглашен са свим 

спецификацијама, укључујући оне у паковању. Одељење за монтажу је оно које 

обједињује рад свих оператора на задовољство корисника. 



 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПОСЕТИ КОМПАНИЈИ ДИЈАМАНТ АД у 

Зрењанину 

 

 

Посета компанији Дијамант АД у Зрењанину је реализована дана 05.11.2019., уз 

присуство студената II године (предмет Машинско инжењерство у пракси) и III године 

(предмет Поузданост машина) смера Машинско инжењерство ТФ „М. Пупин“ као и 

проф. др Љиљане Радовановић, доц. др Јасмине Пекез и проф. др Десница Елеоноре, и 

асистента МСц Боривоја Новаковића. 

 

У оквиру посете студенти су имали прилику да чују о компанији Дијамант АД и њеним 

делатностима од шефа Службе одржавања и енергетике, Борка Мракића.  

 

Компанија Дијамант АД највећи је произвођач јестивих уља и водећи произвођач 

маргарина, биљних масти, мајонеза и деликатесних производа на бази мајонеза у 

Србији. Осим производа за широку потрошњу, Дијамант производи и сировине за 

друге прехрамбене индустрије, пре свега за кондиторску индустрију и пекарство. 

Компанија је такође значајан чинилац у сектору пољопривреде, нарочито у области 

производње уљарица, што подразумева развој партнерског односа са пољопривредним 

произвођачима, као и развој логистичке покривености у сврху откупа и савременог, 

безбедног складиштења уљарских култура. Као водећи произвођач у оквиру уљарске 

индустрије, компанија има за циљ да континуирано улаже у развој нових и унапређење 

постојећих производа, као и у развој самих производних процеса, у складу са 

најновијим светским тенденцијама у развоју прехрамбене технологије. 

 

Циљ ове посете: упознавање студената са делатностима и производним програмом, 

најновијим технологијама у области уљарске индустрије; студенти су имали прилику 

да се сусретну и да виде принцип рада постројења за прераду улазних сировина, процес 

одвајања љуске од зрна сунцокрета; цео процес припреме и производње кроз 

савремени програм PLC Skada приказан је у командној соби; упознавање са начином 

функционисања погонских електромотора, редуктора, пужних транспортера, 

елеватора; посећено је и подземно складиште улазних сировина из 2009. године. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПОСЕТИ ФАБРИЦИ ШИНВОЗ, Зрењанин 

 

Посета фабрици Шинвоз, Зрењанин, је реализована дана 13.12.2019. – 3 школска часа, 

уз присуство студената II, III године студената смера Машинско инжењерство ТФ „М. 

Пупин“ као проф. др Десница Елеоноре и асистената  Боривоја Новаковића и Миће 

Ђурђева. 

 

Циљ посете производној фабрици Шинвоз, је упознавање студената са производним 

програмом, најновијим технологијама у индустрији и савременим технолошким 

поступцима израде, монтаже и ремонта електромоторних возова, дизел и електричних 

локомотива, свих врста путничких и теретних вагона и свих пратећих елемената у 

шинској индустрији. 

 

У оквиру посете студенти су имали прилику да чују о предузећу Шинвоз и њеним 

делатностима од стране Бојана Вукобрата, мастер инж.машинства, Јелене Станковић, 

QMS менаџера, и Драгана Јовина, лице одговорно за безбедност на раду.  

 

Основна делатност фабрике „Шинвоз“ д.о.о. је ремонт и текуће одржавање 

електромоторних возова, дизел и електричних локомотива, свих врста путничких и 

теретних вагона, производња и оправка железничких склопова и резервних делова за 

сопствене потребе и потребе железнице. Производни програм: Ремонт шинских возила 

и склопова; Ремонт и оправка обртних постоља; Ремонт и оправка осовинских слогова 

свих типова шинских возила; Ремонт и оправка погонских мотора; Ремонт и оправка 

кочионе опреме; Ремонт и оправка електричних, електронских и механичких 

компоненти; Новоградња и реконструкција теретних вагона. 

 

Процесе које су студенти видели у самом погону су:  

 

1. Погон ремонта: 

 Ремонт електро моторног воза 412/416; 

 Ремонт дизел хидрауличних локомотива; 

 Ремонт ДМВ 711; 

 Ремонт осовинких склопова; 

 Одељење машинске обраде; 

 Одељење испитивања без разарања; 

 

2. Погон производње компоненти: 

 Израда примарних делова (сечење на ласеру, обарање ивица, савијање лимова 

на преси, савијање лимова на троваљку, обарање ивица - припрема за 

заваривање, израда подсклопова, међуфазна контрола делова); 

 Линија Талент 3 (упознавање са алатима за заваривање, израда подсклопова и 

склопа кабине, израда подсклопова и склопова кровова); 

 Линија НАТ (упознавање са пројектом који је на самом почетку, у развитку); 

 Радионица за лепљење и заптивање; 

 Школица за обоку заваривача; 

 процес складиштења (магацин),  

 преса за прављење отвора,  

 сечење лимова ласером (сечење челика дебљине до 20мм),  

 троваљак за профилисање,  

 копирно сечење гасом (сечење лима до 100мм).  

 теретне транспортере 



 

 
 

Koнтролна соба за безбедност кочионих система је лиценцирана радионица и процеси 

који се врше у овом сектору везани су за проверу исправности кочионих система као 

најутицајнијег елемента за безбедност шинских возила. Студенти су упућени у начин 

функционисања уређаја који прате стање система. 

 

 

 

 

 

Примењују се савремени CNC i NC обрадни системи, стругови и глодалице, кроз које 

су студенти упознати са начином обраде точкова за шинска возила и других помоћних 

елемената. 



  
 

 

Сви процеси се терминирају  и обележавају по секторима, од сектора задуженог за 

сировине до сектора за пројектовање, преко произвонодног сектора, како би се ток 

производње у сваком тренутку могао контролисати. 

 

 
 

Студенти су при посети имали прилике да обиђу и две линије под пројектима Талент 3 

и НАТ пројекат који је у почетној фази развоја. 

 



  
 

 

Поред наведених главних процеса, студенти су имали прилике да виде и одвојене 

секторе за техничке струке, попут сектора за заваривање, где је било прилике да се 

виде поступци МИГ-МАГ заваривања, сектор за лепљење, где су упознати са 

поступцима начина заптивања спојивих елемената методом лепљења (структурно 

лепљење).  

 

 
 

 


