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 Савремена производња је заснована на нумерички управљаним 
машинама алаткама. За програмирање и руковање ових машина 
потребна је свеобухватна обука ученика, студената и инжењера. 
Обука на индустријским машинама је скупа и не омогућава 
појединачни и/или самостални рад, а постојећи едукациони 
комплети често су веома једноставни и не покривају све 
елементе обуке.  
Ово техничко решење је едукациони систем са стоном троосном 
вертикалном глодалицом са паралелном кинематиком. Базирано 
је на нашем патентираном паралелном механизму. Намењено је 
за свеобухватну појединачну обуку у:  (i) конфигурисању, (ii) 
програмирању и (iii) управљању нумерички управљаних машина 
алатки.  
Искоришћена су сва искуства стечена у развоју обрадних 
система и у држању обуке за програмирање и руковање 
модерних обрадних система. Проучени су и недостаци 
постојећих система за едукацију за технологију нумеричког 
управљања. На основу тога је конципиран и направљен 
едукациони систем са стоном троосном вертикалном 
глодалицом са паралелном кинематиком, најпре за сопствене 
потребе, а онда и за развој производног програма едукационих 
система. На основу тога је исказан велики интерес за овај 
едукациони систем у земљи и окружењу, као и у Јапану и 
Америци. 
Сваки полазник обуке може да има своје радно место за 
самосталан рад. Систем је безбедан и не захтева посебне 
услове за рад. Прототип система је прво укључен као учило у 
извођењу наставе на групи предмета Машине алатке на 
Машинском факултету Универзитета у Београду, дакле, прво за 
своје потребе. На основу стечених искустава пројектована је 
нова верзија система и сада се може самостално правити и за 
тржиште.  
Систем има перформансе индустријских машина алатки у 
односу на формат и дужину програма и на интерполацију. 
Реконфигурабилни су му и хардвер и софтвер. Систем за 
управљање му има отворену архитектуру. Са овим едукационим 
системом аутори су учествовали у такмичењу за Најбољу 
технолошку иновацију у 2011. години и заузели високо четврто 
место у генералном пласману. 
Овде су посебно дати: 
o Област на коју се техничко решење односи и опис техничког 

проблема који је решаван. 
o Осврт на стање технике. 
o Суштина и детаљан опис техничког решења. 
o Приказ развоја техничког решења. 
o Пратећа документација. 
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ПРИЛОГ 7.2. Списак добијених награда за резултате у развоју 
Мини лабораторијске и едукационе стоне  

троосне глодалице са паралелном кинематиком 
  

 
Поред признатог патента и објављених радова у истакнутим и водећим 

међународним часописима, комплексност и специфичност развијеног техничког 
решења била је уочена и од стране домаће стручне и научне јавности, што је 
резултирало следећим наградама: 

 

Годишња награда Привредне коморе 
Београда за докторску дисертацију  

Конфигурисање нових машина алатки 

одбрањену на Машинском факултету 
Универзитета у Београду 

у школској 2009/2010 

 

 

 
 
Награде на 
такмичењу за 
Најбољу технолошку 
иновацију у Србији у 
2011. години: 

o за освојено 
четврто место у 
генералном 
пласману у 
категорији 
реализоване 
иновације и  

o за учешће у 
финалу овог 
такмичења. 
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ПРИЛОГ 7.3 
Документи који су пратили прихватање овог техничког решења 

 
(сваки од ових докумената је на по једној страни, 
осим документа број 3, који је на три стране) 

 
1)  Предлог Истраживачко-стручном већу Машинског 

факултета Универзитета у Београду за избор рецензената 
за техничко решење 

2) Одлука Истраживачко-стручног већа Машинског 
факултета Универзитета у Београду о именовању 
рецензената 

3) Извештај рецензената 
4) Одлука Истраживачко-стручног већа Машинског 

факултета Универзитета у Београду о прихватању 
техничког решења 

5) Изјава да студенти ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ – ВИШСС 
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глодалицу са паралелном кинематиком за извођење 
додатних облика наставе 
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