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УВОД
о фабрици

• Основана 1968 године

• Приватизација 2004 године

• 2007 Универекспорт постаје већински власник

• 2012 Бачка АД мења назив у Група Универекспорт 

Бачка АД

• Производни погони се састоје од четри организационе 

јединице: фарма, кланица, ресторан и малопродаја

• Асортиман између осталог обухвата: свеже месо, 

сланине, домљене производе, ферментисане суве 

кобасице, сувомеснате производе, барене кобасице...



УВОД
о фабрици

• Фарма се простире на површини од око 18 хектара и 

тренутно има капацитет од 12 хиљада товљеника 

(800 крмача)

• Сорте које се користе: немачки ландрас, шведски 

ландрас, велики јоркшир и пијетрен

• Фарма се састоји из 4 сегмента: прасилиште и 

одгајивалиште, товилиште, селекција са 

репродукцијом и здравствена заштита свиња

• Мешаона хране капацитета 6200 тона

• Сарадња са Научним институтом Пољопривредног 

Факултета у Новом Саду



УВОД
о фабрици

• Талијанска и Аустријска технологија прераде меса

• HACCP Стандард издат од стране IQNET Аустрија

• 4 савремене коморе: 2 коморе капацитета 15 тона 

користе се за дозревање трајне робе и 2 ХД коморе 

капацитета 5 тона за димљење трајне робе



ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

• Дефинисати пресечне тачке на којима желимо мерити 

количине

• Пресечне тачке опремити вагама

• Дефинисање Тока докумената

• Дефинисање Тока програма

• Програм за преузимање података са вага

• Дифиниције података на појединим вагама

• Програм за аутоматско формирање докумената

• Штампа налепница



ТОК ДОКУМЕНАТА

Радни налог клања

Док. 500

- Формира се ручно

- издатница 100 у једном ставу се уноси цела количина 

- са пријемнице док. 200 ако је купљено или140 ако је са наше фарме

- штампа налепница (слика)

- предајница док. 110 аутоматски се прави на СТ_Кланица (слика)

Радни налог пандловања

Док. 501

-Формира се ручно

- Издатница  док. 100 се прави аутоматски на СТ_Свињски или СТ_Говеђи

- предајнице док. 110 се праве аутоматски на СТ_Пандлерај

- штампа налепнице (слика)

- на СТ_Свињски се у зависности од избора ОЈ може аутоматски 

формирати и интерна отпремница док. 140 (само прасе и јагње и само 08150)
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ТОК ДОКУМЕНАТА
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ТОК ПРОГРАМА
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ЗАКЉУЧАК

• Људи

• Рад

• Упис

• Прецизност, брзина, ефикасност


