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Апстракт - У раду су приказане спeцифичнoсти oргaнизaциje пословања и прoизвoдњe прeдузeћa Фaбрике рeзнoг aлaтa 

A.Д. Чачак, кao и кaрaктeристикe производног прoцeсa израде алата и нaчина прoцeсa прoизвoдњe. Приказани су циљеви 

предузећа, као и мисија и визија предузећа, стратешки циљеви, такође је дефинисана и делатност предузећа. Анализирана је 

и приказана организациона структура предузећа са пратећим контролисаним друштвима и производним погонима. Такође 

приказана је и кадровска структура предузећа са различитих становишта. Затим је анализиран производни програм 

предузећа по свим производним погонима, као и сви расположиви машински капацитети и опрема. Рад садржи све 

производе којима предузеће Фaбрике рeзнoг aлaтa A.Д. Чачак располаже такође и технологије производње, као и све линије 

производа које имају. Описан је систем квалитета, као и стандарди који се користе у предузећу. Детаљно је  приказан  

процес производње у Фaбрици рeзнoг aлaтa A.Д. Чачак са нагласком на технологију израде алата, где је детаљно приказан 
производни процес са свим технолошким операцијама.    

Кључне речи – Организациона структура; производни асортиман; капацитети; производни процес;  

1 УВОД  

Фабрика резног алата а.д. Чачак представља организовану производњу стандардних и специјалних алата по 

савременој технологији израде, високог квалитета и широког асортимана алата, што представља њену основну 

делатност. Такође педузеће се бави заједничким пословима које подразумевају услуге у погледу економско-

финансијских послова, општих и правних послова, послова контроле квалитета, послова обраде података и 

управљања производњом, комерцијале, транспорта, увоза и извоза, централног одржавања итд.   

У раду су приказане спeцифичнoсти oргaнизaциje пословања и прoизвoдњe прeдузeћa Фaбрике рeзнoг aлaтa 

A.Д. Чачак, кao и кaрaктeристикe производног прoцeсa израде алата и нaчина прoцeсa прoизвoдњe. Приказани су 

циљеви предузећа, као и мисија и визија предузећа, стратешки циљеви, такође је дефинисана и делатност 

предузећа. Анализирана је и приказана организациона структура предузећа са пратећим контролисаним 

друштвима и производним погонима. Такође приказана је и кадровска структура предузећа са различитих 

становишта. Затим је анализиран производни програм предузећа по свим производним погонима, као и сви 

расположиви машински капацитети и опрема. Рад садржи све производе којима предузеће Фaбрике рeзнoг aлaтa 

A.Д. Чачак располаже такође и технологије производње, као и све линије производа које имају. 

Описан је систем квалитета, као и стандарди који се користе у предузећу. Детаљно је  приказан  процес 

производње у Фaбрици рeзнoг aлaтa A.Д. Чачак са нагласком на технологију израде алата, где је детаљно 

приказан производни процес са свим технолошким операцијама. 

2 ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАБРИКЕ РЕЗНОГ АЛАТА А.Д. ЧАЧАК  

Фaбрикa рeзнoг aлaтa A.Д. Чачак је основанa je 1953. гoдинe у Чачку, представља сaврeмeнo oргaнизoвaнo 
прeдузeћe кoje, кoристeћи нajнoвиjу тeхнoлoгиjу изрaдe, прoизвoди стaндaрднe и спeциjaлнe aлaтe висoкoг 
квaлитeтa и ширoкoг aсoртимaнa. Сви типови aлaта овог предузећа су прoизвeдeни oд висoкoквaлитeтних 
aлaтних чeликa, тврдoг мeтaлa, кeрaмичких плoчицa и других супeр тврдих мaтeриjaлa. Ови алати сe могу 
кoристити у тeхнoлoшкoм пoцeсу зa свe врстe oбрaдe мeтaлa, нeмeтaлa, дрвeтa, пaпирa и минeрaлa. Такође, 
много тога је учињено за унапређење сaрaдње сa нaучним устaнoвaмa у зeмљи и свeту, стaлним прaћeњeм и 
кoришћeњeм свeтских дoстигнућa, усaвршaвaњeм сoпствeнoг знaњa и искуствa, кao и прихвaтaњeм сугeстиja и 
мишљeњa нaших цeњeних пoтрoшaчa из тeхнoлoгиje oбрaдe, нaчинa упoтрeбe и oдржaвaњa, континуално се 
усaвршaвa и пoбoљшaвa квaлитeт aлaтa и мaшинa. 

2.1 Историјат предузећа 

Фабрика резног алата а.д. Чачак је основана Решењем Народног одбора Општине Чачак бр. 2941/53 од 
03.02.1953.године и уписана у Регистар предузећа и радњи код Окружног Привредног суда у Титовом Ужицу 
под ред.бр. Фи. 479/56 од 23.08.1956.године. Основала ју је група радника расформираног војног предузећа "Боба 
Милетић" и на самом почетку бавили су се производњом нарезница и урезника.  Ове две врсте производа 
развијене су до 1960. године, а од 1960. до 1965. почело је са развојем осталих алата за обраду навоја, 
вретенастих глодала и алата за обраду отвора. Након 1965. године и тзв. привредне реформе предузеће 
проширује производњу и уводи нове производе. Формирани су производни погони за поједине врсте алата, као и 



погон за производне услуге. Улагање у производни простор и опрему као и интензиван развој производа трајао је 
непрекидно истим темпом до 1973. године. 

Предузеће у свом технолошком процесу од 80-их година примењује најсавременију технологију израде алата, 
и има комплетан производни програм алата за обраду бушењем, глодањем, резањем и ваљањем навоја, контролу 
бушења и израде навоја. У производни програм поред резног алата предузеће је уврстило и производњу опреме 
за алате, као и осталих машина и прибора за обраду метала. Крајем 1989. године, сагласно одредбама Закона о 
предузећима, брисане су ООУР и формирано јединствено Друштвено предузеће Фабрика резног алата а.д. Чачак, 
које је 25.12.1989. године уписано у регистар Окружног Привредног суда у Краљеву решењем бр. Фи.1105/89. 

У 2004. години извршено је гашење погона у Новом Пазару односно ФРА „Алат и Прибор“ д.о.о. Нови 
Пазар, тако да је данас у саставу Фабрике резног алата а.д. Чачак седам контролисаних друштава са учешћем у 
власништву са 100%. Скупштина Фабрике резног алата а.д. Чачак је 26.11.2006. године усвојила Уговор о 
организовању Фабрике резног алата а.д. Чачак ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима. Након 
ступања на снагу Закона о привредним друштвима Предузеће је преведено из судског у Регистар Привредних 
субјеката, решењем БД 51146 од 13.03.2006. године. Дана 30.03.2010. Агенција за приватизацију је донела 
одлуку да се покреће поступак реструктурирања Фабрике резног алата а.д. Чачак. и свих седам зависних 
друштава.  

2.2 Визија и мисија предузећа   

Визија Фабрике резног алата а.д. Чачак је да буде међу водећим предузећима која се бави производњом алата 
како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Потребно је непрекидно пратити потребе и зактеве купаца и 
благовремено одговорити на њих. Такође, је неопходно неговати посвећеност послу и водити бригу о 
запосленима. 

Мисија овог предузећа је да обезбеди жељене производе за купце и да створи најбоље могуће услове за 
пружање услуга истима. Истовремено тежи да осигура профит предузећу растом производње и добрим 
пословањем. 

2.3 Делатност предузећа   

Фабрика резног алата а.д. Чачак је организована за производњу стандардних и специјалних алата по 
технологији израде високог квалитета и широког асортимана алата. Према Решењу АПР БД 51146/2006 од 
13.03.2006. године и Обавештењу о разврставању Републичког завода за статистику, претежна делатност 
предузећа је: Производња алата под шифром 2573. 

Постигнута је сарадња са научним установама из земље и света у циљу сталног праћења и коришћења 
светских достигнућа из технологије обраде, начина употребе и одржавања алата. Матично друштво се 
првенствено бави заједничким пословима које подразумевају услуге у погледу економско-финансијских послова, 
општих и правних послова, послова контроле квалитета, послова обраде података и управљања производњом, 
комерцијале, транспорта, увоза и извоза, централног одржавања итд. Матично друштво обједињује стручне 
службе за помоћ и праћење свих подређених друштава као организационих целина. Делатност и производни 
програм седам контролисаних друштава, која су организована према предмету рада и која су у 100% власништву 
Фабрике резног алата а.д. Чачак, биће анализиране у наставку рада. 

2.4 Oрганизационa структурa прeдузeћa  

Унутрашња организација Фабрике резног алата а.д. Чачак утврђена је одлуком Надзорног одбора, а 
систематизацију послова и радних места доноси директор.  Фабрика резног алата а.д. Чачак послује као отворено 
акционарско друштво, матично друштво са 7 контролисаних друштава. На нивоу матичног друштва постоји 5 
сектора: 

1. Центар за развој и информатику, 
2. Центар за квалитет, 
3. Комерцијални сектор, 
4. Финансијски сектор и 
5. Сектор општих послова. 
 
Поред матичног сектора у фабрици су присутни и следећи производни погони: 
1. ФРА АУН д.о.о. – погон за производњу алата за унутрашњи навој 
2. ФРА СБ д.о.о. – погон за производњу спиралне бургије 
3. ФРА АОР д.о.о. – погон за производњу алата за за обраду рупе 
4. ФРА АСН д.о.о. – погон за производњу алата за спољни навој 
5. ФРА АЛП д.о.о. – погон за производњу алата и прибора 
6. ФРА ТО д.о.о. – погон за термичку обраду 

 
У наставку рада на слици 1. је приказана организациона шема Фабрике резног алата а.д. Чачак са 

контролисаним друштвима, именима руководилаца и бројем запослених. 



 
Слика 1. Организациона структура Фабрике резног алата а.д. Чачак  

(Извор: Интерна документација Фабрике резног алата а.д. Чачак) 

2.5 Кадровска структурa прeдузeћa  

Да би предузеће функционисало и обављало своје послове на квалитетан начин неопходно је на прави начин 
извршити кадровање и дефинисати кадровску политику. Дакле потребно је обезбедити да сваки човек буде на 
свом радном месту, односно да својим квалификацијама и знањем на рави начин одговори на радне задатке који 
су му поверени. Сви запослени у предузећу морају да делују тимски, зарад испуњења заједничких цињева 
предузећа тј., морају да своје личне планове и амбиције ставе у други план.  

Фабрика резног алата а.д. Чачак заједно са контролним друштвима има укупно 575 запослених. У наставку 
рада представљено је кретање запослених по годинама, као и преглед старосне, квалификационе и других 
структура запослених закључно са 2015. годином. 

3 ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ ФАБРИКЕ РЕЗНОГ АЛАТА А.Д. ЧАЧАК   

Алати Фабрике резног алата а.д. Чачак се производе од висококвалитетних алатних челика, тврдог метала, 
керамичких плочица и других супер тврдих материјала. Могу се користити у технолошком процесу за све врсте 
обраде метала, неметала, дрвета, папира и минерала. Захваљујући широком асортиману и солидном квалитету, 
производи Фабрике резног алата а.д. Чачак су нашли примену у свим индустријским гранама у нашој земљи, као 
и већини земаља на свих пет континената. Фабрички алати налазе примену у металској, аутомобилској, авио 
индустрији, производњи мотора, машиноградњи, рударству, грађевинарству, дрвној индустрији и наменској 
производњи. Фабрика ужива значајан углед доброг извозника, јер је годишње извозила преко половине својих 
производа, углавном у индустријски најразвијеније земље света. Свој програм фабрика је проширила на 
производњу специјалних машина за производњу алата, уређаја и прибора за алатне машине, машинских делова, 
погонских и преносних елемената, подсклопова и склопова за друге произвођаче машина, машина за паковање, 
машина за графичку индустрију, уређаја и прибора. У наставку рада биће представљен производни програм 
Фабрике резног алата а.д. Чачак. У оквиру производнох погона производе се и одређени алати који ће бити 
детаљније анализирани. 

1. ФРА АУН д.о.о. – погон за производњу алата за унутрашњи навој – у оквиру овог погона обављају се 
делатности производње следећих алата: 
• Урезници  
• Утискивачи 
• Куглична вретена 

 
2. ФРА СБ д.о.о. – погон за производњу спиралне бургије - у оквиру овог погона обављају се делатности 

производње различитих врста спиралних бургија. 
 

3. ФРА АОР д.о.о. – погон за производњу алата за за обраду рупе – у оквиру овог погона обављају се 
делатности производње следећих алата: 
• Алати за бушење и обраду рупе 
• Алати за глодање  
• Алати са тврдим металом 

4. ФРА АСН д.о.о. – погон за производњу алата за спољни навој – у оквиру овог погона обављају се 
делатности производње следећих алата: 
• Алати за обраду спољног навоја 



• Алати за израду озубљења 
• Алати за контролу и мерење 
• Главе за ваљање навоја 
• Ручне клупе 

 
5. ФРА АЛП д.о.о. – погон за производњу алата и прибора – у оквиру овог погона обављају се делатности 

производње следећих алата: 

 Алати за обликовање и обраду деформацијом 

 Програм прибора и специјалних уређаја за алатне машине 
 

6. ФРА ТО д.о.о. – погон за термичку обраду - у оквиру овог погона обављају се делатности пружања услуге 
термичке обраде. Ове услуге обухватају: 

 Каљење брзорезних челика / аутоматска линија и  линија за ручно каљење/, 

 Каљење са  заштитним гасом у пећима, 

 Вакумско каљење са коморним пећима, 

 Индукционо каљење, 

 Нитрирање, 

 Хромирање и  

 Брунирање. 
 
7. ФРА „Производња машина“ д.о.о. Чачак. У оквиру свог производног програма предузеће производи 
следеће машине: 

 Машине за радијално-аксијално подбрусивање, 

 Машине за заваривање трењем, 

 Машине за паковање, 

 Машине за сечење и намотавање и 

 Машине за пластифицирање папира. 

4 МАШИНСКИ КАПАЦИТЕТИ И ОПРЕМА ФАБРИКЕ РЕЗНОГ АЛАТА А.Д. ЧАЧАК  

 Када се говори о производним капацитетима, обично се мисли на расположова производна средства 

предузећа. Међутим производни капацитети предузећа се дефинишу као способност неког предузећа да 

произведе неку количину производа за тачно дефинисано време. Прoизвoдни кaпaцитeти се могу посматрати на 

више начина у зависности од тога која се производна средства посматрају, и то као кaпaцитeти мaшинe, 

кaпaцитeти пoстрojeњa, кaпaцитeти пoгoнa, кaпaцитeти фaбрикe. 

 Фабрика располаже са око 100 брусилица који се користе за брушење алата за израду навоја већином 

западно-европских реномираних произвођача (H.Linder, Reishauer, Matric- Thompson, E.Junker, Buderus itd.) које 

по својој продукцији сврставају фабрику у једну од највећих произвођача навојног алата у Европи, као и у 

неколико већих светских произвођача. Набавна вредност појединих брусилица са CNC – управљањем је била 

између 750  – 1.000 хиљада Евра. Опрема за оштрење је већином увозна, западно и источно европска. 

Поменућемо само неке од произвођача: "Walter", "SPWE", "Guhrung", "Schute", "R.Habib", "MAT ", итд. 

Подбрусивања се изводи на специјалним наменским машинама увозне производње, као што су SPW, 

HERTLEIN - USA, NORMAC, UNGER, MAT. На појединим вишестепеним алатима ова операција изводи се на 

специјалним машинама за радио - аксијално подбрусивање - оштрење.  

 Опрема је већином у функционалном стању, али је неопходно њено занављање и ремонтовање првенствено 

алатних машина. Опрема у Фабрици резног алата а.д. Чачак, делом припада матичном друштву, а остатак 

припада контролисаним друштвима. Опрему чини јако велики број различитих алатних машина универзалне и 

специјалне намене, алата, помоћних прибора, транспортне опреме и остале помоћне опреме, која учествује у 

процесу производње фабрике. Посебно се издваја велики број алата, мерног и помоћног прибора, који 

појединачно посматрано немају велику вредност, али се истичу због своје бројности. У наредном приказима дат 

су основне карактеристике опреме у матичном друштву, као и у 7 контролисаних друштава Фабрике резног 

алата а.д. Чачак. 

У оквиру матичног предузећа постоје два сектора, сектор развоја и сектор контроле квалитета. Сектору 

развоја припадају следеће алатне машине и опрема. Поред алатних машина, матичном друштву – Сектору 

контроле квалитета, припада и велики део мерне и лабораторијске опреме за припрему узорака и контролу 

квалитета. Ова опрема има високу вредност и у добром је стању. 

Контролисано друштво „ФРА АУН“ д.о.о. Чачак првенствено се бави производњом урезника и утискивача 

ручних и машинских, специјалних, за навртке са правим и спиралним жљебовима, за све врсте профила навоја. 

Израђени су од високолегираних HSS и HSSE брзорезних челика. Највреднија опрема су брусилице, које су 

већином увозне, набављене од реномираних светских прозвођача алатних машина, као што су E. Junker, H. 

Linder, Reishauer, Matric - Thompson, Buderus, а делом и домаћих произвођача. 

Према пописној листи од 31.12.2013. године „ФРА АОР“ д.о.о. Чачак има 323 машина алатки и мерне 

опреме. Највреднију опрему чине брусилице и копир глодалица. Постојећа највреднија опрема је набављена 



током осамдесетих година прошлог века, од реномираних светских произвођача. У наредној табели су 

приказане алатне машине и опрема. 

„ФРА СБ“ д.о.о. Чачак производи све врсте спиралних бургија, и то кратке, дуге, специјалне, са рупом за 

хлађење, технологијом глодања, ваљања и брушења из пуног од HSS и HSSE материјала. Уводом у структуру 

опреме и старост јасно се види да кључна опрема ради скоро 35 - 40 година. Машине за ваљање СБ, Брусилице 

без шиљака, брусилице за жљебове и залеђе и оштрилице врха СБ, просечно су старе од 27 година, што упућује 

на занављање кроз набавку нове или ремонт постојеће. 

ФРА АСН“ д.о.о. Чачак се бави производњом алата за обраду спољног навоја, алата за израду озубљења и 

алата за контролу и мерење. Од постојећих машина алатки и мерне опреме, којих укупно према пописној листи 

од 31.12.2013. године има око 340, највише има стругова, брусилица и глодалица које су уједно и највредније 

машине. Врло вредно је и постројење за термичку обраду у вакуму из 1981 године. У табели су дате највредније 

алатне и мерне машине, као и опрема. 

Од укупно 218 машина алатки и мерних машина највредније су CNC брусилица из 1990. године, CNC 

ерозимат са жицом и мерна CNC машина Mitutoyo мерног опсега 850/1000/600 мм са мерним подеоком од 0,5 

m. Списак највредније производне опреме и алатних машина приказан је у наредној табели. Такође, ово 

предузеће  је опремљено универзалном опремом и опремом за израду зупчаника. 

5 ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У ФАБРИЦИ РЕЗНОГ АЛАТА А.Д. ЧАЧАК 

Основни производни асортиман Фабрике резног алата а.д. Чачак чине резни алати. Следећи програмску 

поделу алата по деловима унутар предузећа, могуће је дефинисати технологију која је типична за заступљене 

врсте алата. Комплетан производни процес техннологије израде резних алата представљен је основном блок 

шемом (слика 2.), која чини основу свих технолошких процеса контролисаних друштава Фабрике резног алата 

а.д. Чачак.  

 
Слика 2. Основна блок шема технологије израде алата у Фабрици резног алата а.д. Чачак  

 

I МЕХАНИЧКА ОБРАДА – заступљена је код скоро свих врста алата и одвија се кроз следеће технолошке 

операције: 

 сечење материјала - обавља се на различитим тестерама, оквирним тестерама, гасним сечењем и 

једновретеним аутоматима. 

 стругање - обавља се на универзалним струговима, аутоматима за стругање из шипке, дорадним струговима, 

хидрокопирним, револвер струговима, CNC - универзалним струговима и струговима за позадно стругање – 

хинтеровање. 

 глодање - обавља се на алатним глодалицама, универзалним, конзолним, вертикалним, продукционим 

наменским глодалицама за поједине операције на алату и глодалицама за навој. 

 бушење - обавља се првенствено на стоним и стубним бушилицама. 

 брушење - изводи се на наменским брусилицама за ову операцију  

 

II ТЕРМИЧКА ОБРАДА - зависно од врсте алатних челика и захтеване тврдоће, примењује се прописана 

технологија у соним купатилима, на аутоматским линијама, затим у вакуумској и неутралној атмосфери и 

јамским пећима у атмосфери ендогаса. Такође, у примени су најразличитији термо – хемијски поступци као што 

су цементација, нитрирање, брунирање, никотрирање зависно од захтева и прописане технологије за сваку врсту 

алата. 

 

III  ЗАВРШНА ОБРАДА 

Под технолошким операцијама завршне обраде подразумевају се операције које се изводе на резним алатима по 

обављеној операцији термичке обраде и ту спадају операције: 



•  Обимног брушења – спољно и унутрашње које се изводи на брусилицама за спољно и унутрашње брушење 

брусилицама без шиљака – „centrales“, CNC – брусилицама за округло брушење, затим наменским 

брусилицама за брушење шиљака (шпицева), брушење четвртке на алатима са четвртком. Наведене машине 

су већином домаће производње, а мањи број њих је из увоза; 

•  Брушење навоја – брусе се алати за резање спољног и унутрашњег навоја; брушење се изводи на брусилицама 

за навој, које по намени могу бити за спољно и унутрашње или пак универзално брушење.  

• Оштрења – ова технолошка операција врши се на универзалним оштрилицама алата, наменским – профилним 

оштрилицама, оптичким профилним оштрилицама, оштрилицама за оштрење врхова на алатима; 

•  Подбрусивања – оштрење по обиму - хинтеровање, је технолошка операција која практично даје могућност 

резања алату.  

Завршна обрада атата за обраду рупе брушењем и глодањем, се обавља на брусилицама, оштрилицама које су 

лоциране на спрату хале  „ФРА АОР“ на локацији 1, што је неуобичајено пројектно решење и изискује да зграда 

буде посебне конструкције. 

 

IV  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПРАЊЕ, КОНЗЕРВИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ АЛАТА 

•   Обележавање алата се изводи електрохемијски и механички - жигосањем.  

•  Прање алата се обавља детерџентом, у трихлор - етилену и ултразвучном методом која је најефикаснија. 

•  Конзервирање алата се изводи на различите начине и са различитим средствима, зависно од услова и даљине 

транспорта. 

•  Паковање алата се обавља у зависности од od врсте алата, његових димензија и захтева купаца. 

  

6 ЗАКЉУЧАК 

Фабрике резног алата а.д. Чачак је савремено организовано предузеће које, користећи најновију технологију 
израде, производи стандардне и специјалне алате високог квалитета и широког асортимана. Алати су 
произведени од висококвалитетних алатних челика, тврдог метала, керамичких плочица и других супер тврдих 
материјала. Могу се користити у технолошком процесу за све врсте обраде метала, неметала, дрвета, папира и 
минерала. 

Фабрике резног алата а.д. Чачак је један је од највећих произвођача резних алата у Србији. Поседује 
препознатљив квалитет и конкурентну цену својих производа. Производи артикле који присутни су у великом 
обиму нa нaшeм тржишту, док је све вeћи oбим прoизвoдњe планиран за извoз у Eврoпску униjу. Читав 
асортиман производа  испуњaвa изузeтнo висoкe стaндaрдe EУ у пoглeду квaлитeтa мaтeриjaлa, као и o бeзбeднoj 
упoтрeби и утицajу нa здрaвљe људи. 

У раду је анализаирана организациона структура предузећа, као и производни аасортиман и опрема у односу 
на све производне погоне. Детаљно је описан производни процес праћен технологијом израде, који је 
представљен блок шемом. Оваквом концепцијом производње каква је презентирана у раду, редовним 
активностима на побољшљњу технологије и квалиета приликом израде производа уз перманентно праћенје и 
реализацју трошкова постижу се адекватне конкурентске предности проозвода предузећа Фабрике резног алата 
а.д. Чачак. 
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