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Апстракт— Оптимизација машинских капацитета у компаници“Слобода“а.д. има задатак да дефинише оптималну 

структуру производног програма на бази расположивих ресурса и тржишних ограничења. Питање производног програма 

од стратешког је значаја за пословање компаније, опстанак и развој пословно-производних система. Оптимални 

производни програм претпоставља постојање квантитативне мере поређења са осталим допустивим решењима и често 

је израз компромиса између жељеног циља и ограничења која условљавају могућност постизања екстремних решења. 

Значај оптимизације производног програма утолико је већи, јер је он основа за све остале планове. 

 

Кључне речи – утврђивање потенцијала машинских капацитета; оптимизација машинских капацитета; производни 

циклус израде серије; организационо планирање машинских капацитета 

1 УВОД  

 

 

Организација производње је научно подручје групе техничких наука, које се бави истраживањем, 

пројектовањем и усавршавањем, као и припремањем, координирањем и праћењем одвијања технолошког и 

производног процеса. Организација производње обухвата следеће научне дисциплине: пројектовање 

производног система, пројектовање технолошког и производног процеса, студију рада, планирање и праћење 

производње, управљање квалитетом, руковање материјалом, одржавање машина и опреме, управљање и 

руковођење производњом, инжењерска економија, пројектовање информационих система, оптимизација 

квантитативним методама и методама операционих истраживања. 

           Производни програм садржи количину производа по врстама, трошкове и приход, динамичку разраду 

по кварталима (или месецима) и обим и структуру осталих делатности. Методологија производње може бити: 

„Push" – гурање (односно производња према плану уз максимално коришћење машинских капацитета) и „Pull" 

– вучење (односно производња према наруџбини, тј. према захтеву купца). 

Планирање представља постављање циљева и разрада начина за њихово остваривање. Израда основног 

плана почиње пројектовањем производног програма. Компонентни планови обухватају: план кадрова, план 

материјала,  план коришћења капацитета, план одржавања основних средстава, план кооперација, план 

трошкова и финансијски план. 

Циљ програмирања капацитета средстава за рад је рачунање оптималног коришћења  капацитета у 

производном систему, с тим што се у овом предузећу које је узето у посматрање капацитети јављају као 

машине, уређаји и инсталације, као и пословне и погонске зграде. Као највећи показатељ успешности 

пословања неког предузећа и рада у производњи истицан је степен искоришћења машинских капацитета. Иако 

се веома тешко утврђује степен тачности овог показатеља он представља једино мерило добре и профитабилне 

искоришћености у некој производњи. 

Пошто је тешко довољно тачно утврдити тачност искоришћења машинских капацитета, један од 

проверених и добрих начина јесте метода тренутних запажања. Она омогућава тачно мерење величина застоја у 

раду по узорцима као и мерење времена рада у целини, а исто тако и мерење времена паузирања радних места. 

Као основ за рачунање стандардних организационих губитака у времену на радним местима у процесу. У сладу 

са тим информација се даље предузимају одређене активности у циљу унапређења искоришћености машинских 

капацитета. 



 

2 МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

Мисија компаније „Слобода“ А.Д. Чачак је константни напредак и развој на свим производним 

процесима производње у погледу квалитета и квантитета производа војне и оружане опреме. На тај начин ми 

стварамо успешну пословну будућност за компанију као и наше сараднике, и наравно радну снагу која је 

ангажована у самој компанији. 

 Своју мисију компанија остварује на тај начин што константно развија организацију у предузећу и 

предузеће кроз понуду коју нуди тржишту, остварујући висок степен друштвене одговорности. 

Основни циљеви компаније су: 

1. развијање пословања са ино-купацима и очување стеченог поверења , 

2. очување и упошљавање високопрофесионалног кадра и перспективних нових младих стручњака, 

3. унапређење и очување квалитета постојећих производа. 

 Крајњи циљ јесте корист друштвене заједнице, радника, својих купаца и наравно акционара предузећа. 

Визија компаније „Слобода“ А.Д. Чачак је да буде што боље пласирана на тржишту војне опреме и 

наоружања, као и то да унапреди своје постојеће производе и развије неке нове и боље у оквиру својих 

производних могућности. Визија је усмерена ка проширењу свог постојећег асортимана производа као и 

квалитету производа које може да понуди на тржишту продаје, и наравно постављања свог бренда „Слобода“ на 

сам врх светског тржишта оружане опреме.  

 Неке од основних вредности ове компаније јесу квалитет испоручених добара на највишем нивоу, 

знања која су заснована на различитим искуствима и ставовима, отвореност и искреност, као и уважавање 

сарадника и подстицање тимског рада. Компанија „Слобода“ поседује QМС сертификат (Quality Management 

System).  

 Такође веома битне карактеристике ове компаније су да веома цени своје запослене, као и партнере и 

купце. На тај начин радећи одговорно и са разумевањем доприноси се бољем квалитету живота свог окружења. 

 

3 УТВРЂИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МАШИНСКИХ КАПАЦИТЕТА  

 

Утврђивање потенцијала машинских капацитета служи као основа за мерење њихових искоришћења. 

Поред интензивне активности на разради методологије мерења искоришћења производних капацитета, нема 

једног јединственог метода који би послужио за све производне организације и нивое. Зависно од нивоа, 

технолошког процеса и жељене прецизности, користи се више метода од којих су најпознатије искоришћење 

инсталиране снаге електромотора и оптимизације, метода тренутних запажања, метода машинских и норма 

часова, методе базиране на праћењу количине струготине. Производни капацитети се јављају као капацитет 

машине, капацитет постројења, капацитет погона, капацитет фабрике. 

Капацитет је комплексна категорија. Он је резултат синхронизованог дејства већег броја различитих 

функција и фактора. Капацитет као појам је техничка и економска категорија. На његово формирање и посебно 

искоришћавање делују, поред техничких, друштвени, економски и организациони фактори. У пракси предузећа 

у зависности од коришћења, капацитет се појављује као: уграђени, инсталирани капацитет, утврђује се на 

основу техничких својстава и могућности средстава за рад. У пракси се максимално коришћење капацитета 

врло ретко остварује. Овако коришћење капацитета је могуће остварити напрезањем техничко-технолошких 

процеса (високе пећи, хидроелектране, хемијско-технолошки процеси и др.), што условљава брже 

амортизовање средстава.  

Радни (могући) капацитет представља у стварности предузећа могуће коришћење уграђеног 

капацитета. Овде се од уграђеног теоретског коришћења капацитета одбијају нужни прекиди у раду, тј. прекиди 

због сменског рада, годишњих и недељних одмора, државних празника, одржавања средстава за рад и др.  

Оптимални капацитет представља најповољнији степен капацитета са становишта трошкова и 

резултата који се остварују његовим коришћењем.  

Минимални капацитет представља доњу границу коришћења средстава. На овом нивоу коришћења 

капацитета, предузећа послују на нивоу доње тачке рентабилитета. Уколико даље по овим критеријумима 

настави пословање, предузеће послује са губицима.  

Остварени капацитет показује стварно постигнуто искоришћење капацитета. На остварење капацитета 

утичу бројни фактори субјективне и објективне природе. Познавање тих фактора представља основ активности 

на отклањању узрока који су проузроковали дато коришћење капацитета.  



Предузеће у своме пословању мора планирати капацитет својих средстава.  

Планирани капацитет и његово искоришћење значи предузимати акције за конкретизацију пословне 

политике и пословања предузећа.  

Планирање капацитета и његове искоришћености мора уважавати основни економски принцип 

пословања који се огледа у постизању максималних резултата уз минимално улагање (трошење) средстава.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ МАШИНСКИХ КАПАЦИТЕТА У КОМПАНИЈИ 

 

Капацитет појединачних машина, уређаја и постројења у производним предузећима индустријске 

производње мери се количинама производа, склопова, подсклопова, што, практично, значи да ли средство 

производи део производа или пак поједине његове делове. 

Планирање коришћења капцитета средстава за рад у производњи је првобитна ствар која претходи 

планирању производње. Састоји се из две фазе планирања равнотеже коришћења капацитета и оптимализације 

коришћења капацитета. 

Постоји класичан и савремени приступ планирању производних капацитета у предузечу. Код 

савременоиг прилаза полази се од програмирања производње и пословања и планирања продаје, па се после 

тога планира производња, комбиновањем ових предвиђања у могућности предузећа и деловањем на проширење 

и унапређење ових могућности с обзиром на потребе тржишта. А код класичног приступа производни 

капацитети се планирају на основу могућности тржишта.  

Потребно је прорачунати величине расположивих и потребних капацитета у појединим 

организационим јединицама предузећа и за предузеће у целини да би се успоставила равнотежа коришћења 

капацитета средстава за рад у производњи.Тај прорачун може бити исказан у различитим показатељима, као 

што је прорачун у натуралним показатељима који се врши у јединицама времена, у енергетским јединицама, 

или прорачуни у новчаним јединицама, и остало. 

У енергетски показатељима капацитете треба прорачунавати за уређаје, погонске машине и 

инсталације. Прорачуни у временским показатељима се врше највише у појединачној и малосеријској 

производњи, а у количинским у великосеријској и масовној производњи. За сваку врсту опреме и коришћење 

капацитета зграда може се користити и вршити прорачун коришћења капацитета  у новчаним показатељима. 

Прорачун капацитета грађевинских објеката и свих врста зграда врше се у показатељима запремина и 

површина. 

Капацитети средстава за рад се порачунавају као веома битан фактор који се узима у обзир када се 

производи нека врста производа којег треба израдити у одређеном временском периоду. Овај капацитет се 

прорачунава на  основу оптималног плана производње и техничких норматива рада. 

5 КОРИШЋЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА И ЊИХОВА ОПТИМИЗАЦИЈА 

 

Како бисмо прорачунли оптималан асортиман количине производа треба ускладити величине 

потребних и расположивих капацитета. Ово усклађење може се прорачунати тако да се постигне оптималан 

склад у коришћењу капацитета уз услове постизања максималног степена коришћења капацитета, минималних 

трошкова производње или максималног пословног резултата предузећа. Између расположивих и потребних 

капацитета треба успоставити такав склад да се произведе економски оправдана количина и асортиман 

производа и да расположиви капацитети буду оптимално коришћени. Ради проучавања састава времена 

производње треба четири групе времена раставити на њхове саставне делове.  

Време корисног рада и потребних прекида на раду треба да се проучава у процесу производње и у току 

разраде поступака и норми рада у технолошкој припреми производње. Време некорисног рада и непотребних 

прекида на раду треба проучавати посебно, јер се расчлањавањем и проучавањем тог времена може сагледати 

знатан део организационих недостатака. Обично се време некорисног рада евидентира по узорцима у 

оперативној или статистичкој евиденцији. Међутим ово време се најчешће мери методом потпуног мерења или 

методом тренутних запажања, у оба случаја од стране технолошке припреме.  

Постоји више техника и метода за оптимизацију од којих су најпознатије следеће методе:динамичко 

програмирање, линеално и параметарско програмирање, нелинеарно програмирање, методе симулације 

итд.Примена метода тренутних запажања обезбеђује довољно тачно мерење величина застоја у раду по 

узорцима застоја и мерења у целини времена рада и времена нерада радних места. Овако прорачуната величина 

застоја и времена нерада користи се као основ за одређивање стандардних организационих губитака у времену 

на радним местима у процесима производње. 



Ако се капацитети средстава за рад користе у масовној производњи једне врсте производа разних 

количина, онда се овај склад прорачунава ради равнотеже коришћења радних места у производним 

линијама.Када се капацитети користе у производњи у којој се израђује више разноврсних производа разних 

количина, онда се склад између потребних и расположивих капацитета прорачунава коришћењем метода 

линеареног програмирања.  

Уколико се користе методи линеарног програмирања онда је потребно задовољити следеће услове примене 

ових метода: 

• Постављање одређеног производног или пословног циља који треба остварити, 

• Постојање линеарне зависности између потребних и расположивих капацитета и постављеног производног 

односно пословног циља, 

• Постоји више решења за усклађење капацитета уз наведена ограничења и постављени циљ, с тим да је од 

ових решења једно оптимално, 

• Усклађење потребних и расположивих капацитета има посебна ограничења као што су: расположиви 

материјал, алат, кадрови, величина серија и ограничења продаје на тржишту. 

 

 

6 ОПТИМИЗАЦИЈА МАШИНСКИХ КАПАЦИТЕТА НА ПРИМЕРУ У КОМПАНИЈИ „СЛОБОДА“ А.Д. ЧАЧАК 

 

 

У овом конкретном примеру оптимизације оптерећености машинских капацитета за захтевани обим 

производње на месечном нивоу, биће посматрана производња два артикла која обухватају тридесет и четири 

позиције за израду истих. Ниво потребних позиција на месечном нивоу за израду артикла један, обухвата 

позиције од редног броја један закључно са позицијом двадесет и шест. За израду артикла два на месечном 

нивоу потребне количине су приказане као  позиције од редног броја двадесет седам закључно са редним 

бројем тридесет и четири. 

У табели шифарник позиција је приказан  број цртежа, редни бројеви позиција које се производе, назив 

позиције, као и то да ли поступак производње одређене позиције има варијанту израде или не.  Такође је 

приказана потребна месечна количина позиције која је неопходна за израду одређеног артикла, тренутно стање 

количине те позиције у магацину и количина позиције коју треба произвести. 

Ово је полазна табела, на основу које добијамо податке које количине имамо на залихама, и које 

количина позиција је потребно произвести на месечном нивоу како бисмо испратили производњу требованих 

количина за два артикла која се производе. 

Табела шифарник машина обухвата приказивање редног броја машине, назива машине као и позиције 

која је припала да се на истој производи, шифру машине као и број комада машина које постоје у компанији 

„Слобода“а.д.Чачак.. У овом конкретном примеру постоји четрдесет шест машина на којима се производи или 

се може производити захтевани обим производње позиција за ова два артикла. 

Почетна табела оптерећености машинских капацитета је свеобухватна табела где је повезан и приказан 

целокупан поступак који је потребно предузети како би се на најбољи могући начин извршила оптимизација 

машинских капацитета на месечном нивоу у овом конкретном примеру. Са једне стране су приказане машине и 

њихове шифре редом, као и укупне количине потребних позиција које је потребно произвести у току једног 

месеца за производњу два требована артикла. Нормалне околности за израду ових позиција подразумевају 

двадесет пет радних дана месечно и рад у две смене како би се произвеле требоване колицине потребних 

артикала у нормалним околностима на месечном нивоу. У табели је дато 64 могуће машине на којима се 

обављају  34 потребне  позиције. Од којих је 6 машина слободно када су у питању израде ових позиција и то су 

машине 13, 23, 24, 43, 40 и 46. У табели је приказан коефицијент оптерећености и оптерећеност машинских 

капацитета изражених у процентима, када би се радило у две смене и двадесет пет дана месечно, како је и иначе 

предвиђено. Коефицијент оптерећености представља децимални показатељ оптерећености машине, док 

оптерећеност изражена у процентима представља исти тај показатељ само изражен у процентима. 

Оптимална оптерећеност капацитета једне машине изражена у процентима износи око 80%, односно 

0,8 када је изражена као коефицијент оптерећености,  како би се одређена позиција урадила у захтеваном 

временском интервалу без закашњења у изради, укључујући нормалне услове и околности у којима може доћи 

до одређених застоја у раду. 

У табели 1. је приказан шифарник позиција са потребним, постојећим и количинама позиција које су неопходне 

за производњу два артикла на месечном нивоу. 



Табела1.  Шифарник позиција које се производе на месечном нивоу за производњу два артикла 

 (Извор: Интерна документа компаније „СЛОБОДА“ а.д. Чачак) 

Р.Б. 

 

Број 

цртежа 

Назив 

позиције 

Шифра 

позиције 

Варијанта 

израде 

Потребна 

месечна 

количина 

Стање у 

магацину 

Кол. коју 

треба 

произвести 

1. 316505461 Позиција 1 P1 Нема 16.000 1.000 15.000 

2. 316505476 Позиција 2 P2 Нема 16.000 500 15.500 

3. 316505480 Позиција 3 P3 Нема 16.000 0 16.000 

4. 316505513 Позиција 4 P4 V-I 16.000 0 16.000 

5. 316505514 Позиција 5 P5 V-I 16.000 2.000 14.000 

6. 316505501 Позиција 6 P6 V-II 16.000 0 16.000 

7. 316505499 Позиција 7 P7 V-II 16.000 0 16.000 

8. 316505502 Позиција 8 P8 V-I 16.000 200 15.800 

9. 316505515 Позиција 9 P9 V-I 16.000 0 16.000 

10. 316505517 Позиција 10 P10 V-I 16.000 0 16.000 

11. 316505520 Позиција 11 P11 V-II 16.000 0 16.000 

12. 316505516 Позиција 12 P12 V-II 16.000 0 16.000 

13. 316505504 Позиција 13 P13 V-I 16.000 0 16.000 

14. 316505485 Позиција 14 P14 V-II 16.000 0 16.000 

15. 316505521 Позиција 15 P15 V-II 16.000 0 16.000 

16. 316505488 Позиција 16 P16 V-II 16.000 0 16.000 

17. 316505510 Позиција 17 P17 Нема 16.000 4.000 12.000 

18. 316505491 Позиција 18 P18 V-II 16.000 0 16.000 

19. 316505493 Позиција 19 P19 V-I 16.000 0 16.000 

20. 316505469 Позиција 20 P20 V-II 16.000 0 32.000 

21. 316505467 Позиција 21 P21 V-II 16.000 0 16.000 

22. 316505494 Позиција 22 P22 V-I 16.000 0 16.000 

23. 316505496 Позиција 23 P23 V-II 16.000 0 16.000 

24. 316505495 Позиција 24 P24 V-I 16.000 0 16.000 

25. 316505497 Позиција 25 P25 V-I 16.000 0 16.000 

26. 316505472 Позиција 26  P26 Нема 16.000 4.500 11.500 

27. 146246161 Позиција 27 P27 V-II 45.000 15.000 30.000 

28. 146246216 Позиција 28 P28 V-I 45.000 0 45.000 

29. 126246082 Позиција 29 P29 V-II 45.000 13.500 31.500 

30. 126246083 Позиција 30 P30 V-I 45.000 0 45.000 

31. 126246084 Позиција 31 P31 Нема 45.000 0 45.000 

32. 126246086 Позиција 32 P32 Нема 225.000 115.000 110.000 

33. 126246087 Позиција 33 P33 Нема 45.000 0 45.000 

34. 126246088 Позиција 34 P34 Нема 45.000 1.000 44.000 

 

7 ЗАКЉУЧАК 

 

Циљ овог рада јесте анализа оптимизације машинских капацитета како би се на најекономичнији и 

најбољи начин за пословање компаније реализовао захтевани обим производње, у овом примеру на месечном 

нивоу. Односно да се на најбољи начин изврши оптимизација машинских капацитета према захтеваном обиму 

производње, а она директно утиче на крајњи резултат пословања компаније „Слобода“а.д.Чачак. 

Анализирано је планирање производних капацитета који су неопходни за израду одређених позиција 

које се производе у оквиру производног асортимана предузећа. Пошто постоји доста производа који се 

пласирају на тршиште, у овом раду, у конкретном примеру узета су у разматрање два артикла са укупно 

тридесет четири позије које су потребне за израду тих артикала, а те позиције је могуће произвести на шездесет 

и четири машине. 

Анализирање коришћења машинских капацитета је веома битно за свако предузеће које је опремљено 

великим бројем средстава за рад, а истовремено се бави производњом великог броја артикала, и где постоје 

такође разноврсна потраживања артикала од стране добављача у истом временском периоду, па је из тог 

разлога потребно веома добро размотрити могућности и унапред испланирати искоришћеност машинских 

капацитета. 

У случају ове компаније, најчешће се производе мале серије јер је обимност производње мала, па се 

мора строго водити рачуна о  резултатима производње и пословања који најчешће нису оптимални. 
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