
Распоред машина и радних места
Распоред машина у оквиру предузећа може бити:
• групни,
• линијски и
• комбиновани.

Линијски распоред је када су машине поређане у складу са пројектованим 
редоследом операција за израду производа. Радни предмет се креће по најкраћој 
могућој путањи. Користи се у масовној производњи. Оправдано је када је производни 
програм устаљен. У случају појединачне или малосеријске производње, машине се 
распоређују у ћелије (ћелијска производња, слика д).

Комбиновани распоред машина подразумева комбинацију 
линијског и групног распореда и то на један од следећих 
начина:
• Попречно посматрано образује се линија машина (слика а),
• Део је по групном, а део по линијском распореду (слика б),
• Распоред по троуглу у цуљу смањења транспорта (слика ц).

Групни распоред је када су машине распоређене у групе према 
врстама (стругови, глодалице, брусилице…). Цик-цак и повратна 
кретања радног предмета су честа. Користи се обично у 
појединачној и малосеријској производњи.





Производни документациони информациони 
систем

Саставница – садржи податке о свим деловима потребним за производњу, као и 
јединицу мере и количину; саставница може да се ради по једном производу, или по 
целој серији; саставница има и податке о броју радног налога, датум, потпис, 
организациону јединицу, итд.; у саставници је и податак о томе да ли је део 
стандардан или се посебно производи. Пример саставнице дат је на слици 16.



• Радионички цртеж – садржи следеће 
информације: облик одређеног дела, димензије, 
толеранције, квалитет обраде као и све потребне 
посебне одредбе,



Операциона листа и инструкциона листа

Операциона листа која садржи редослед предвиђених
операција за израду једног дела. За сваку операцију дати су 
следећи основни подаци:
- Назив и ознака машине,
- Предвиђени алати и прибори,
- Нормално време израде и
- Врста и нормиране количине материјала.
Пример операционе листе дат је на слици 21.

Инструкциона листа обухвата детаљна упутства за обављање 
сваке операције и обрађује се као посебан документ за сваку 
операцију (слика 22). Може садржати и детаљан радионички 
цртеж дела пре и после операције.



Требовање – документ на основу ког се узима материјал из складишта; 
требовање садржи шифру материјала, назив материјала, количину и 
јединицу мере,

Пријемница – садржи исте податке као и требовање, али се појављује на 
месту пријема (улаза) материјала у складиште; обавезно мора садржавати 
податке о квалитету материјала,
Предајница – садржи исте податке као и требовање, али се појављује при 
предаји готовог дела, односно при излазу материјала код складиштења 
материјала који је сада постао готов производ,



Пропратница – садржи исте податке као и 
требовање, али се појављује током праћења
материјала у производњи,



• Радна листа – представља основни документ који добија радник на 
радном месту; радна листа садржи опис операције за то радно 
место, Тпз, главно време, број произведених комада и број 
исправки или шкартова; радна листа је основ за обрачун плате
радника јер се ту види и, рецимо сваки пребачај радника (дужина 
времена + неко додатно време); уз радну листу радник мора добити 
и радионички цртеж.

• Радни налог – представља основни документ о одређеном 
производу; радни налог садржи број радног налога (потпуно 
јединствен број, карактеристичан за тај производ), податке о 
почетку и завршетку производње, податке о материјалу и укупном 
времену израде одређеног производа или целе серије; примера 
ради ознака 136/2002 би могла значити да је у питању 136-ти 
производ у 2002. години.






