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ПОЈАМ И ЗНАЧЕЊЕ СТУДИЈА РАДА 

 

Студија рада се може дефинисати као подручје у коме се научним методама, логичним, 

свеобухватним и систематским анализама неког рада постиже: 

 оптимално обликован начин рада, 

 реално потребно време израде. 

Да би се та два услова задовољила, студија рада дели се на: 

 

I. Студија и анализa времена (нормирање), чиме се бави аналитичар времена. Циљ 

студија и анализе времена је да утврди и одреди стварно потребно време за правилно 

извршење постављених радних задатака, узимајући у обзир нормално залагање извршиоца 

рада. 

На том подручју треба обухватити: 

1. Утврђивање времена израде — снимањем, — формулама за машински рад и — 

системима унапред одређених времена. 

2. Анализу времена израде и анализу губитка при раду. 

3. Израчунавање потребног времена израде и норме. 

4. Израду података (табела, дијаграма и сл.) потребних за нормирање. 

 

II. Поједноставњење рада (рационализација) води ка поједноставњењу и олакшању 

рада радника. Такође, остварују се нове економичније и прикладније технолошке метода 

рада. Поједностављењем рада бави се аналитичар рада. 

Поједностављењем рада повећава се производност уз исто или мање напрезање радника. 

Да би се то постигло, потребно је обухватити следеће: 

1. Анализу рада на радном месту (студија покрета и стабилизацију радних места). 

2. Анализу тока производних процеса (машина — човек — материјал). 

3. Проналажење и утврђивање бољег и лакшег начина рада. 
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4. Провођење побољшаног начина рада и његова стандардизација. 

Правилном применом студија рада постиже се: смањење замора, повећање сигурности, 

смањење трошкова, повећање производности. 

Да би студија рада била корисна не сме се изоставити ни један његов део, јер у том случају 

рад аналитичара не би био потпун и свеобухватан и не би дао жељене резултате. 

 

 ПОЛОЖАЈ СТУДИЈЕ РАДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Студија рада се може применити на све делатности предузећа, и то једнако успешно у 

производњи и у припреми производње, адиминистрацији, транспорту, складишту, укратко 

речено, на свим местима где се неки посао обавља. 

Веома је важно да се служба студија рада правилно искоришћава, а то значи да јој треба 

давати тачно одређене задатке, и то баш оне који ће у даном тренутку донети највише 

користи предузећу. Зато је треба поверити оној особи у подузећу која ће знати правилно 

уочити проблеме и уска грла подузећа, и исправно постављати задатке служби студија 

рада. Службу за студију рада чине људи из редова инжењера, техничара и економиста. 

Рад аналитичара времена и рада није једноставан, већ захтева велико знање и способност. 

Аналитичар мора имати способности анализирања, добарог запажања, мирног расуђивања 

и владања собом. Такође, мора имати смисао за сарадњу, за ред и организацију, 

праведност и помагање другима, способност одржавања ауторитета, поверење у сопствени 

рад, али и самокритичност. 

 

 СТУДИЈА И АНАЛИЗА ВРЕМЕНА 

 

Одређивање норме не значи само снимање времена израде, већ је при томе потребно 

размишљати о узроцима варијација времена израде и губитака, објаснити их и на крају 

пронаћи реално време потребно за извршење неког задатка у одређеним нормалним 

условима рада за просечног извршиоца. 

Познавање реалног времена неопходно је у било којој производњи, а још је веће значење 

правилно израчунане норме у настојању смањивања трошкова и повећања производње. 
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Норма је временска мера за неки посао који се може остварити у нормалним условима, и 

њу израчунавају анлитичари на основу научних метода, које осигуравају реалност и 

објективност.  

 

Одређивање времена израде и норме се одређује на основу довољно података, што је уско 

везано са теоријом узорака математичке статистике. 

Реално праћење и анализирање извршења норме могуће је ако су задовољена три услова 

1. Количина 

2.Квалитет 

3.Поштовање и придржавање метода рада 

Најбоље за извршиоца посла - радника - је да све активности усмери на остварење реално 

постављене норме, уз поштовање норматива времена и режима рада.   

 

 ПОЈАМ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ И НОРМЕ 

 

Време израде је збир технолошког и помоћног времена, дакле оно време које се троши на 

стваран рад, док се под појмом норма подразумева време потребно за извршење једног 

захвата, операције или комада у које је урачунато и додатно време. 

 

По дефиницији, норма је време које је потребно просечно вештом и одређено 

квалификованом раднику да под нормалним погонским околностима, с прописаним 

средствима, на тачно одређени начин, уз нормално залагање и замор, обави тачно 

дефинисан посао. 

 

Норма се може мењати једино ако се измени један од услова рада под којим је она 

одређена. Услови рада су технолошки процес, стабилизација радног места, машина, 

материјал, околина итд. Радник није услов рада.  

 

Разликују се два појма норме: 

 временска норма, која је изражена временом потребним за израду једног комада, 

операције или једног захвата; 
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 количинска норма, која је изражена бројем комада које треба израдити у једној 

смени (радном дану) или некој временској јединици. 

Између ове две величине, које одређују норму, постоји тачан математички однос, па се све 

норме могу једноставно прерачунати из једног облика у други.  

 

Норма може бити групна и индивидуална. Групна норма се одређује за послове који су 

уско везани за две или више особа и то: 

 у ланчаном раду, где производ излази после завршене последње операције, те 

норма (у том случају количинска) важи за све особе запослене у ланцу; 

 у раду где по нарави посла морају бити присутне двије или више особа. 

 

Индивидуална норма даје се онда када само једна особа извршава неки рад или операцију, 

па темпо њеног рада не утиче непосредно на рад других радника. 

 

 САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ И НОРМЕ 

 

За правилно одређивање времена израде и израчунавање норме, треба познавати све 

њихове саставне елементе: 

 Tpz припремно-завршно време потребно је за припремање радног места за неки 

посао, као и уређивање тог места након рада. 

 tt технолошко време означава оно време које је потребно за извршавање неког 

ефективног рада, без обзира да ли се обавља ручно или машином. 

 tp помоћно време је оно које је потребно за обављање помоћних послова који 

омогућују да се изведе технолошко време. 

 td додатно време служи за компензацију оних губитака које има радник у току 

дана, а није за њих крив. 

Великим словом означавају се групна времена (односе се увек на читаву серију или 

смену), а малим јединична времена (која се односе на један захват, операцију иии комад). 

 

 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНО ВРЕМЕ 

 

За несметано обављање посла неопходно је припремити радно место за рад. Време које је 
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потребно за све припреме како би се рад могао исправно обављати, назива  се припремно 

време (Tp). Након завршетка посла на целој серији производа радно место се мора довести 

у првобитно стање, а утрошено време за тај посао назива се завршно време (Tz). Оба 

времена заједно сачињавају припремно-завршно време (Tpz). Удео припремно-завршног 

времена за један произведени комад смањује се порастом броја комада у серији. 

 

Припремни радови 

Припремни радови обухватају 

 упознавање с документацијом, радом и упутствима; 

 снабдевање радног места материјалом за обраду, алатима и прибором, (односно 

узимање из складишта); 

 припремање радног места (намештање, проверавање, учвршћивање и скидање 

прибора и алата, премештање појединих делова и уређаја, подешавање уређаја за 

тражени режим рада); 

 извршавање поступака у вези с пробном обрадом.  

 

Завршни радови 

Завршни радови обухватају: 

 предаја готове робе, материјала и делова; 

 поспремање радног места и довођење у почетно стање (скидање прибора, алата, 

делова уређаја итд.); 

 враћање алата, направа и прибора у складиште, 

 

Припремно-завршна времена могу се установити: 

 снимањем помоћу хронометра, 

 методом тренутних запажања, 

 унапред одређеним временима. 

 

 ТЕХНОЛОШКО ВРЕМЕ 

Време израде које је потребно да се обави посао директно повезан с променом облика, 

положаја, изгледа или својства материјала или предмета обраде, без обзира да ли се то 
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обавља ручно или машином, зове се технолошко време. Технолошко време је једино у 

норми директно корисно, па зато треба настојати да његов удео у укупном времену буде 

највећи. 

Ако на технолошко време отпада мали удео у норми, то је знак да треба предузети неке 

техничке или организационе мере, тј. поједноставити рад да би се смањила сва остала 

врернена у норми и тако побољшао њен састав.  

 

Технолошко време одређено је начином и прописаним режимима рада. Оно може бити: 

 машинско време ta тј. време рада аутоматике машине, а то је оно време када 

машина сама обавља посао, 

 машинско-ручно време tar, тј. време када заједно раде радник и машина, 

 ручно време tr, тј. оно време кад ради само радник. 

 

Одређивање технолошког времена врши се у процесу обраде на машинама. Машинско 

време ta, се одређује помоћу формула, табела и дијаграма када су познати режими рада. У 

другим случајевима, дакле за машинско-ручни tar и ручни рад tr, одређивање технолошког 

времена могуће је само снимањем, или методом унапред одређених времена (према 

основним покретима). 

 

  ПОМОЋНО ВРЕМЕ 

Време потребно за обављање помоћних послова, који омогућавају извођење технолошких 

времена, назива се помоћно време. Помоћна времена могу бити само ручна, затим могу 

бити остварена заједничким радом машине и радника, или само аутоматска, а у принципу 

се понављају при свакој обради предмета или материјала, 

Неки од помоћних радова су: 

 намештање, премештање и скидање предмета обраде, 

 разна мерења и контроле у току рада, 

 пуштање машине у рад и њено заустављање, 

 узимање предмета или материјала и алата, 

 укључивање или искљућивање вретена, 

 промена броја окретаја, односно режима рада у току рада, 
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 премештање алата или направа, 

 притезање или олабавијење алата или направа,  

 промена алата, направа на машини у току рада, 

 оштрење алата за време рада, 

 учвршивање материјала или предмета у машину, 

 померање материјала, празан ход алата и машине, итд. 

 

Помоћна времена треба свести на минимум, како би у норми учествовала са што мањим 

уделом, јер не утичу директно на промену самог производа у току процеса рада. 

 

Помоћна времена, као и технолошка, одређују се помоћу формула, ако су чиста времена 

аутоматике машине, или снимањем за машинско-ручна и ручна времена, као и методом 

унапред одређених времена.  

 

 ДОДАТНО ВРЕМЕ 

Током радног дана постоје периоди времена кад радник не ради, и то не због своје 

кривице, већ због деловања разних околности при раду. Да би се такви губици радног 

времена покрили, времену израде треба додати известан проценат времена који ће служити 

као компензација тих губитака. То време назива се додато време и изражава се помоћу три 

коефицијента: 

Коефицијент замора Kn: 

 замор због свладавања терета, 

 замор због положаја тела при раду, 

 замор због монотоније при раду. 

 

Коефицијцнт деловања околине Ka: 

 утицај температуре ваздуха, 

 утицај релативне влажности ваздуха, 

 утицај загађености ваздуха. 

 

Допунски коефицијент Kd: 
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 додатак за прописани одмор, 

 додатак за личне (физиолошке) потребе, 

 додатак за организационе губитке. 

 

За одређивање коефицијента замора Kn и коефицијента деловања околине Ka могу се 

употребити подаци добијени испитивањима у институтима који се баве проблемима 

психофизиологије рада. 

Одређивање допунског коефицљента додатног времена врши се методом тренутних 

запажања. 

 

 НАЧИНИ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ 

Има неколико начина одређивања времена израде, од којих сваки има своје предности и 

мане. У принципу се сваки од тих начина може применити у свим условима производње, 

али обично један од њих је најпогоднији.  

Размотриће се три начина одређивања времена израде: 

 снимање, 

 примена формула за машински рад, 

 системи унапред одређених времена. 

 

 

 ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ СНИМАЊЕМ 

Најстарија, најраширенија и најпознатија метода одређивања времена израде по саставним 

елементима је снимање времена хронометром (штоперицом). Иако једна од најстаријих 

метода, она је и данас још увек највише употребљавана, а у најновије време и научно 

разрађена и побољшана, увођењем математичке статистике и теорије вероватноће. 

 

Снимајући припремно-завршна, технолошка и помоћна времена прикупља се потребан 

број података о истоветним операцијама, захватима или покретима. Резултати се сређују у 

табеле и дијаграме и то одвојено за припремно-завршна, технолошка и помоћна времена. 

Снимањем података о допунском коефицијенту додатног времена применом методе 

тренутних запажања за разне погоне или радна места, комплетира се документација о 
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потребном времену израде за разне врсте радова. 

 

 ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ 

 

Опрему за снимање чине: 

 основни инструменти за снимање (хронометар, инструменти за 

регистровање времена, камера), 

 помоћни инструменти (метар, термометар, хигрометар). 

 

Хронометри 

Хронометри који се користе у студији времена јесу: 

 минут подељен на 100 зареза (1/100 мин), 

 сат подељен на 10.000 зареза (1/10.000 сати). 

 

Хронометар 1/100 мин. има бројчаник подељен на 100 зареза, а сваки зарез је 0,01 мин. 

Казаљка направе за један минут читав круг. Други бројчаник, који је мањи и налази се на 

врху хронометра, подељен је на 30 делова, а сваки део је један минут.  

 

Хронометар 1/10.000 сати, има бројчаник подељен на 100 зареза, али ту је сваки зарез 

0,0001 део сата, и казаљка начини 100 окретаја за један сат. Према томе, 166,7 зареза на 

том хронометру (један пуни круг и још 66,7 зареза другог круга) означавају један минут. 

Мали бројчаник подељен је на 30 делова, а сваки део означава 0,01 сата. Према томе пуни 

круг мале казаљке је 18 минута. Сваки зарез на хронометру 1/10.000 сати означава "dmh" а 

стоти део сата са "ch", па се те јединице и користе. Прерачунавање времена из "dmh" у 

"ch", сате и минуте, као и обратно, може се извршити прерачунавањем или из табела.  

 

Употреба хронометра 1/10.000 сата се препоручује, јер они омогућавају директно читање у 

сатима, а и сви се нормативи воде и дају у сатима. 

 

 Камера 

Камером се могу снимати појединачна времена разних захвата. Снимање се обавља уз 
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истовремено праћење времена за обављање захвата који се анализира. 

 

Најчешће се употребљавана камера са 1000 слика у минути, што омогућава снимање 

времена у 1/1000 мин. Употреба камере при снимању веома је корисна у краткотрајним 

захватима и покретима. Камера се често употребљава приликом поједноставњења рада за 

студију и анализу покрета. 

 

 Инструменти за регистрацију времена 

Ови инструменати региструју време и погодни су за веома кратке захвате и покрете. 

Инструменти за регистрацију времена пружају увид у редослед и одвијање операција. 

Употреба ових апарата погодна је за регистрацију рада машина. 

 

 Помоћни инструменти 

Метар је потребан за одређивање дужине покрета и смештаја материјала и предмета рада. 

Термометар и хигрометар за мерење температуре и влажности ваздуха користе се због 

одређивања коефицијента деловања околине. 

 

 МЕТОДЕ СНИМАЊА ХРОНОМЕТРОМ 

 За одређивање времена снимањем помоћу хронометра примењују се две методе: 

 проточна метода очитавања времена, 

 повратна метода очитавања времена. 

 

Проточна метода 

За ову методу је довољан обичан хронометар. У почетку снимања хронометар се активира, 

а сваки се захват, као и крај операције, очитава док је казаљка у покрету. Сат се не 

зауставља ни у случају застоја у раду. Тек на крају снимања сат се зауставља и очита се 

укупно време трајања неке операције. У снимачки лист уписује се проточно време (нпр. 

рубрика П), које је за сваки даљи захват и очитавање, осим првога, кумулативно. 

Јединична времена израчунавају се по завршном снимању и уписују се нпр. у рубрику Ј. 
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 Повратна метода 

Та метода захтева посебан тип хронометра, чија конструкција омогућава повратак казаљке 

на почетни положај, с тим што се она не зауставља, већ одмах настави даље кретање. Сат 

се пушта у погон почетком снимања, а након сваког завршеног захвата очита се и упише у 

снимачки лист време за тај захват, а казаљка се врати на почетни положај. То се понавља 

при сваком даљем захвату. Препоручује се радити овом методом, иако је нешто тежа од 

прве, али зато даје тачније резултате, а омогућује да се све грешке одмах уоче. 

 

 Начин приступања снимању 

Пре него се приступи одређивању времена израде снимањем хронометром, морају се 

обавити неке предрадње и то: 

 уверити се да ли је радно место спремно за снимање, тј. да ли је 

стабилизовано, 

 установити да ли је радник увежбан или није, 

 установити каквог радника снимати, 

 упознати пословођу са снимањем и развити сарадњу код радника, 

 посматрати рад и поделити га на захвате и покрете, 

 унети све потребне податке у снимачки лист, 

 обавити пробно снимање и на основу њега одредити потребан број 

очитавања. 

 

  

ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ ФОРМУЛАМА ЗА МАШИНСКИ РАД 

 

Одређивање времена за машинске радове врши се снимањем и формулама које захтевају 

добро разрађен технолошки процес и тачно одређене режиме рада. Рачунање формулама 

захтева знање математике, а некада обухвата већи број параметара, па су могуће и грешке, 

нарочито ако је формула сложенија. У пракси се употребљавају већ готове табеле и 

дијаграми који омогућују брже одређивање времена, а служе за разне режиме рада. 

 

Сврставање података у табеле има ту предност што су лаке и прегледне за употребу, те је 
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потребно минимално знање за њихову примену. Норма се најбрже одређује баш помоћу 

табела. Слаба страна им је што не дају увек тачне податке, јер је скоро увек потребна 

интерполација вредности, односно заокружење. Употребљавамо их тамо где се мора брзо 

одредити неко време израде и где се не тражи нарочито велика тачност. Табеле могу бити 

једноставне и вишестепене, њихова је израда доста једноставна, али захтева стрпљивост и 

време. 

 

Сврставање података у дијаграрне има ту предност што криве показују законитост и 

карактер промене. Све вредности могу се директно очитати, а захтевају мање простора 

него табеле. Мањкавост им је грешке приликом очитања, и што се теже објашњавају 

људима. Дијаграми се користе када треба поставити више норми за релативно краће време.  

 

Главна предност одређивања времена израде формулама и дијаграмима је брз рад, време 

израде се може одредити пре него је започео посао, али мора бити испуњен предуслов да 

су добро разрађени и сређени подаци о властитом погону и да се одређују тачни режими 

рада при разради технолошког процеса. 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ СИСТЕМИМА УНАПРЕД  

ОДРЕЂЕНИХ ВРЕМЕНА (СУОВ) 

Посматрајући рад и анализирајући сваки изведени покрет, долази се до закључка да људи 

за извођење радова употребљавају увек неколико истих једноставних покрета. 

Комбиновањем тих основних покрета човек ипак може да обавља веома различите 

послове. Имајући то у виду, дошло се на идеју да време израде одређује на темељу тих 

основних покрета, односно на темељу времена која су потребна за обављање појединих 

основних покрета. 

 

Да би се могло одређивати време израде према основним или често названим и 

микропокретима, требало је одредити колико дуго траје извршење сваког од њих. Будући 

да је реч о веома кратким временима, немогуће је пратити их оком и снимати 

хронометром, то више, кад знамо да и најбољи снимачи могу снимати тек захвате који 

нису краћи од 6 до 8 dmh (око 2 до 3 сек). Зато је за снимање основних покрета 
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употребљена камера, јер се пројекцијом снимљеног филма може тачно пратити пут 

кретања руке или неког другог дела тела и лако је установити време извођења покрета. 

 

Идеја о основним покретима била је веома примамљива за одређивање времена израде, јер 

одређивање времена помоћу снимања подлеже субјективном фактору, а то је процена 

залагања радника што врши снимач. Да би се одређивање времена израде ослободило тог 

субјективног фактора, као и да би се могло одредити време за најкраће покрете и да би се 

та времена могла унапред одредити (пре извршавања рада), дошло се до нових система 

одређивања времена израде (према основним, односно микропокретима, а сви системи за 

такво одређивање времена названи су — системима унапред одређених времена). До њих 

се дошло систематским радом на великом броју снимљених особа, водећи рачуна о много 

фактора који утичу на време израде, као што су: дужина покрета, тежина терета, облик 

предмета, врсте покрета и слично. 

 

Почетак таквог рада установљен је још код оснивача студија покрета Gilbretha, који је 

почео примењивати филмску камеру. Принципијелно гледајући, не постоји битна разлика 

између Gilbrethove студије покрета и нових система. Он је поделио рад на 18 основних 

покрета, како је назвао заједничким именом »Therblig« (анаграм његовог презимена), а тај 

појам је и данас остао за основне покрете, стим што су покрети прецизније изражени. 

 

Има неколико система унапред одређених времена: 

 MTM Methods Time Measurement 

 WF Work Factor-System 

 BMT Basic Motion Timestudy 

 DMT Dimensional Motion Times 

 MTA Motion Time Analysis 

 MCD Master clerical data 

 

Сви ови системи су слични, а разрађени су у USA. Заснивају се на чињеници да се сваки 

сложени покрет састоји од познатог броја основних покрета, па се према томе може на њих 

и раставити. Времена за те покрете сложена су прегледно у табелама те се комбинирањем 

и сумирањем тих времена добива потребно време укупног захвата. Временске јединице 

које су сврстане у тим табелама дате су за просечног човека, тако да је и време које 
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добијамо помоћу њих нормално време (tn). Њега треба увећати за коефицијент замора Kn, 

за деловање околине Ka, и за допунски коефицијент Kd, да би се добила реална норма. 

 

Сви наведени системи били су у почетку употребљавани само за одређивање времена 

израде, које је служило као основ за нормирање. Данас све већом њиховом применом у 

пракси постали су и средство за побољшање начина рада. Предности тих система: 

 времена израде добивена на тај начин су веома тачна, 

 отпада снимање времена хронометром, а тиме и процена залагања, 

 резултати добијени на тај начин објективнији су од осталих, јер су основни 

подаци о потребним временима добијени на темељу посматрања великог 

броја људи и важе за просечног радника, 

 будући да се времена могу унапред установити, то служи и за 

предкалкулацију, 

 растављајући захвате на основне покрете добија се темељ за проналажење 

бољег начина рада и одређивање економичнијег процеса рада, 

 захтева се боље познавање начина рада, а тиме и боље извршавање рада, 

 омогућује се избор погодне опреме, алата и направа, 

 дају се смернице за бољу конструкцију производа, 

 омогућује се одређивање основних времена за разне ручних радова. 

 

 MTM — Methods Time Measurement 

 

Један од најпознатијих међу системима унапред одређених времена је систем МТМ. По 

дефиницији: ''МТМ систем је поступак којим се сваки ручни рад раставља у оне основне 

покрете који су потребни за извршавање рада. Сваком од тих основних покрета одговара 

нормално време, које је одређено с обзиром на покрете, природу посла и утицаја под 

којима се посао обавља". 

 

Из дефиниције се види да су времена за основне покрете у табелама дате за просечне 

раднике. Систем МТМ не састоји се само од табела времена за основне покрете, већ и од 

правила за редослед извођења радова, као и од могућности комбиновања истовремених 
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покрета. Систем се може применити у два случаја: 

1. да би се створила слика о радном процесу који још не постоји, 

2. да би се посматрао већ постојећи радни процес. 

 

Систем МТМ подељен је у 8 основних покрета, 2 функције ока и 9 покрета ногу и тела. 

Према томе, приликом посматрања одвијања рада мора се водити рачуна о 19 основних 

покрета. Трајање сваког основног покрета изражено је јединицом времена TMU (Time 

Measurement Unit), при чему постоји једноставна веза између ње и уобичајених јединица за 

мерење времена: 

1 TMU = 0,00001 сати = 0,0006 мин = 0,036 секунди. 

 

Основни покрети су: 

 

 Пружити руку — R 

Тај основни покрет примењује се када руку или прсте треба пренети до одређеног циља, а 

потребно време зависи од: 

 начина на који се тај рад обавља, 

 дужине покрета, 

 убрзања или успорења покрета при извршавању. 

  

Пренети руку — М 

Овај основни покрет примењује се када предмет треба пренети на одређено место, а 

потребно време извршења зависи од: 

 начинима на који се рад обавља, 

 дужине покрета, 

 чињенице да ли је рука на почетку или на крају приношења у покрету. 

 терету који се треба пренети, односно отпору који рука треба свладати. 

  

 

Окретати руку — Т 

Тај основни покрет примењује се кад се празна или оптерећена рука окреће око своје 
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уздужне осе, а мери се у степенима. Окретање руке подељено је по 15°, а утицај терета је 

подељен на: 

 мали терет 0 до 1 кг, 

 средњи терет 1,1 до 5 кг, 

 велики терет 5,1 до 16 кг. 

  

Притискање — АP 

Да би се свладао отпор без померања, или да би се добила тачна контрола покрета, врши се 

тај покрет. Тај покрет може се вршити прстима, руком или ногом. 

 

 Ухватити предмет — G 

Хватање се дефинише као основни покрет који се примењује када прстима или руком 

треба осигурати довољну контролу над једним или више предмета, како би се могао 

извести следећи основни покрет. Почиње на крају претходног покрета и завршава када 

следећи основни покрет започиње. На тај начин је психички удео, као што је тражење и 

изабирање, укључен у нормално време основног покрета ухватити. 

 

 Испустити — BL 

Тај основни покрет примењује се кад се напушта контрола предмета прстима или руком: 

 испустити отварањем прстију, 

 прекид контакта (додира). Прекид додира започиње и завршава истовремено када 

започиње следећи покрет. За извршење тог основног покрета није потребно никакво 

време. 

 

     Поставити предмет — P 

Поставити предмет је основни покрет који се примењује када је потребно предмет 

центрирати, усправити, или га прислонити, односно убацити. Покрети који су зато 

потребни тако су мали да не вреде као самостални основни покрети. Време потребно за 

извршење тог основног покрета зависи од: 

 врсте намештања, 

 услова симетрије, 
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 степена напрезања приликом руковања (лагано — тешко). Теорија постављања 

говори о примени четири МТМ основна покрета, који у различитом редоследу и 

комбинацији због разних услова морају бити изведени да би се добио покрет 

"поставити предмет«, а то су: 

 прислонити. 

 заокренути, 

 поновно прихватити, 

 притиснути. 

  

 Раставити — D 

Тај основни покрет примењује се да би се прекинула веза између два предмета. Време за 

извршење тог основног покрета зависи од: 

 врсте намештања (лагано, тачно, чврсто), 

 степена тешкоће при руковању, 

 опрезу при руковању. 

  

Пренети поглед — ЕТ 

Преношење погледа врши се без померања, односно окретања главе, а време може бити 

израчунато тачно или приближно. 

 

 Испитати — EF 

Време потребно за усмерење погледа на неки предмет да би се уочиле његове 

карактеристике које су смештене унутар видног поља. 

 

 Покрети стопала — FМ 

Ти покрети могу бити померање стопала око чланка са или без притиска. 

 

 Покрети ногу — LМ 

Померање ноге у зглобу колена или кука. 

 

 Ходање — W 
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Ходање као покрет може бити: несметано ходање (по метру дужине ходања или по 

кораку), ходање са сметњом, односно ходање с теретом (гурање колица). 

 

 Корак у страну — SS 

Тај покрет завршен је када померена нога стане опет на подлогу.  

 

 Окрет тела — TB 

Окрет тела је завршен када једна или друга померана нога стане опет на подлогу. 

 

 Пригнути — B, Сагнути — S 

Први покрет је савијање само горњег дела тела с испруженом руком до висине, или само 

нешто мало ниже од колена. Други покрет говори о сагињању до пода. 

 

 Клекнути: на једно колено — КОК, на оба колена — КBК 

Ставити најпре једно колено на под, на њега пренети тежину тела, а затим ставити и друго 

у тај положај. 

 

 Усправити се — AB, AS, AKOK, AKBK 

Тај основни покрет посматра усправљање из пригнутог, сагнутог или клечећег положаја. 

 

 Сести — SIТ, устати — SТD 

Тело се доводи у седећи положај само савијањем колена. Устајање је обрнут покрет. 

 

 

 НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ И НОРМЕ 

 

Време за извођење неког рада се не сме одређивати произвољно или према искуству, већ 

га треба темељно проучити, анализирати и израчунати тачно дефинисаним начином, а на 

темељу реалних података који се могу увек доказати и оправдати. Веома је важно да уз 

исправне начине утврђивања времена израде постоји и тачан начин израчунавања времена 

израде и норме. При томе се увек мора имати на уму да је човек веома важан фактор у 
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производњи, те да се његовом времену рада морају признати сви губитци које има, а за 

њих није крив. 

ПРОЦЕНА ЗАЛАГАЊА 

Како при одређивању времена израде снимањем за ручне и машинско-ручне радове човек 

игра значајну улогу, то се приликом снимања мора вршити процена залагања, што је један 

од најважнијих, али и најтежих задатака аналитичара времена. 

 

Процена залагања је према томе радња помоћу које аналитичар времена приликом 

снимања времена упоређује залагање (веће или мање) неког радника с концепцијом 

»нормалног залагања", тј. просечно увежбан радник стављен у исте околности као и 

посматрани радник. 

 

Под појмом нормалног залагања подразумева се оно залагање које радник у извршавању 

својих задатака може одржавати за време читавог радног дана без бојазни за здравље, 

узимајући одговарајуће одморе. То залагање зависи од три услова: 

 од брзини покрета при раду, 

 од прецизности (тачности) извођења рада, 

 од поштовања метода рада. 

 

Нормалним залагањем сматра се по договору оно које има: 

 нормално грађен човек просечне висине 168 цм, идући неоптерећен брзином од 5 

км на сат, по равном путу кораком дужине 75 цм, на температури од 15оЦ ; 

 човек који 52 карте подели на 4 једнаке групе у року од 0,5 минута; 

 човек који радећи с две руке стави 30 штапића у перфорирану плочу у року од 0,41 

минуте. 

 

Извршилац рада који се процењује мора бити физички и психички здрав и мора имати 

услове за нормално обављање рада, одговарајућу квалификацију за извршавање посла, 

мора бити правилно подучен и просечно увежбан за извршење дотичног посла. 
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Ако се по договору нормално залагање означи са 100, онда ће као доња граница залагања, 

која вреди за најспорије раднике, бити око 70 (30% мање залагање од нормалног), док ће 

горња граница бити око 130 (30% веће залагање од нормалног). 

 

Да би се добило нормално време потребно је време очитано хронометром помножити с 

коефицијентом процене залагања: 

100

PZ
tKtt oPZon   

Будући да је производ времена и процене залагања за поједине захвате константан, 

свеједно је који се радник снима и како се радник залаже при раду, јер ће се увек добити 

нормално време, уз претпоставку да се врше исправно очитавање на хронометру и 

исправна процена залагања. 

 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ И НОРМЕ 

Израчунавање времена израде за машинска времена не представља проблем, јер су стална 

за једном дате режиме рада. Проблем су машинско-ручна и ручна времена, која се најпре 

одређују снимањем хронометром или системима унапред одређених времена, а тек касније 

се израчунавају. Ове две методе одређивања времена разликују се у томе што се приликом 

снимања времена израде хронометром мора вршити процена залагања, док се код система 

унапред одређених времена у табелама већ налазе сређена нормална времена tn. 

 

PZon Ktt   

 

То нормално време није оно које радник стварно троши за обављање неког рада, јер често 

мора повећати своје напрезање због руковања тежим предметима или алатима, због 

незгодних положаја тела или монотоније у раду, те због ненормалног деловања околине. 

Зато ће се то нормално време морати увећати за коефицијенте замора Kn и деловања 

околине Ka. Тако увећано време назива се стварно време ts, а оно се израчунава: 

 

 anns KKtt  1  
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То стварно време може бити технолошко или помоћно, па ће израз за једно или друго 

бити: 

 

 antnts KKtt  1  

 anpnps KKtt  1  

 

Време израде је збир технолошких и помоћних времена, која могу бити комбинација чисте 

аутоматике машине (ta) и стварних времена за ручне радове. Тако се време израде 

израчунава изразом:  

   pspatstapti ttttttt   

Тако добијено време израде је основа за израчунавање норме (t1), која се добија увећањем 

времена израде допунским коефицијентом додатног времена (Kd): 

 di Ktt  11  

На тај начин се добија тачна норма. 

Да би се добило време трајања рада за неки налог TN, треба припремно-завршном времену 

Tpz додати норму помножену с бројем комада Zn  које треба израдити, тј.: 

 

1tZTT npzN   

То је сада оно време које се употребљава за планирање и одређивање рокова израде. 

  

 АНАЛИЗА СНИМЉЕНОГ ВРЕМЕНА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ 

По завршетку снимања времена израде аналитичар времена отпочиње анализу снимљених 

резултата, а затим се врши израчунавање норме. Најпре се израчунава грешка снимача која 

представља количник разлике снимљеног (ts) и стварно протеклог времена (Ts) са стварно 

протеклим временом: 
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Уколико је грешка снимача у допуштеним границама ( l,5%), снимљени резултати могу 

се узети за даљу анализу израчунавања времена израде и норме. Ако је грешка већа треба 

поновити снимање како би се добили тачни резултати. 

 

Резултати снимања се уносе у лист за анализу времена. У том листу уноси се расипање и 

учесталост очитаног времена, као и расподела процене залагања. Затим се израчунава 

средње време и стандардна девијација следећим једначинама: 

 dmh
k

t

k

ttt
t

k

i

oi

okoo
o





 121 ...

 

   2
1

22 1
dmhttf

n

k

i

ooii


  

 

   dmhttf
n

k

i

ooii



1

21
  

 

 %100
ot

Cv


 

Узимањем у обзир процену залагања (Kpz), израчунава се нормално време (tn) по 

једначини: 

PZon Ktt   

После анализе времена и израчунавања нормалног времена tn за сваки захват посебно, 

израчунава се време за читаву снимљену операцију, односно за све захвале заједно. Из 

табела се одређују коефицијенти замора и деловања околине и затим се израчунава 

стварно време (ts): 

 anns KKtt  1  

За израчунавање норме треба то време израде увећати за допунски коефицијент додатног  

времена Kd: 
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 di Ktt  11  

 

 ИЗВРШАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА НОРМИ 

  

Када се норма одреди и примени у погону, треба је још неко време пратити, да би се могло 

уочити креће ли се њено извршавање у границама нормале или настају већа или мања 

одступања од просечног извршења. Будући да сви догађаји осцилују око средње 

вредности, нормално је да се и норме извршавају у већини случајева у просеку, при чему 

може бити како пребачаја тако и подбачаја. Ако би се уочила само једна тенденција, било 

би очито да се рад не одвија нормално, већ да га ометају систематски фактори. У том 

случају треба анализирати и открити разлог нереалног извршавања норме и обавити 

потребне измене.  

Сваки нормирани рад треба бити квалитетно извршен и норма не сме ићи науштрб 

квалитета производа.  

 

Насупрот нормалним околностима под којима се рад одвија, извршавање норми биће 

различито, што узрокују разлике међу људима. Испитивања на великом броју људи 

показала су да при извршавању истих ручних радова разлике у залагању најбржих и 

најспоријих радника могу бити у приближном односу 2 : 1. Испитивања су показала да се 

извршавање норми подвргава закону нормалне расподеле, те се и практични резултати 

добијени из погона поклапају мање или више с теоријском Gaussovom кривом. Теоретски, 

расподела извршавања норми изгледала би како приказује дијаграм на сл. 1.  

 

o  

        67    78    89   100   111   122  133  

     (Извршење норме %) 
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Слика 1. Расподела извршења норми 

 

Из дијаграма се види да већина људи (око 70%) извршава норму од 89 до 111%, а то 

практично значи расипање од 10 до 15% од средње вредности, тј. од просечног извршења 

норме. Затим се види да мањи број људи практично може извршавати норму у већем 

распону, а то значи да око 28% људи има извршење норми  20 до 25% од просечног 

извршења. Само се код 2% људи извршење норме креће од 67 до 78 % и од 122 до 133%, 

што опет значи да само мањи број, и то најбољих радника, може имати за око 33% веће 

извршење од просечног, али ће зато и најспорији радници имати исто тако 33% мање 

извршење норме од просечног. Таква расподела извршења норми биће реална и нормална. 

Како Гауссова крива није затворена, већ се асимптотски приближава апсциси, из криве 

извршења норми произлази и даљи податак, да постоји још један мањи процент људи 

изванредне спретности или неспретности у раду, који могу уз нормалне услове пребацити 

или подбацити норму у још већем износу. 

Утврђивање да ли емпиријски подаци извршења норми неког оделења или неке групе 

послова одступају од теоријске расподеле, у овом случају нормалне због случајног или 

неког сигнификантног разлога, примењује се x2 (Hi-квадрат) тест. 

 

У ствари је то тест упоређивања емпиријских и теоријских фреквенција и уколико њихове 

разлике нису превелике (последица случаја) тада и припадајући x2 неће бити превелик. 

Уколико је израчунати x2 велики значи да су и разлике између емпиријских и теоријских 

фреквенција превелике да би биле последица случаја, па констатујемо да је неки битан 

разлог на то деловао. 

 

Нормално извршење норми могуће је једино под нормалним погонским околностима и 

условима рада, али је исто тако јасно да ће доћи и до нереалних и погрешних извршења 

норми, а зато постоје и одређени разлози који могу наступити у току рада и то: 

 грешке аналитичара времена приликом одређивања и израчунавања времена израде 

и норме, 

 кривица радника при извршавању норме, 

 промена у начину и редоследу рада, 

 дотрајалости средстава за рад и неквалитетног материјала. 
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Време израде и норма одређују се за одређене организационе и техничке услове 

производње, а како ти односи у производњи не остају константни, већ се мењају и 

систематски побољшавају, морају се времена израде и норме пратити и у одређеним 

временским размацима преиспитати и анализирати. Праћење извршења норми води 

аналитичар времена, и то по свакој издатој норми, како ју је дао за операцију, захват или 

покрет, затим по појединим оделењима и производњама, те за читаво предузеће. Да би 

пратио норму аналитичар времена мора знати: 

 просек извршења норме за поједину операцију или захват, 

 просек извршења норме за поједина оделења или радионице, 

 колико је највеће и најмање извршавање норме, те који су то радници и за који 

период времена. 

Да би аналитичари времена могли израдити криву извршења норми потребно је да направе 

прегледе извршења норми, и то или за поједина оделења или за поједине операције за 

временска раздобља у току једне године по месецима, или из године у годину.  

 

Као и праћење извршења норми, исто је тако важно праћење квалитете производа и 

шкарта. У случају пораста извршења норми, а шкарт се налази у допуштеним границама у 

нормалним условима рада, значи да су људи боље увежбани у послу. Насупрот томе ако 

расте извршење норме, али и шкарта, па самим тим пада квалител,  то је знак да људи 

форсирају пребачај науштрб квалитета. 

 

Свака потребна измена у норми ради се након претходне анализе норме и свих услова који 

су проузроковали одступање од предвиђеног времена. Анализа норми мора се извршити по 

саставним елементима, тј. по онима по којима је дата, и тек након такве анализе може се 

видети где је настао пребачај или подбачај. Код ручних радова радник може утицати на 

цело време израде, те и одступања могу бити већа него код рада на машинама, где је један 

део времена израде потпуно завистан од рада саме машине. 

 

Анализирањем појединих саставних елемента времена израде и норме, може се установити 

где су могући премашаји норме. Код припремно-завршних времена могуће је остварити 
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значајан премашај норме, и то већим залагањем радника, док ће знатни премашаји настати 

тек онда ако је машина случајно била припремљена за рад већ од претходног посла, или 

ако је радник изоставио неке послове. Код технолошких и помоћних времена, ако су чисто 

машинска, под претпоставком поштовања режима рада радник неће моћи премашити 

норму. Једино код ручних и машинско-ручних радова, где велики утицај има залагање 

радника, моћи ће премашити норму, и то највише до 33%. Уколико би се на тим 

елементима остварио велики премашај, значи да је настала нека промена у начину рада 

(промена редоследа, израда помагала, алата или слично), па се то свакако треба 

установити. 

 

Најчешћи случај већег премашења норми настаје код додатних времена, међутим тај 

пребачај иде науштрб здравља радника, а томе се мора посветити нарочита пажња. С 

људима се мора радити и подучавати их да поштују додатна времена, тј. да их користе, јер 

је то за њихово добро.  

 

Ако је пребачај норме уследео због нарочитог залагања радника и нарочите спретности 

радника у раду, онда се сав пребачај мора признати раднику, а норма се неће мењати. 

 

Уколико је пребачај норме настао зато што се радник увежбао у послу, значи да норма 

није била добро постављена, јер исправно постављена норма води рачуна о просечно 

увежбаном раднику. 

 

Трећи случај када може доћи до већег пребаћаја норме настаје ако радник поједноставни и 

побољша начин рада. Ако је та рационализација примењива и спроводива, те ако ће се на 

такав начин и даље радити, раднику треба доделити одговарајућу награду која произлази 

из уштеде уз примену те норме на сличним радовима. Норму треба поново израчунати и 

одредити, и то сада за нове услове рада, који се морају тачно описати. 

 

 АНАЛИЗА ГУБИТАКА У РАДУ 

За успешно пословање предузећа није довољно само произвести потребну количину 

квалитетних производа, већ се мора пословати с таквим трошковима који ће омогућити 
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продајну цену коју тржиште може прихватити.  

 

Један од елемената који повећава трошкове свакако су и губици времена, па се зато морају 

анализирати сви губици који настају у раду. 

 

У циљу смањења губитака времена, мора се најпре снимити колико се стварно времена 

троши на рад, а колико има некорисних времена. Губитци се могу поделити на оправдане и 

неоправдане. Неки оправдани губитци се могу планирати па тиме постају саставни део 

норме, док се неки не могу планирати, али који ипак постоје у производњи. 

 

Методе које омогућавају анализирање искоришћења временског фонда јесу: 

 слика радног дана (СРД) 

 метода тренутних запажања (МТЗ). 

 

 СЛИКА РАДНОГ ДАНА (СРД) 

Слика радног дана треба да прикаже све утрошке времена у току једне смене, што значи да 

снимач мора ћитаву смену бити уз радника и хронометром снимати времена свих 

активности и неактивности радника. При томе се не врши процена залагања, јер се тим 

снимањем не жели утврдити тачно време поједине операције, већ само процентуални удео 

појединих активности и губитака у раду. 

 

Након извршеног снимања сликом радног дана израчунавају се удели појединих захвата у 

временима и процентима а затим се групишу према врстама тј. припремно-завршна 

времена, технолошка и помоћна времена, организациони губици, личне потребе, 

недисциплина итд. Из тих се података затим уочавају сви губици, те се за неоправдане 

могу одмах предузети мере за њихово отклањање, а из оправданих губитака се израчунава 

допунски коефицијент додатног времена Kd: 

 

 %100



gps

gp

d
TT

T
K  
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Tgp - времена планираних губитака  

Ts - време смене 

 

Да би резултати снимања били репрезентативни, снимање овом методом се мора вршити 

15 до 20 дана за једно радно место. Због тога ова метода има малу примену. 

  МЕТОДА ТРЕНУТНИХ ЗАПАЖАЊА (МТЗ) 

 

За анализу искоришћења временског фонда већу примену има метода тренутних запажања, 

која се темељи на основама математичке статистике и теорије вероватноће. При томе се 

мора указати и на чињеницу да метода тренутих запажања не решава проблеме, већ само 

на њих указује и израчунава вероватноће снимљених догађаја. 

 

Метода тренутних запажања је математичкостатистичка метода посматрања појава помоћу 

њихове учесталости. Резултати методе тренутних запажања подвргавају се биномној 

расподели, па ће се израчунате вероватноће снимљених догађаја упоредити с теоријским. 

Тако се може установити да ли се догађаји одвијају само под утицајем случаја, или пак 

неки други битни фактори делују да се они не одвијају нормално. Уочавањам тих узрока 

моћи ћемо предузети и одговарајуће мере, најчешће организационе природе, како би се 

одвијање производње свело у нормалне границе. 

 

Ретко ће када бити могуће, односно економично, испитати све елементе неког основног 

скупа, па се зато треба послужити и теоријом узорака, да би се на темељу њих могло 

закључивати какво је стање у основном скупу који се жели истражити. Ако се жели да 

истраживања буду статистички прихватљива, морају се и елементи у узорку тако одабрати 

да својим својствима приказују основни скуп из којег су издвојени, тј. узорак мора бити 

репрезентативан. Будући да је јeдино случај објективан, избор узорака препушта се случају 

и то помоћу табела случајних бројева. 

 

Како се средње вредности узорака расипају по нормалној расподели, могу се израчунати 

границе расипавања помоћу стандардне грешке средње вредности по једначини: 
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n

qp
S p


  

То је процењена стандардна грешка на темељу процене стандардне девијације основног 

скупа, која се процењује на темељу стандардне девијације узорка. Та стандардна грешка је 

од великог значења за истраживања у пракси, јер ће омогућавати да се оцени подручје 

расипања у којем лежи средња вредност основног скупа, уколико знамо средњу вредност 

узорка. Такође, омогући ће израчунавање потребног броја узорака који је неопходан да би 

средња вредност била израчуната с потребном вероватноћом и прецизношћу. 

 

Подаци који се добјају снимањем су емпиријски и ако се жели знати колика су одступања 

од теоријског закона, мора се знати како емпијски тако и теоријски облик расподеле, 

средња вредност и стандардна девијација. Код методе тренутних запажања говори се о 

биномној расподели, која је дефинисана величинама p и q, при чему је p + q = 1.  Средња 

вредност и стандардна девијација се израчунавају pо изразима: 

pnx    qpn   

Облик биномне расподеле је асиметричан, али ако је p = q = 0,5 и када n тежи 

бесконачности, постаје симетричан и тежи ка нормалној расподели. Међутим, како при 

примени методе тренутних запажања учешћа p и q, нису једнаки већ различити, а да би се 

биномна расподела могла применити, у пракси се поставља услов да су величине: 

9qpn   

У ствари то значи да се за примену методе тренутних запажања поставља услов довољно 

великог броја посматрања појава, да би се о њима могло закључивати применом нормалне 

расподеле. 

Може се констатовати да успешна примена методе тренутних запажања, уз тачну примену 

самог снимања захтева: 

 довољан број посматрања појава, тј. довољно забележака, 

 случајно одабирање времена обилазака за посматрања. 

 Анализа и израчунавање података 

Након довољно дугог периода посматрања, тј. након што се изврши довољан број 
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забележака за жељену прецизност израчунавања, приступа се анализи и израчунавању 

појединили елемената снимања за свако радно место, односно групу радних места, и то 

тако да се стави у однос број забележака сваког појединог елемента рада или губитака с 

укупним бројем свих забележака: 

- Проценат искориштења капацитета,  односно рада 

 %100
zabelezakabrojukupan

radazabelezakabroj
q  

- Проценат нерада, односно губитака 

 %100
zabelezakabrojukupan

neradazabelezakabroj
p  

Израчунавање удела сваког појединог елемента рада или губитака врши се на исти начин, 

а сума свих појединачних елемената, рецимо нерада, мора бити једнака проценту нерада, 

тј.: 

ppppp n  .......321
 

односно за рад 

qqqqq n  .......321
 

 

Границе расипања стварних резултата нерада могу добити на два начина; 

a) pp r    

r - прецизност израчунавања процента нерада, одређује се из таблице зависно од 

података p и n 

б) 
 

n

pp
p




1
2  

Како је резултат учешћа нерада просек свих резултата снимања он сме при поновљеном 

снимању варирати у датим границама. При томе се каже са су те разлике случајне. 

Међутим, када при поновљеном снимању проценат нерада буде изван тих граница, може 

се рећи да се нешто битно догодило што је пореметило нормално одвијање рада, те се 

морају истражити разлози који су до тога довели. 

У анализи резултата снимања важно је да се и сви поједини елементи нерада, тј. губитака, 

посебно анализирају и размотре и да се дају предлози за отклањање узрока нерада, јер се 
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због тога и врши снимање. 

         

 

          ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ РАДА 

При сваком раду постоји тежња да се посао обави с мање утрошка енергије, са мање 

замора, и да се што брже и квалитетније изведе. Да би се рад побољшао, не сме се 

посматрати као целина, већ се мора поделити на његове саставне делове и елементе од 

којих се састоји. Те елементе треба добро посматрати, анализирати и тада ће се вероватно 

пронаћи довољно начина и могућности за поједноставњење и побољшање начина рада. Да 

би се то постигло, морају се применити методе које омогућују да се енергија за рад што 

сврсисходније употреби, да се средства за рад што боље искористе и да се смање трошкови 

рада. 

 

Да би се повећала продуктивност, постоје три могућности: 

 нове инвестиције, 

 повећано напрезање радника, 

 поједностављење рада, 

Трећа могућност је уско повезана са прве две, зато што се правилним коришћењем 

средстава рада, отклањањем губитака у раду, смањењом замора радника, уређењем радних 

места и стварањем повољних услова бави подручје поједностављења рада. Систем 

поједностављења рада има за циљ примену методе која се састоји од систематског начина 

одређивања, испитивања, а затим критичног анализирања постојећег начина рада, са 

сврхом да се отклоне сви губици и неекономично трошење времена, опреме, материјала, 

простора, а пре свега људског напора. Тиме ће се рад поједноставни и бити сигурнији и 

лакши за обављање и економичнији, што ће допринети повећању продуктивности. 

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊУ РАДА 

Циљ сваког предузећа је повећање производње уз ниже трошкове, чиме се доприноси 

повећању животног стандарда. Наравно да се то неће моћи постићи ако се не води рачуна о 

људима и о условима под којима се рад одвија. Треба створити такве услове рада у којима 
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ће се радник добро осећати приликом извршавања свога дневног задатка. Искуство је 

показало да се самим поједноставњењем рада или радног места није постигао нарочит 

успех ако нису били добри услови рада. Узроци који могу створити добре, односно лоше 

услове рада су различити. Неки од њих су: смештај постројења, размештај машина, 

вентилација, температура, влага, загађеност ваздуха, осветљење, хигијенске прилике, 

односи међу људима итд. 

 

Неки од првих услова који се морају испунити су добре хигијенске прилике, довољан број 

санитарних уређаја, стално одржавање чистоће радних просторија и свлачионица.  

 

Правилно осветљење радних просторија веома је важан услов и сложено питање. 

Исправно решење значи пронаћи онај интензитет, расподелу и врсту расвете уз коју се 

може удобно и успешно одговорити радним задацима, а да при томе не дође до напрезања 

очију и различитих неугудних последица видног замора. Истраживањима је доказано да 

добро осветлење повећава производњу те да је неопходан услов за здравље, сигурност и 

ефикасност радника, док недовољно осветлење узрокује несреће на раду и губитке 

материјала и времена. Доказано је да повећавање расвете слабо осветљених просторија 

доводи редовно и до повећања радног учинка.  

 

Температура радних просторија знатно утиче на продуктивност рада, јер је нормално 

функционисање нашег организма условљено константном унутарњом температуром и 

свака значајнија промена топлоте тела делује неповољно на радне способности. Деловање 

температуре на тело човека уско је повезано са степеном влажности и брзином кретања 

ваздуха. 

Температура, влажност и брзина кретања ваздуха утичу на радни учинак, и он је много 

мањи на вишим температурама и већим влажностима ваздуха.  

Температуру треба прилагодити врсти рада. Зависно од врсте рада зими су прикладне 

следеће температуре: за веома лак рад нешто преко 18°С, за лак рад око 16о до 18°С, а за 

интензиван телесни рад 13о до 16°С. Температура током дана треба варирати за један до 

два степена. Принос свежег ваздуха не сме бити мањи од 29 м3/сат. Струјање ваздуха мора 

бити прикладно, и то зими 6 до 12 м/мин, а лети нешто веће. Релативна влажност ваздуха 
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треба да је у интервалу 50 и 70%; 

Бука, разни шумови и вибрације могу бити узроци различитих сметњи, које се могу 

очитовати субјективно или објективно. Оне могу одвраћати пажњу с предмета рада или 

изазивати унутарњу душевну напетост, немир, а код дужих трајања могу довести и до 

осећаја преморености, бесанице и опште раздражљивости. Дужа изложеност буци може 

довести и до остећења слуха. Радници се могу привикнути на шум и буку, али то не значи 

да им они не штете здрављу. Занимљиво је да бука коју ствара сам радник утиче на њега 

мање од оне коју производе остали радници.  

Вибрације изазивају неугодност, а испитивања су показала да дужа изложеност 

вибрацијама смањује оштрину вида, повећава енергетску потрошњу, убрзава срчани рад, 

повећава крвни притисак и може довести до разних неуровегетативних сметњи. Особе 

изложене вибрацијама, шумовима и буци постижу и мању продуктивност након три 

месеца рада од оних који нису били изложени тим утицајима. 

Боје радних просторија утичу на осећаје топлине или хладноће радника. Искуство је 

показало да се бојењем просторија може постићи топлији, односно хладнији осећај. 

Одговарајућим бојама може се повећати радно расположење, концентрација, ток рада 

убрзати, али се може створити и осећај тежине. 

Учинак и несреће често су у узрочној вези. На слабу пажљивост, немарност и на друге 

психолошке факторе који су узроци несрећа, може се утицати бојама. При том се користе 

наранџаста, жута, црвена, зелена и бела боја. Наранжаста боја због свог интензитета и 

изврсне видљивости много утиче на расположење, треба дакле да служи као опомена пред 

опасност. Због тог се препоручује означавање наранчастом бојом оних делова машине који 

су опасни, а нису добро заштитићени. Жута има јако визуелно надражајно деловање и 

најћешће се прво уочава у видном пољу, због тога треба том бојом означити све објекте и 

уређаје којима треба посветити нарочиту пажњу. Црвена је стимуланс за активност, она 

поспешује рад и зато је најприкладнија за означавање свих објеката који отклањају 

опасност: уређаја за заштиту од ватре, полуга за случај опасности, кочница, излаза за 

случај опасности. Зелена надражује на остварење, истовремено умирује. Зелена се користи 

за обележавање места за прву помоћ (бели крст у зеленом пољу). Бела служи за 

означавање површина унутар или изван којих су забрањени сви погонски радови. 
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При уређењу простора треба пазити на боје. Бело обојен простор даје апсолутан осећај 

чистоће, али истовремено и осећај раздаљине, хладноће и неприсности, док простор обојен 

светлим бојама које пружају исту чистоћу, може истовремено бити и топао и људски. 

Просторије које су намењене за веома сув посао треба обојити зелено, оне за хладан 

црвено, а оне које су одређене за топле послове светлим пастелним тоновима. 

 

Музика при раду може бити важно средство за повећање продуктивности. Наравно, мора 

се добро проучити када и какву музику треба пустити и колико дуго. Искуство је показало 

да је оптимално трајање музике око 2,5 сата на дан, и то у временским размацима од 12 до 

20 мин. Одлучујући фактори за пустање и избор музике су: 

 воља за слушањем музике, 

 сврха програма, 

 врста и ритам рада, 

 бука и шумови у оделењу. 

 

Само поједностављење рада не може створити добре односе у подузећу, ако су они лоши. 

Аналитичар рада мора велику пажњу посветити развијању сарадње измеду људи у 

производњи. Такође, мора придобити поверење људи, како оних у производњи, тако и 

оних у управи. Људи у производњи морају се уверити у потребу и корисност његовог рада 

и идеје за поједностављење усвајати као своје, јер ће иначе само поједностављење рада 

сматрати триком да им се убрза рад, а да зато немају никакву накнаду, односно олакшање 

рада. 

 

 ПРИМЕНА ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА РАДА 

Основне фазе примене поједноставњења рада јесу: 

1. избор проблема, 

2. снимање постојећег стања, 

3. анализа постојећег стања и проналажења бољег начина рада, 

4. примена бољег (поједноставњеног) начина рада и његова стандардизација. 
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Ниједна од тих фаза се не сме изоставити нити прескочити, јер је пракса показала да 

неодржавање редоследа проучавања, тј. занемаривање начина на који се решава проблем, 

може довести до неуспеха. Подручја где се могу применити методе поједноставњења рада 

су изузетно широка и она се могу окарактерисати питањима шта, где, када и како човек 

ради. Значи да проучавања треба усмерити на: 

1. материјал, сировине, полупроизводе, готове производе, 

2. машине, уређаје и опрему (зграде и размештај радних места, радне могућности 

машина, уређаја и опреме машина, коришћење алата, могућност примене), 

3. радно место и услове рада (смештај и размештај делова и опреме, удобност и 

положај при раду, светло, вентилација, грејање итд., 

4. методе рада (кретање материјала у току обраде, подешеност операције, односно 

редоследа рада и захвата, потреба контроле). 

 

 

        ИЗБОР ПРОБЛЕМА 

 

Да би се правилно поједноставио рад веома је важано препознати проблем. Предузеће ће 

имати корист ако је правилно уочен и анализиран проблем и ако је урађено оптимално 

побољшање и примењено у пракси. За сваку одлуку о поједноставњењу важно је знати која 

је корист од ње. Најпре се мора препознати проблем, знати што се хоће постићи, и 

дефинисати опсег проучавања. У предузећима има веома много проблема којима треба 

посветити пажњу, односно које би требало економичније решити. При томе посебну 

пажњу треба усмерити на: 

 уска грла у производњи која ометају нормалан ток рада, 

 неправилан размештај машина, што захтева дуг транспорт материјала, 

 анализу производа, како би се установиле операције које се највише понављају, 

 рад који захтева велика напрезања људи, 

 места где се често дешавају несреће на раду, 

 места великих шкартова, 

 анализу производног програма с обзиром на количину произведених комада. 
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Важно је напоменути да при сваком одабирању проблема треба водити рачуна о: 

 количини предмета на који ће се студија применити, 

 броју сати рада (колико се годишње троши на тај рад), 

 броју година (колико ће се дуго тај производ радити), 

 важности тог посла, ради сигурности или неког другог разлога. 

Кад се на такав начин анализира проблем, онда је релативно лако одабрати оно што се 

мора проучавати и пронаћи боље и економичније решење. 

 

СНИМАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Након одабира проблема снима се постојеће стање и то увек на лицу места, јер се догађаји 

не смеју бележити по сећању, већ онако како се збивају. Зато и оно што је раније снимано 

треба проверити. Приликом снимања потребно је: 

 распитати се код меродавних да ли се рад одвија на прописан, односно 

уобичајен начин, 

 снимати све детаље рада и тражити за њих образлозење, 

 проверити да ли снимано стварно стање извршавања рада. 

 

Ако се тако поступи, онда ће тај снимак бити темељ поједноставњења рада.  

Редослед догађаја се прати да би се снимиле све промене на материјалу и производу, као и 

у активности рада радника.  Ту је заправо детаљно рашчлањен попис операција процеса са 

сврхом да се приликом касније анализе пронађе могућност за: 

 изостављање неких захвата или читаве операције, 

 комбиновање неких операција, 

 планирање бољег пролаза материјала или производа кроз предузеће, 

 економичнији смештај машина, 

 искључивање застоја међу операцијама, 

 побољшање процеса рада, 

 употребу економичнијих машина. 

Приликом снимања користе се устаљени симболи у техници поједноставњења рад и то:  

 - Операција 
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  - Транспорт 

      - Контрола 

         - Застој 

 

       - Ускладиштење 

 - Комбиновани поступак 

 

 

 

АНАЛИЗА СТАЊА И ПРОНАЛАЖЕЊА БОЉЕГ НАЧИНА РАДА  

 

Када се скупе сви подаци о раду, почиње се са анализом проблема. Аналитичар рада треба 

критички анализирати све снимљене податке, тражећи научан, егзактан одговор, 

постављајући следећа питања: 

ШТА се ради? — намењено ПРЕДМЕТУ рада 

КО ради?    — намењено ОСОБИ која ради 

ГДЕ ради?   — намењено МЕСТУ рада и ЗАШТО? 

КАДА ради?  — намењено ВРЕМЕНУ рада 

КАКО ради ?— намењено НАЧИНУ рада 

 

Код сваког од тих пет питања треба питати и зашто, јер тек тада се добија целовит одговор 

на претходна питања, кад се ради на пример о; 
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 ПРЕДМЕТУ: 

 Ста се ради 

 Да ли је то потребно 

 Може ли се изоставити 

 Може ли се то учинити другачије 

 Како би то требало учинити 

 ОСОБИ: 

 Ко ради 

 Зашто то ради баш та особа              

 Да ли неко други може то исто учинити  

 Ко би то могао учинити 

 МЕСТУ: 

 Где се то ради 

 Зашто се то ради управо на том месту 

 Да ли би се на неком другом месту могло то исто учинити 

 Где би се то могло учинити 

 ВРЕМЕНУ: 

 Када се ради 

 Зашто се ради управо у том времену 

 Да ли би се то могло учинити у неко друго време 

 Када би се то могло учинити 

 Да ли пре или после операције 

 НАЧИНУ: 

 Како се ради 

 Зашто се ради управо на тај начин 

 Да ли би се на неки други начин могло то исто учинити 

 Како би се то могло учинити 

 Може ли се то учинити економичније, на неки други 

начин 
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Сва та питања захтевају најприкладнија и научно оправдана решења.  

Разрада поједностављења и побољшања треба увек да заврши низом формулара на којима 

је до детаља разрађен нов начин рада. Подаци о таквој разради морају бити економски 

оправдани и треба да покажу предност нове у односу на стару методу рада. Након тога 

следи закључак о примени нове методе рада.  

Аналитичар рада је одговоран за примену, а нарочито за успешност свих замисли и 

побољшања. Он мора брижљиво пратити примену побољшања и давати корисне сугестије 

о начину изводења рада. 

  

ПРИМЕНА БОЉЕГ НАЧИНА РАДА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Анализа и разрада побољшања неће имати никакве сврхе ако се све оно што се у њима 

показало корисним није применило у дело. Аналитичар рада мора израдити извештај о 

извршеној анализи са предлогом за побољшање рада, како би оперативно руководство то 

могло спровести у дело. Тај извештај мора обухватити:   

 трошкове материјала, радне снаге и осталог, како старог тако и новог начина 

рада, са приказом уштеда које настају новим начином рада; 

 трошкове који ће бити потребни за постављање и уходавање новог начина рада; 

 закључак о спровођењу у дело новог побољшаног начина рада, који ће с тим у 

вези тачно дефинисати сва задужења. 

 

Аналитичар рада, пре него изради тај извештај, треба да размени мишљење с одговорним 

руководеоцима и пословођама одељења у којима треба применити поједностављење рада. 

После доношења закључака треба извршити пробно поједностављење рада. На пробном 

радном месту може се евентуално увидети још неки проблем који треба решити, како би 

нови начин рада био заиста најекономичнији. Пробни рад треба обавити на месту 

одвојеном од производње, како би се он могао несметано одвијати. За тај рад треба 

ангажовати необученог радника, јер ће његова неспретност у раду открити места која је 

потребно детаљније размотрити. 

Кад је пробни рад обављен и види се да је побољшани начин рада прихватљив за 
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производњу, израђују се стандарди по којима се рад мора одвити. Тако треба разликовати: 

 стандард радног размештаја, 

 стандард тока технолошког процеса, 

 стандард ручне израде, 

 стандард машинске израде, 

 стандард размештања машина. 

 

За радно место, односно радни (технолошки) поступак, стандард ће значити одређивање 

тачног уређења радног места или радног размештаја и одређивање тачног радног поступка 

и начина рада, како би се сам рад морао прописно одвијати.  Пратећи листови стандарда 

служи ће за: 

 уписивање новог начина рада с правилним редоследом и са свим потребним 

режимима рада, 

 давање свих потребних упутстава о новом начину рада; 

 разраду и објашњење новог размештаја машина и уређаја; 

 базу за одређивање времена израде и израчунавање норме; 

 одређивање карактеристика материјала и алата током рада, као и свих услова 

рада; 

 уцртавање размештаја предмета и алата на радном месту, као и размештаја 

машине и опреме који раде. 

 

Потребно је поштовати прихваћене стандарде (њих могу мењати једино аналитичари 

рада). Уколико неко има предлог за измену, аналитичар рада треба извршити анализу тог 

предлога и ако она покаже предности треба  примени нови поступак, а старе стандарде 

треба укомпоновати у нове. Иначе на самом радном месту стандарди се не могу и не смеју 

мењати. 

Да би поједноставњени поступак имао ону корист која се од њега очекује, аналитичар рада 

мора најпре обучити радника новим наачином рада, а затим га неко време надгледати док 

се нови начин не ухода. Аналитичар рада мора имати на уму да тај нови начин рада не 

познају ни радник ни пословођа. Ако аналитичар рада радника добро побучи и ако овај 
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усвоји нови начин, то ће бити најбоља гаранција успеха, Ни бољи алати, ни боље уређено 

радно мјесто, ни побољшана метода рада не користе ономе ко је не зна употребити. 

 

Аналитичар рада мора употребити све своје знање како би радника који има своје навике, 

којих ће се тешко одрећи приволео да поједностави рад. Нарочито ако радник не види 

предности и користи новог начина рада. Зато треба подучити најпре пословођу, па 

бригадира, а тек онда оперативног радника. Приликом подучавања радника радно место 

мора бити уређено исто онако као касније у производњи. Упућујући радника, аналитичар 

му треба протумачити нови поступак, показати и означити све кључне тачке, а то су она 

важна упозорења која га упућују како ће добро, сигурно и тачно извести операцију. Након 

тога аналитичар рада даје раднику да ради сам, а он га исправља и помаже ако се појави 

проблем. Ако радник добро обави рад треба га похвалити, јер ће му се тиме дати још већи 

подстицај. Не сме се заборавити на исправну стимулацију људи. 
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