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У раду су описани проблеми са којима се најчешће данас сусрећу произвођачи одевних и 

текстилних производа а који су: потреба за широм колекцијом и честим променама 

узорака, промене захтева потрошача, промене обичаја одевања, појава засићености 

тржишта, притисак робе из увоза, промена у ритму наручивања од стране трговина и 

сл. Као одговор на ове проблеме развиле су се нове производне стратегије које су пред 

одевну и текстилну индустрију, поставиле потпуно нове и врло строге организационе и 

производне услове. Ови услови се огледају у припреми процеса производње у врло кратком 

временском периоду, као и у прилагођавању производних линија, машина, опреме и 

људства за изненадне и брзе промене. На тај начин послови припреме производње и израда 

технолошке документације представљају значајан фактор наведених стратегија. Стога 

је у раду приказан начин израде технолошке документације којом је омогућено решавање 

низа поменутих проблема који прате производњу. Такође су приказани рачунарски 

системи за израду технолошке документације, праћење и анализу производње.     

 

 

1. УВОД 

 

Процес стварања одевних и текстилних производа је комплексан процес. У њему се од 

сировина, основног и помоћног материјала, прерадом ствара одевни или текстилни 

производ [1-5].  

  

Индустријски начин производње одеће и текстила представља веома сложен систем 

организације: људи, времена, машина, производног простора, организације, материјала и 

сл. Све ове проблеме решава посебна служба која се зове техничка припрема производње. 

Техничка припрема производње нпр. одеће састоји се од већег броја стручних лица из 

области технологије конфекције распоређених у четири организационе целине: 

1. конструкциона припрему 

2. технолошку припрему 

3. оперативну припрему и 

4. испитивање материјала. 

 

Техничка припрема представља организациону целину где доминира проток података из 

техничке припреме у производни процес. Данас се, са појавом рачунара, све више повећава 

број података из производног процеса у техничку припрему у форми повратних 

информација. 

 

Карактеристика производног процеса је проток материјала, а производни процес израде 

одеће чине: 

 технолошки процес кројења 

 технолошки процес шивења и  
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 технолошки процес дораде одеће. 

 

На почетку производног процеса налази се складиште сировина у коме се налази: 

 основни материјал (тканине, плетенине, кожа и сл.), 

 помоћни материјал (постава, међупостава, лепљива међупостава, неткани текстил и 

сл.), 

 прибор ( дугмад, дрихери, затварачи, етикете и сл.) и 

 конац и др. 

 

Складиште сировина, кројачница, шивара, дорада и магацин готових производа 

представљају јединствен и функционалан простор производног система  где су путеви 

транспорта материјала односно полупроизвода и готових производа организовани на 

најрационалнији начин.  

 

 

2. ИЗРАДА ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Израда технолошке документације везана је за активности управљања производњом и 

започиње планирањем производње тако што се у децембру текуће године прави Годишњи 

план производње за наредну годину. Годишњи план производње формира се за све 

производе и саставља се на основу већ склопљених уговора и примљених наруџбина, као и 

на основу уочених трендова из ранијих периода. Затим се на основу Годишњег плана 

производње и на основу норматива материјала, за сваки производ, саставља годишњи 

биланс материјала.  

 

Израда оперативног плана и терминирање производње врши се на основу приспелих 

налога за производњу, крајем текућег месеца, тако што се саставља месечни оперативни 

план производње за наредни месец. У овом плану планирање се обавља за сваки производ, 

а такодје ту се истовремено врши и терминирање производње. 

 

Налог за производњу, уз коришћење спецификација и норматива материјала и рада, служи 

за формирање и дистрибуцију неопходне документације за производњу, која обухвата: 

 

Конструкциону документацију: спецификације и цртеже; Технолошку документацију: 

технолошке поступке, списак операција и норматив материјала и времена; Производну 

(оперативну) документацију: Радне налоге, требовања или налоге за набавку, као и 

операционе листе и друга упутства, ако су неопходна. 

 

Активности везане за израду и дистрибуцију технолошке документације обухватају: 

Дефинисање потреба за материјалима по радним налозима; Утврдјивање стања залиха 

материјала у складишту; Исписивање Требовања за материјале којих има на складишту; За 

недостајуће материјале исписивање Налога за набавку.  

 

Сва ова документација, дуги низ година, израђивана је као скуп појединачних образаца 

који је пратио производњу одевних и текстилних производа. Међутим, савремени услови 

пословања захтевају повезивање ових докумената тј. коришћење једном унетих података у 

неки образац на већем броју радних места у производном процесу.  То је довело до развоја 
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великог броја софтвера за праћење сложених послова израде технолошке докуметације.       

 

 

3. ИЗРАДА ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОДРЖАНЕ РАЧУНАРИМА 

  

Живимо у времену које карактерише развој информатичких и врхунских производних 

технологија и техника. Увођење информатичких технологија у производне системе 

вишеструко се повећала продуктивност, економичност и тржишна способност предузећа. 

На слици 1 приказано је повезивање радних налога у планирању производње софтверским 

пакетом Оптиплан [6].     

 

 
Слика 1: Повезивање радних налога у планирању производње  

софтверским пакетом Оптиплан 

 

Савремена производња одеће и текстила се одвија у амбијенту сталних промена уз нужно 

прилагођавање новим околностима и захтевима за променом структуре производње. Стога 

се производња одеће и текстила све више заснива на: информатичким технологијама, 

савременим производним техникама, тржишту и новим производним филозофијама.  

 

Утицај модног дизајна на одевну индустрију донео је низ проблема са којима се најчешће 

данас сусрећу произвођачи одеће. То су углавном следећи проблеми и изазови: 

 мале производне серије, 

 кратки рокови испоруке, 

 захтеви за високим квалитетом израде,  

 потреба за широм колекцијом и честим променама узорака,  

 промене захтева потрошача, 

 промене обичаја одевања, 
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 појава засићености тржишта, 

 притисак робе из увоза, 

 промена у ритму наручивања од стране трговина, 

 присутна тенденција смањивања како времена израде тако и цене израде одеће, 

 вредност рада, 

 брзо застаревање технологија у циклусима од 3 до 5 година,  

 све мање времена за оптимизацију производње, 

 еколошки захтеви и стандарди, 

 индустријски тренинг који спроводе специјалисти, 

 протреба сталне едукације свих учесника у производном процесу и сл. [4-8]. 

 

На слици 2 приказана је организација и структура радних налога софтверским пакетом 

Оптиплан [6]. 

 

 
 

Слика 2: Организација и структура радних налога софтверским пакетом Оптиплан 

 

У оваквим околностима јавља се изражен проблем како организовати производњу а 

нарочито како све ове проблеме превазићи при техничкој припреми производа. Наиме, у 

новим условима радни налози садрже мале количине одевних предмета са великим бројем 

боја и дезена као и велики број одевних величина што знатно повећава време израде 

техничке документације која прати радни налог. Сви ови послови постају јако 

компликовани у ситуацији када се истовремено обрађује више радних налога што је чест 

случај у производњи. Све то доводи до јако сложених послова израде техничке 

документације, праћења и анализе производње. Ови послови значајно удаљују најбоље 

стручњаке из самог процеса производње односно од креативног рада у којем могу далеко 

више користити фирми ка рутинским пословима израде техничке документације при чему 

се исти или слични подаци преписују. Решење за ове проблеме савремене одевне фирме 
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изналазе увођењем у производњу рачунара чиме већину рутинских послова техничке 

припреме, праћења и анализе производње преузима рачунар.         

 

Досадашња искуства у одевној индустрији су показала да су најбољи резултати 

постигнути када је примењена  целовита рачунарска подршка израде технолошке 

документације, обрачуна учинка и праћења производње како у техничкој припреми тако и 

у производном процесу. Ова подршка обухвата следеће: складиште сировина, техничку 

припрему, производни процес, складиште готове робе као и програмске модуле [7-8]: 

 Каталог операција, 

 План операција рада односно ценовник, 

 Обрачун учинка и евиденција радника на послу с припадајућим анализама, 

 Рад радника на дан с припадајућим анализама, 

 Дневни извештај за све раднике у погону, 

 Стање операција рада односно кумулатив по радном налогу у процесу израде одеће, 

 Радни налог за кројачницу, шивару и дораду, 

 Претраживање по предметном радном налогу и по операцији рада, 

 Рекапитулација аналитичке листе радника, 

 Евиденцијско - контролна листа радника за одређено временско раздобље, 

 Извештај за све раднике из радне јединице кроз временско раздобље, 

 Израду техничке документације за плетионицу, кројачницу, шивару, дораду, 

магацин, 

 Израда модула за бар - цоде.  

Комплетна рачунарска подршка израде технолошке документације, обрачуна учинка и 

праћења производње шематски је приказана на слици 3.  

 
Слика 3: Рачунарска подршка израде технолошке документације,  

обрачуна учинка и праћења производње 

 

Рачунарска подршка израде технолошке документације, обрачуна учинка и праћења 

производње организована је кроз следећа најваћнија радна места [7-8].  

Развој одевног производа. На овом радном месту модни креатор може израђивати скице 

модела одеће или преузимати већ припремљене скице од купца. На овом радном месту 

израђује се опис одевног предмета, план технолошких операција за израду тог одевног 

предмета, план потребног материјала као и предкалкулација цене коштања одевног 

предмета. Радно место је опремљено рачунарима и пратећом опремом за дизајн и развој 

креације модела.  
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Складиште сировина и готове робе. На овом радном месту се врши евидентирање стања 

у улазном магацину основног и помоћног материјала као и прибора. Такође се врши 

евидентирање стања у излазном магацину готове робе према купцима и евидентираним 

радним налозима. Програмски пакети омогућавају нпр. инвентар стања магацина у 

одређени дан, испис магацинских докумената (пријемница, повратница, пропратница, 

налога и сл.). При изради радних налога у технолошкој припреми може се са тог радног 

места извршити претраживање стања у магацину за потребне материјале.  

 

Конструкциона припрема. На овом радном месту обавља се разрада система ознака 

величина одевних предмета према радним налозима, према купцима и њиховим земљама, 

дефинисање утрошка материјала према појединим одевним величинама, израђује се 

картица основног и помоћног материјала као и план кројења. 

 

Технолошка и оперативна припрема. На овом радном месту се отварају радни налози и 

израђују таблице заступљености одевних предмета према ознакама одевних величина и 

дезена материјала. На овом радном месту се налазе све важне базе података као и сложени 

каталози технолошких операција.  

 

Технолошки процеси шивења и дораде одеће. На овом радном месту на основу праћења 

производње уносе се подаци о стању технолошког процеса. Подаци о протоку одевних 

предмета могу се уносити ручно помоћу тастатуре или аутоматски применом технике 

линијских кодова.  

 

Обрачун учинка. Евиденција учинка врши се прикупљањем евиденцијских образаца са 

налепницама за сваког радника. Наиме, сваки радник има свој евиденцијски образац на 

који лепи налепнице које долазе са свежњевима кројних делова. На крају радног времена 

сваки радник ће имати на свом евиденцијском обрасцу све етикете свих свежњева на 

којима је изводио технолошке операције производње одеће. Ови подаци се уносе у рачунар 

помоћу ласерских скенирајућих читача линијских кодова.  

 

Анализа података. Пошто су сви подаци доступни на овом радном месту може се пратити 

и анализирати дневно извршење производње као и праћење стања производње према 

одређеним налозима. Може се добити приказ тренутног стања производње као и анализа 

стања и место настанка уских грла у производњи.             

 

4. ЗАКЉУЧАК      

 

Данас је утакмица са временом односно брза реакција на захтеве тржишта, изазов за сва 

предузећа. Да би се ова утакмица добила предузећа морају бити оспособљена за: 

креативност, квалитет и поузданост, флексибилност, економичност и брзину. Све ове 

компоненте морају деловати заједно да би се управљање временом и потенцијал тог 

управљања искористили у функцији стабилизације и поновног освајања удела на тржишту. 

Само тако се може створити основа за прилагођавања одевних и текстилних предузећа 

новим изазовима тржишта. Да би се успешно прихватили ови изазови одевна и текстилна 

предузећа морају стално мењати, прилагођавати и побољшавати своју инфраструктуру и 
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организацију планирања.  За испуњавање ових услова одевна и текстилна предузећа 

између осталог морају користити и рачунарску подршку израде технолошке 

документације, обрачуна учинка и праћења производње. Увођењем информатичких 

технологија у производне системе вишеструко се повећавају продуктивност, економичност 

и тржишна способност одевних и текстилних предузећа.  
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