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ПРЕДГОВОР ТРЕЋОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ТИЛ 2008
Машински факултет Универзитета у Нишу закорачио је у мултидисциплинарне науке
отворивши 2003. године студије логистике. Мултидисциплинарност је заснована на ширини
природних наука које се изучавају у домену транспортне технике. Ширину тог образовања дају
класична Њутнова механика континуума, теоријска и експериментална анализа конструкција
проширене наукама које изучавају процесе као што су стохастика, теорија планирања,
теорија симулације, токови материјала, оптимизација процеса и информационе Интернет
технологије. Ово богатство научних вредности отвара пут лакшем прихватању савремених
задатака у широј техничкој делатности, што је један од циљева универзитетског рада.
Студије процеса у области индустријског транспорта су научни домен савремене техничке
логистике. На универзитету у Нишу развија се млада студијска група студената и наставника
која знања стиче на западно-европском моделу логистике. Услови за развој су потекли кроз
студијске боравке те екипе на Техничким универзитетима у Магдебургу, Дрездену, Карлсрухе,
Минхену и Бечу. Кроз размену идеја, утврђено је да свет у научном смислу изучава и користи
"процесе" као универзалне основе у профиту и освајању нових простора. Високе технологије
које учествују у нашем животу то потврђују и оне нас уче да су научне вредности реални
циљеви и углавном великих размера. У области техничке логистике, логистике транспорта и
складиштења и управљања процесима, креирају се технички системи засновани на строго
рационалним захтевима али потпуно слободним облицима решења и примени последњих
технологија. То је довело до ефикаснијих система, боље прилагођених процесима, што је
заузврат дало већу финансијску исплатљивост. То је у складу са тумачењем да је логистика
савремен облик формалне логике, заснован на рационалној и симболичкој математици.
Трећи симпозијум Машинског факултета у Нишу, ТИЛ 2008, под називом
Транспорт и логистика негује логистику инжењера усмерену ка савременој техничкој
креацији. Симпозијум ТИЛ 2008 по угледу на друге научне облике размене идеја, има три сесије:
пленарну-општу, сесију техничке и пословне логистике и сесију транспортне и саобраћајне
технике. Биће изложена 25 рада, као тематска подлога за рационалан дијалог. Математички
јасне и логичне идеје, привукле су један број научних радника, студената и професионалних
стручњака на овај научни скуп где се пре свега догађа еманципација у схватању (разумевању)
логистике и њеном увођењу у домаћу стварност. Овај и претходни симпозијуми (ТИЛ 2004 и
ТИЛ 2008) падају у време промена економског модела српске привреде из социјалистичког
модела (делимично затвореног) у капиталистички, отворен до нивоа глобалне планете. Тај
процес захтева нова знања и нове професије па и читаве професионалне структуре које
обезбеђују функционисање тржишне привреде развијеног света. Професори Универзитета у
Нишу и Србији надају се да ће потреба за ефикаснијим радом и новим професионалним
знањима бити лагано достигнуте кроз нове облике учења и истраживања. Такође, нова знања
доводе до нове свести људи и враћања осећаја "лакоће" постојања. Подржавање слободе
мисли и креација мисија је универзитета и оправдава његово постојање. Наставно научно веће
Машинског факултета у Нишу нада се да чином научног дијалога доприноси променама
Србије, па и овај млади научни скуп у ТИЛ-у 2008.

Ниш, 20. маја 2008.

Едитор ТИЛ 2008
Професор др Миомир Љ. Јовановић,
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LOGISTIKA KAO PRIVREDNA
GRANA

Razvoj tehnologija rezultovao je globalizacijom kao svetskim
procesom, što je dalo i sadašnje viđenje logistike koje se
oformljuje negde sedamdesetih godina prošlog veka, što
ilustruje i slika 1, gde je informatika najviše doprinela u
transformaciji od vojnog poimanja ka industrijskoj logistici, koju
u Evropi vide kao privrednu granu. U Nemačkoj je 2006. godine
logistika imala obrt od oko 160 mrd. € i sasvim se približila
čuvenoj mašinogradnji kao trećoj po obrtu privrednoj grupaciji.
U sektoru logistike u Nemačkoj radi preko 2.5 mil. ljudi, a od
toga polovina direktno u logističkim uslugama, sa godišnjim
porastom od oko 4% [3], a samo u Severnoj Rajni - Vestfaliji u
sektoru logistike radi preko 20% svih zaposlenih.

Prof. dr ing. Milosav Georgijević, FTN – Novi sad
dipl.ing.-master Sanja Roknić, FTN – Novi sad
dipl.ing.-master Vladimir Bojanić, FTN – Novi sad
dipl.ing.-master Goran Bojanić, FTN – Novi sad
Rezime
Ako globalizaciju smatramo kao proces koji je posledice
razvoja tehnologije, tada moramo poštovati evoluciju i
pravila koja se menjaju i tražiti svoje mesto u dinamičkim
tokovima. Ekonomisti su pokrenuli pitanje zašto robe
zaobilaze Srbiju, o čemu je nužno govoriti svaki dan, jer bi i
dalje ostali u zabludama da smo na geografskim
koridorima i da svet ne može bez nas. Od približno 1990.
do 2000. godine u Evropi je logistika bila nešto o čemu svi
govore, a svako je mislio nešto drugo, ali već godinama o
logistici se govori kao privrednoj grani.
Ključne reči: logistika

1. UVOD
U Nemačkoj se logistika po dohotku približila
mašinogradnji sa oko 160 mrd. evra u 2006. godini.
Razmišljanja o robno- transportnim centrima moraju se što
pre izdići na nivo logističkih centara koji su širenjem EU
došli do naših granica. Pri tome je nužno definisati EU
(međunarodni) i lokalni nivo logističkih centara.
Kontejnerizacija u tokovima roba u Srbiji je na ponovnom
početku, a mi nemamo nikakvu ozbiljniju strategiju ni za
danas, a jos manje za neki dugoročni period vremena npr.
10 do 15 godina, bez obzira što se broj kontejnera u svetu
svake godine povećava do 10%. Enormni porast trgovine
EU sa dalekim istokom i povratni transporti praznih
kontejnera (naročito ka Kini) podstiču logistiku regiona
jugoistočne Evrope. Hitna reorganizacija železničkog
transporta i pospešivanje vodnog transporta sa uvođenjem
linijskog transporta u mreži EU može dati za par godina
ekonomski napredak.
Mudrost kaže da za novu istinu nema ničeg težeg od stare
zablude. Preispitivanjem starih zabluda, pre ćemo doći do
novih istina, koje će nas povesti na pravi put kojim tražimo
svoje časno mesto u realnom svetu.

Sl.1. Logistika kao interdisciplina (Fraunhofer IML Dortmund)

6p – šest pravila logistike:

•
•
•
•
•
•

prave količine,
pravi predmeti i objekti (sirovine, roba, investiciona
dobra, persone, energija, informacije),
na pravo mesto (odredište),
u pravo vreme,
sa pravim (odgovarajućim) kvalitetom,
i pravim troškovima (cenama).

U vremenu od 1990. godine do 2000. godine od logistike
kao modnog trenda, definisale su se oblasti, tako da se sada
već posebno izučava npr. logistika nabavke, intralogistika
itd, sve do SC (Supply Chain) sa više varijanti ove
skraćenice kao SCM (menadžment) i sl. Poslednjih godine
se u germanskom jezičkom prostoru godišnje štampa oko
dvadesetak knjiga koje sadrže u naslovu reč logistika.
Gde je mesto logistike u Srbiji, ostaje pitanje za sve misleće, koji
sebe smatraju bar malo odgovornim za razvoj društva.
Kao propratni proces tokova roba je i kontejnerizacija, koja se
pojavila u ovoj formi posle 1960. godine i u kome smo bili bliži
svetskim događanjima 1990. godine, nego npr. 2006. godine.

2. PREDMET I CILJ
Rad daje analizu stanja tokova roba i logističkih centara u
Srbiji, sa ciljem da se ukaže na propuste, nedopustivu
sporost i neophodne korake u planiranju i izvođenju
investicionih aktivnosti koje traju godinama, a koje će
Srbiji oploditi preimućstva geografskog položaja i podići
logistiku na nivo privredne grane.
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3. ZAŠTO ROBE ZAOBILAZE SRBIJU
Događanja posle 1990. godine uslovila su izolaciju Srbije,
upravo u vreme kada je EU počela sadašnje organizaciono
ustrojstvo i širenje na istok. Još tada su najavljivali da će se
napraviti glavne saobraćajnice od srednje Evrope prema Aziji
preko Mađarske, Rumunije i Bugarske, što je kratkoročno
bilo više kao pretnja ili nerazumno, ali se ovih dana jasno
vidi u stvarnosti. Na kartama Evrope i EU polje Srbije je belo
(slika 2), bez obzira što važni koridori prolaze kroz Srbiju i
što geografski položaj ukazuje da su ovo pogodni putevi.
Dunav se na sreću nemože izmestiti i to je naša šansa, jer je
poslednjih godina promovisana zelena logistika, tj. transporti
roba ekološki povoljnijim transportnim sredstvima, kao što
su vodni i železnički transporti.
Kao potvrdu prethodnog stava da svet može i bez Srbije daje i
slika 3, koja pokazuje voz Keln–Istambul, koji je još 2004. godine
koridorom IV (kroz Rumuniju i Bugarsku), razdaljinu od 3002
km prešao bez zamene lokomotive za 80 sati (planirano je bilo
100 sati), što je za dva dana brže od kamionskog transporta [1].
Pridruživanjem Rumunije i Bugarske EU iskorišćen je njihov
napor u usklađivanju zakonske i tehničke regulative sa EU, a
što je sve zajedno uprostilo procedure tokova roba i smanjilo
cenu transporta. Koliko EU ulaže u transportnu infrastrukturu
pokazuju i podaci Evropske komisije za energiju i transport, da
se samo u projekte TEN-V, tj. 14 projakta (TEN TRANSEUROPÄISCHES VERKEHRS-NETZ), definisanih
još 1994. godine u Esenu, gde je i Dunav (bez dela u Srbiji) i
pruga Atina-Sofija-Budimpešta-Beč-Prag-Nirnbeg/Dresden,
samo u periodu 2007.-2013. godina ulaže oko 330 mrd. € [6].
Za 2008. godinu najavljeno, a može se očekivati 2009. godine,
završatak mosta na Dunavu između Rumunije i Bugarske, što
će još više olakšati tokove roba ovim pravcima.

Sl. 3. Azija - Evropa ekspres
Da bi dali svoj doprinos reintegraciji, ili možda ispravnije zbog
novih graničnih uslova integraciji u EU sistem, autori su
učesvovali u EU projektu interim - Integration in the
intermodal goods Transport of non EU states: Rail,
Inland/coastal waterway Modes (INTERREG IIIB CADSES(Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European
Space)Neighbourhood Programme 4th Call). Sa učesnicima iz
Nemačke, Austrije, Rumunije, Bugarske i Hrvatske, dali smo
doprinos definisanju intermodalnim linijskim uslugama od
značaja za EU tokove roba i logističkih centara, gde Srbija ima
svoje mesto u regionu (slika 5) [2].

Sl. 2. Mreža transportnih puteva EU

Sl. 4. CADSES regija i moto projekta
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Pošto je moto projekta povezivanje vodnog, železničkog i
drumskog transporta u intermodalne lance (Supply Shain), sa
pripadajućom infrastrukturom, zaključci za Srbiju ukazuju da
je neophodno:
• hitno usaglašavanje zakonske i tehničke regulative sa EU. U
toku je prevođenje EN standarda i derektiva, od čega će za
većinu biti prevedena samo prva stranica, a ceo tekst će biti
na engleskom, što je odlika neozbiljnih država, jer se od
privrednika koji plaćaju porez državi očekuje dobro
poznavanje engleskog jezika za svakodnevni rad,
• uprošćavanje carinskih procedura usklađenih sa EU i
postavljanje carine kao istinskog servisa privrede,
• usklađivanje nomenklature robe sa EU, jer je trenutno
nemoguće poređenje statističkih podataka,
• usaglašavanje statističke regulative, jer se za drumski
transport dobijaju netačni podaci (koji cirkulišu i na EU
internet stranicama), koji zbunjuju svet,
• restrukturiranje železnice, dovođenje u red trenutnog
katastrofalnog stanja i modernizacija vida transporta
koji se favorizuje u EU zemljama,
• revizija procesa privatizacije luka i brza integracija u
EU Supply Shain, jer se u ovom segmantu za kratko
vreme mogu postići pozitivni rezultati.

4. ŠIRENJE PRIVREDE NA ISTOK
(OUTSOURCING) I TOKOVI ROBA
Nastankom EU dvanaestorice devedesetih godina prošlog
veka, počeo je proces outsourcinga privrede iz
najrazvijenijih zemalja zapadne Evrope, prvenstveno
Nemačke u Španiju i Portugaliju. Posle 1990. godine ovaj
proces se nastavlja ka istočnoj Evropi i trenutno je Slovačka
zemlja sa najvećom proizvodnjom po glavi stanovnika u
domenu autoindustrije, bez obzira što prethodno nije imala
udela u ovom sektoru.
Pridruživanjem Rumunije i Bugarske, ovi procesi opasuju
Srbiju i mi kao da nemamo odgovora na pitanaja koja se
sama po sebi nameću? U domenu logistike Italija ima
potrebe za velikim transportima do fabrika u Rumuniji, a
Srbija nema odgovarajući servis.
Slika 6 pokazuje plavu i narandžastu bananu na karti
Evrope i ostaju pitanja ko će dati bolje ponude za učešće u
ovom privrednom kolaču prenošenja privrednih aktivnosti
na istok. Pri tome ne možemo računati da nam je jeftina
radna snaga velika prednost.

Sl. 5. Intermodalni koridori i logistički centri sa Srbijom integrisanom u mreži
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Sl. 6. Outsourcing EU privrede na istok (Interim WP 2 -The Blue Banana in Transition (BBR, Bonn 2003)

5. KONTEJNERIZACIJA TOKOVA ROBA
Zahtevi za racionalizacijom tokova komadnih roba doveli su
do primene kontejnera kao transportnih jedinica i za sve
transporte preko 500 km razdaljine skoro da nemaju
alternative. Na slici 7 dati su robni tokovi unutar EU 25
zemalja, pri čemu nas zanimaju veličine i odnosi između
drumskog, železničkog i vodnog transporta.
U najvećem broju zemalja taj odnos je npr. do 10% vodni i oko
10% železnički, a ostatak su drumski transporti. Polazeći od stanja
na drumovima i neminovne zakonitosti porasta robnih tokova,
traže se načini za povećanje tokova roba železnicom, kroz
modernizaciju i uvođenjem većeg broja linijskih vozova, tako da
ona može preneti do 15% roba. Modernizacijom (RIS - rečni

informacioni sistem) i uvođenjem linijske plovidbe, prevashodno
za kontejnerski transport, očekuje se povećanje udela vodnog
transporta na preko 10%, što treba da i za nas ima značaja.Ako
pođe od činjenice da brodovi sa kontejnerima u severnim lukama
EU čekaju na prekrcaj više dana, da je svaki treći kontejner iz
Kine i da EU ima desetine hiljada praznih kontejnera koji se
vraćaju u Kinu, Mediteranski i Dunavski region (sa
Crnomorskim) dobijaju poseban značaj za preraspopdelu tokova
kontejnera i preorijentaciju srednje Evrope na južne luke, što je
šansa i za Srbiju da se uključe u ove profitabilne procese, jer npr.
transport kontejnera od Rijeke do Beograda ima ekonomski
multiplikator 16, što znači da na jedan € koji ostaje u Luci, 15 €
dobijaju ostali učesnici u transportnom lancu.

Sl. 7. Robni transporti u EU-25 u mrd. Tkm
(crno-drumski, sivo- železnički, svetlo rose- rečni, rose- cevni i crveno- morski transporti)
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ukazuje i porast broja transportovanih kontejnera, do sada
jedinog operatera na liniji Konstanca - Beograd.
Container barge line volumes until 30-Sept-07
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Sl. 8. Promena broja pretovarenih kontejnera u lukama
Radi ilustracije daje se slika 8, sa podacima za broj pretovarenih
kontejnera godine 1995, 2000. i 2006, gde jedan kvadratić
označava milion pretovarenih kontejnera. Podaci pokazuju
udvostučenje ili čak utrostručenje pretovara za desetak godina,
što je izazov za kontinentalne transporte u zaleđu.
Posledice uticaja povećane trgovine sa Azijom vidljive su i
na pretovaru kontejnera u luci Konstanca (Crno more –
Dunav kanal), koja servisira Dunavski region.

II trimester

III trimester

Total

Sl. 10. Promena broja kontejnera (TEU) na liniji
Konstanca – Beograd
Takođe je nužna izmena nerazumnog zakonskog rešenja da
se kontejneri iz Kine jedino carine u Luci Beograd, jer u
lukama Pančevo i Novi Sad postoje približno isti uslovi,
mada nijedna luka nažalost nema kontejnerski terminal.
Uvođenjem linijskog transporta od Konstance, bar do
Budimpešte ili još bolje do Beča i Regensburga, pored
dobiti iz usluga tranzita, pospešila bi se i primena
kontejnera u Srbiji, a time i racionalizovali transportni
procesi. Npr. gume iz Pirota se kamionima transportuju čak
do Londona, jer skoro da nema druge povoljne alternative.

6. LOGISTIČKI CENTRI

Sl. 9. Porast broja pretovarenih kontejnera (TEU – Twenty
Equivalent Units) u luci Konstanca
Iz navedenog sledi nužnost sitemskog prilaza ovom problemu
u Srbiji i gradnja kontejnerskih terminala na Dunavu, na šta

Integracija novopridošlih zemalja istoka u EU, kao potrošačkih
i proizvodnih regiona, nametnula je potrebu za gradnjom
logističkih centara, sa sadašnjim poimanjem istih, jer su to
znatno kompleksniji pojmovi od nama bliskih RTC- robno,
transportnih centara i teže ka 3 PL i 4 PL funkcijama logistike
[3], koje podrazumevaju logistiku kao vodeću funkciju koja
koordinira sve tokove poslovanja, uključujući i rukovođenje, u
okviru Workflow-Lifecycle.
Na slici 11, data je već zastarela slika iz 2005. godine sa
mrežom logističkih centara koji se u okviru EU šire ka istoku.

Sl. 11. Širenje logističkih centara na istok
interim WP 2 - European organised Logistic Nodes (GVZ/Freight Villages/Logistic Centers),
German Organisation of Freight Villages, Bremen 2005
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Za nas bi trebala biti interesantnija slika 12, koja pokazuje
logističke glavne centre i pripadajuća geografska područja [4]
za srednju Evropu.

Sl. 12.a. Logistički centri na granicama Srbije

•

Sl. 13.a. Logistički centri Srbije EU nivoa

Sl. 12.b. Razvojni koncept logistike Mađarske
U međuvremenu su u Mađarskoj napravljeni studije o
potrebama za logističkim centrima (slika 12) iza kojih stoji
država, potpomognuta fondovima EU, na osnovu kojih
nastaju i logistički centri Segedin i Baja, što bi moralo da
nas podstakne na razmišljanje koliko kasnimo, sa
sapstvenim nečinjenjem, ka Evrointegracijama.
Istraživanja tokom rada na interim projektu [2] upućuju na
nepohodnost dva nivoa logističkih centara u Srbiji i to:
• EU nivoa na intermodalnim čvorištima (slika 13.a)
tamnija mesta, sa potencijalnim centriama (svetlija
mesta) koji bi mogli postići međunarodni značaj, od
kojih logistička zona Kragujevca zavisi dali će tamo biti
autoindustrije ili ne i
• Logistički centri nacionalnog nivoa, koji čekajući
koncept nastaju haotično, što nije u interesu društva
(slika 13.b).

Sl. 13.b. Logistički centri Srbije nacionalnog nivoa
Za vodne transporte, dat je koncept mreža luka, EU značaja
(žuta oznaka) i nacionalnog značaja (zelena oznaka) na slici
14, koje moraju prerasti u logističke centre sa
odgovarajućim nivoom usluga, što zahteva infrastrukturu
okoline, opremu i podizanje nivoa organizacije.
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Slika 16 daje koncept pogona dizanja sa 16 krakova užadi,
kojim se obezbeđuje brže umirivanje oscilovanja radi
pozicioniranja u obe ose horizontalnog kretanja.

Sl. 14. Resursi vodnog transporta i logistički centri
(Kontejnerski terminal modularnog tipa (softver ED))
Tokom istraživanja na nacionalnim projektima [9,13], dati
su koncepti kontejnerskih terminala (slika 14) modularnog
tipa, sa portalnom slagačima i teleskopskim slagačima, koji
za modul 100m x 200m imaju skladišni kapacitet preko
1500 TEU.
Pošto i Srbiji postoje resursi za gradnju kontejnerskih dizalica,
razvijen je koncept portalne dizalice date na slici 15, sa
procečnim učinkom od priblizno 33 cont/satu, brzinu
podizanja 0,5m/s, brzinu kretanja kolica 2m/s, brzinu kretanja
dizalice 2m/s, okvirne mase 290t, prepusti sa obe strane su
27,5m, šinski razmak je 25m a visina podizanja 25m.

Sl. 15. Portalna dizalica za kontejnere (softver ADAMS)

Sl. 16. Model pogona dizanja (softver ADAMS)

7. ZAKLJUČAK
Razvoj tehnologija, a prvenstveno informatike, dao je novo
poimanje logistike, koja je postala visokoprofitabilna privredna
grana, jer stvara radna mesta i donosi profit.
Ako se oslobodimo zabluda da nam geografski položaj i
koridori daju apriori prednosti i prionemo radu (i redu),
možemo pospešiti Evrointegracije i podstaći privredni rast.
Pored uređenja zakonske i tehničke regulative i preisiptvanja
filozofije privatizacije u domenu logistike to znači:
• jasno odrediti i sa EU usaglasiti tokove roba i logističke
centre značajne za EU, prema primerima susednih
zemalja (Mađarske, Austrije, ..). U ovoj varijanti npr.
logistički centar Subotica, može biti u širem smislu deo
logističkog prostora Segedin-Subotica- Senta,
• odrediti logističke centre u Srbiji regionalnog značaja,
koji su suport prethodnima, jer isti, čekajući koncept
nastaju haotično, što nije u interesu društva,
• višestruko veće korišćenje vodnih resursa, sa
logističkim centrima EU i regionalnog značaja (prema
slici 14), redefinisanjem privatizacionih pravila koja
umogućavaju upravljanje razvojem društva,. Za
regionalne transporte, kanali su zaboravljeni potencijal,
• podsticanje kontejnerske linijske plovidbe Dunavom,
što će pospešiti primenu kontejnera,
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• restrukturirati železnicu kao najslabiju kariku u
tokovima roba i definisati korake u investicijama, jer će
ovaj složeni proses da traje bar desetak godina,
• definisati logističke centre na železničkim čvornim
tačkama,
• jasnije odrediti tehnički i naročito investiciono šta znači
rešanja tkzv. bypass-a oko Beograda, koji se u tako
nedefinisanom pojmu više puta spominje u
dokumantima Vlade Srbije,
• podsticati primenu informatičkih tehnologija i
standardizaciju statistike, kao minimalnih parametara za
podizanje kvaliteta logističkih procesa,
• graditi kontejnerske terminale, koji će dati šansu
domaćoj mašinogradnji i omogućiti joj da stekne
reference u gradnji opreme vredne više miliona evra,
koja je konkurentna na svetskom tržištu.
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Summary
If globalization is considered as the process being a
consequence of development of technology, then we have
to respect evolution and changing rules and look for our
place within these dynamic developments. The economists
initiated the question why the goods have been bypassing
Serbia, and it has to be discussed daily because otherwise
we could remain in delusion that we are needed because of
our geographic position. During the last decade of the 20th
century the logistic in Europe was the subject discussed by
everyone but each of them had different idea of it.
However, for years now, the logistic is observed as the
economy branch which is rather profitable.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

се дефинише начин приказа садржаја који је обухваћен
тим елементима, XML документ носи информацију о
структури,
међусобној
структурној
зависности
елемента које обухвата. Тако на пример, XML документ
из Примера 1. саджи елементе који јасно указују на то
да њихов садржај чине подаци којима се описују књиге,
даје наслов књиге, ISBN број књиге, имена аутора, опис

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS

књиге и њена цена.

Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

---------------------------Пример 1. XML документ
<?xml version =“1.0”?>
<books>
<book>
<title> Begining ASP 3.0 </title>
<ISBN> ISBN 1-861003-38-2</ISBN>
<authors>
<author_name> Brian Frencis</author_name>
<author_name> Chris Ullman</author_name>
<author_name> Dave Sussman</author_name>
<author_name> John Kauffman </author_name>
</authors>
<description> Server side scripting technologies
</description>
<price US $49.99>/ </prace>
</book>
</books>

XML ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Проф. др Милена Станковић,
Електронски факултет у Нишу
Резиме: У раду се разматрају предности употребе
XML технологија у оквиру система електронског
пословања. Истакнуто је да је XML основна
технологија за постизање интероперабилности између
апликација као и средство ѕа интеграцију апликација у
ситемима електронског пословања.
Кључне речи: XML, електронско пословање,
интероперабилност, интеграција података, UBL.

----------------------Структура XML документа може да буде и формално
описана, за шта се данас најћешће користе мета језици:
DTD (Document Type Definition) и XML schema. У
примеру 2. дата је XML schema, којима се формално
описује горе дати XML документ.

1. УВОД
Развој технологија које су омогућиле да се Интернет
користи као инфраструктура за електронско пословање
је једна од кључних ствари која је утицала на
експанзију Интернета. Иако је период постојања ових
технологија кратак по броју година њихов развој је већ
прошао кроз неколико значајних фаза:
• Презентациона фаза у којој је Интернет коришћен
само за размену информација и презентовање
појединаца и фирми.
• Фаза интерактивног Интернета у којој се
развијају системи за трговину са могућностима за
интеракцију са купцима.
• Коначно трећа фаза интегрисаног електронског
пословања која омогућава размену информација и
интеракцију између пословних процеса.
Апликације за интегрисано електронско пословање данас
су комплексни, дистрибуирани софтверски системи, са
високим нивоом интероперабилности између различитих
компоненти. Развој таквих апликација захтева коришћење
напредних технологија за интегрисање података из
различитих извора, како структуираних тако и
неструктуираних, као и технологија за интегрисање
софтверских компоненти које се често извршавају на
различитим платформама.
Примарна технологија интегрисаног електронског
пословања у функцији интеграције софтвера и размене
информација данас је XML (Extensible Markup language).

------------------------Пример 4. XML schema
<Schema ID=“books”>
<ElementType name =“title”/>
<ElementType name =“ISBN”/>
<ElementType name =“author_name” />
<ElementType name=“description” />
<ElementType name=“price” />
<AttributeType name = “price” />
<ElementType name = “book” />
<element type = “title” maxOccurs=“1” />
<element type = “ISBN” maxOccurs =“1” />
<element type = “author_name” maxOccurs = “*” />
<element type =“description” maxOccurs=“*” />
<element type =“price” maxOccurs=“1” />
<atribute type=“price”maxOccurs=“1” />
</ElementType>
<Element type = “books” model=“closed” />
<element type = “book” maxOccurs=“*” />
</ElementType>
</Schema>

-------------------У оквиру апликација могу да се користе посебни XML
анализатори кои имају могућности да врше проверу
XML докумената на два нивоа:
1. Исптује се да ли је документ добро формиран, што
значи да се проверава да ли је документ написан у
складу са неколико општих правила као што је:
• Сваки елемент има свој одговарајући пар ознака
које увек иду у пару, почетна и одговарајућа
завршна ознака.
• Елементи се морају у целости убацивати у друге
елементе. Нису дозвољена међусобна пресецања
међу елементима

2. ОСНОВНЕ XML ТЕХНОЛОГИЈЕ
Слично HTML-у је XML језик за оначавање али са
сасвим другачијом наменом. Док се један HTML
документ састоји од предефинисаних елемената којима
2.1

Klijenti

Medjunivo (najverovatnije MTS ili IIS)

Baza podataka

XML
DTD
predaja
podataka
korisnicima

XSL

transformisanje u XML
sa eventualnim referencama
na DTD ili XSL

manipulisanje
podacima

poziv podataka
iz baze podataka

Сл. 1. Принципијелна шема XML апликације
•

Вредности атрибута треба да буду дате у
наводницима и сл.
2. Додатно, XML анамизатор може да утврђује да ли је
XML документ валидан, а то значи да ли је написан у
складу са својом формалном дефиницијом датом DTD
описом или XML шемом.
Највећи број XML апликација преузима податке из једног
или више извора података, као што су релационе базе
података, друге апликације, неструктуирани документи и
сл. и уписује их у XML документ који представља неку
врсту контејнера за податке. Тако представљени подаци
могу да се користе за различите намене, да се прослеђују
другим апликацијама или трансформишу у друге формате
погодне за приказ, штампање и и сл. Принципијелна шема
ових апликација дата је на Сл. 1.

•

3. ПРЕДНОСТ КОРИШЋЊА XML-А У
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ

•

Примена XML технологија у електронском пословању
доноси низ предности како пословним системима,
провајдерима услуга, тако и корисницима услуга.
Најважније предности посматрано са нивоа развоја
апликација намењених електронском пословању су:
• Стандардизација.
Стандардизација
у
представљању и преносу информација је веома
важна у сисемима електронског пословања. XML је
технологија која не зависи од платформе и
апликација и ослања се на друге технологије и
стандарде као што су SGML за синтаксу, на URI за
идентификацију ресурса, на формалне граматике за
опис синтаксе и Unicode стандард.
• Употребљивост. То што је XML независан од
платформе, апликација и произвођача, отвара
могућности да се XML документи могу трансформисати
у различите излазне формате прелагођене различитим
медијима и уређајима (у Web документе, формате за
штампање, CD-ROM записе и сл. ).
• Трајност. XML подаци представљају чист текст. То
им омогућава трајност и отвара могућност за њихово
вишеструко коришћење. Подаци представљени у
неком специфичном бинарном формату практично
живе само док живи и апликација којој су намењени.
За разлику од тога XML подаци се лако прилагођавају
новим апликацијама.

•

•

2.2

Лака комуникација. Системи електронског
пословања подразумевају интезивну комуникацију.
У случају када се користе XML технологије једино
што треба решити је дефинисати заједнички речник
(XML шему) који ће се користити за представљање
података. После тога, да би се успоставила
комуникација између апликација довољно је да
свака од апликација само реши проблем превођења
података из XML формата у свој интерни формат и
обрнуто. При томе није потребно да се познају
хардверски ресурси на другој страни: платформа,
оперативни систем или програмски језик. Све што
је потребно је да апликације разумеју заједнички
XML речник. Ова технологија је такође и
сакалабилна и омогућава лако прилагођавање
апликације променама (надоградњама) у систему са
којим се комуницира као и додавању нових
партнера у комуникацији. Све што је потребно је да
нови партнер разуме исти XML речник.
Проширивост. XML, као мета језик, омогућава
лако креирање језика за означавање који је
прилагођен конкретној апликацији или групи
апликација.
Лак развој апликација. Једна од главних
предности XML-а је да различити развијени алати
за рад са XML документима, као што су XML
анализатори могу користити у било којој XML
апликацији. При томе су само ти алати зависни од
платформе а сам XML документ је у текстуалном
формату, што значи независан од платформе и лако
преносив кроз мрежу. То значи да се приликом
развоја апликација могу интегрисати различити
алати произведени од различитих произвођача
софтвера.. Многи од постојећих алата за рад са
XML документима су доступни као open-source
апликације.
Раздвајање података од приказа. XML је
технологија оријентисана ка подацима, структури
података и њиховој хиерархијској уређености.
XML не носи информације о приказу података.
Додатним технологијама, међу којима се најчешће
користи XSLT, дефинише се начин приказа
података. При томе се на основу једног XML
документа могу дефинисати различити погледи на
податке, намењени различитим корисницима или
приказу на различитим медијумима.

•

Машинска читљивост података . То што су у
XML документима подаци одвојени од приказа
чини их употребљивим и у апликацијама у којима
приказ није битан. Због тога је XML погодан и за
развој
апликација
које
су
намењене
аутоматизованом
машинском
процесирању
података за које је приказ података ирелевантан.
Различитим додатним технологијама, као што је
нпр. RDF/XML подаци могу бити обогађени
семантичким описима који се могу ефикасно
користити у претраживању или класификацији и
кластеризацији докумената, што постаје један од
кључних проблема у Интернет окружењу.
• Структуирање неструктуираних података. У
Интернет окружењу данас екзистира пуно
неструктуираних докумената и података као што су
мејлови, коментари у оквиру Web блогова, разни
мултимедијални подаци и сл., који су разумљиви за
човека (human readable) али нису машински
читљиви. Интегрисањем таквих података у XML.документе може им се наметнути структура која
може да буде у функцији комуникације,
интеракције са другим апликацијама или машинске
обраде тих података.
• Интернационализација.
Главна
предност
опредељења за електронско пословање у Интенет
окружењу је могућност изласка на глобално
тржиште које није географски ограничено. То, са
друге стране захтева развој вишејезичких
апликација које се прилагођавају потребама
одређених купаца. Са XML-ом који се ослања на
Unicode, многи проблеми развоја таквих
апликација се једноставно решавају.
Из перспективе купаца примена XML-а доноси следеће
предности:
• Персонализација. Како су у оквиру XML
документа
подаци
одвојени
од
приказа,
придруживањем различитих XSLT фајлова може се
дефинисати приказ тих података на начин који је
прилагођен одређеном клијенту И могућностима
уређаја који се користи на страни клијента. Данас
се у те сврхе користе специјални софтверски агенти
који прикупљају податке који се односе на
конкретног клијента, а ти подаци се затим користе
у персонализацији апликације.
• Доступност. Актери у електронском пословању
данас могу за приступ информацијама да користе
различите уеђаје који имају различиту процесорску
снагу и различите графичке могућности за приказ
информација. То могу да буду класични рачунари,
лаптопови,
мобилни
телефони
или
неки
специјализовани уређаји. Савремене апликације
електронског пословања треба да омогуће приступ
истим подацима са различитих уређаја. Применом
XML технологија овај проблем се једноставно
решава.
• Ефикасно
проналажење
информација.
Претреживање је једна од главних активности
корисника Web-а. Међутим, са порастом броја
докумената на Интернету претраживање постаје
све мање ефикасно и често је узрок многим
фрустрацијама корисника. XML документ се може

•

посматрати као контејнер података али и неких
метаподатака којма су описане семантичке везе
између самих података. Нпр. у XML документу из
нашег примера 1. информације корисне за
претраживање се налазе како у самим елементима
тако и у ознакама елемената. Ознака , <author> у
контексту елемента <book> има сасвим одређено
значење да се ради о аутору књиге а не о било ком
аутору, што се може искористити приликом
претаживања.
Нови сервиси. XML омогућава да се купцима
понуде потпуно нови сервиси а да се при томе
искористе постојећи подаци. Применом XML-а
могу се интегрисати подаци из различитих извора:
релационих база података, других апликација и
сервиса, мејлова, мултимедијалних извора и сл. и
употребити за развој потпуно нових сервиса
прилагођених новим потребама купаца.

4. UBL – XML ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Данас постоји велики број развојних окружења која су
намењена развоју апликација за електронско пословање
са применом XML-а. UBL 1.0 (Universal Business
Language) је један такав оквир који нуди следеће:
• Библиотеку XML шема којима се описују основни
елементи као што су “Address,” “Item,” “Payment”
— који се користе у свакодневним пословним
документима.
• Мали скуп XML шема којма су описани основни
пословни документи као што су: “Order,” “Despatch
Advice,” и “Invoice”, који се састоје од основних
елемената и могу се користити у генеричком
процесу од издавања захтева до прослеђивања
рачуна..
• Подршку за кастомизацију датих шема за
специфичне намене.
Овај модел омогућава да се дефинише основни продајни
циклус од поруџбенице до рачуна, који укључује три
актера: купца, продавца и онога коме се доставља роба,
при чему то може да буде сам купац или нека друга особа.
Основни документи, UBL-а у циљу подршке овог процеса
су: Order, Order Response Simple, Order Response (detailed),
Order Change, Order Cancellation, Despatch Advice, Receipt,
Advice и Invoice.
Правоугаоници у дијагаму на слици 2. показују улогу сваког
од ових докумената у процесу електронског пословања.
Пример 3. представља XML документ једне UBL
поруџбенице припремљене према одговарајућој XML шеми.
------------------------------Пример 3.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Order
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:sch
ema:xsd:Order-1.0"
xmlns:cbc=
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xs
d:CommonBasicComponents-1.0"
xmlns:cac=
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xs
d:CommonAggregateComponents-1.0" >
<BuyersID>20031234-1</BuyersID>
<cbc:IssueDate>2008-01-23</cbc:IssueDate>
<cbc:LineExtensionTotalAmount
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amountCurrencyCodeListVersionID="0.3"
amountCurrencyID="EU">438.50</cbc:LineExtens
ionTotalAmount>
<cac:BuyerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Bills Microdevices</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:Address>
<cbc:StreetName>Pobedina</cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber>41</cbc:BuildingNumber>
<cbc:CityName>Nis</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>18000</cbc:PostalZone>
<cac:CountrySubentityCode>RS</cac:CountrySub
entityCode>
</cac:Address>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Petar Petrovic</cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:BuyerParty>
<!-- Cut to one of the order lines -->
<cac:OrderLine>
<cac:LineItem>
<cac:BuyersID>1</cac:BuyersID>
<cbc:Quantity
quantityUnitCode="PKG">5</cbc:Quantity>
<cbc:LineExtensionAmount
amountCurrencyCodeListVersionID="0.3"
amountCurrencyID="USD">12.50</cbc:LineExtens
ionAmount>
<cac:Item> <cbc:Description>Pencils, box #2
red</cbc:Description>
<cac:SellersItemIdentification>
<cac:ID>32145-12</cac:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:BasePrice>
<cbc:PriceAmount
amountCurrencyCodeListVersionID="0.3"

4. ЗАКЉУЧАК
XML је свакако једна од примарних тех нологија у
системима електронског пословања која омогућава
интероперабилоност,
интеграцију
података
и
прилагођавање апликација различитим клијентима.
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XML TECHNOLOGIES IN E-BUSINESS
Prof. dr Milena Stankovic,
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Summary: In this paper the advantages of using XML
technologies in e-business applications are considered. It is
pointed out that XML is fundamental technology for
interoperability and data integration in the e-business
applications.
Key words: XML, е-Business, interoperability, data
integration, UBL.

amountCurrencyID="USD">2.50</cbc:PriceAmount
>
</cac:BasePrice>
</cac:Item>
</cac:LineItem>
</cac:OrderLine>
</Order>
--------------------

Адреса за контакт:
Проф. др Милена Станковић
Електронски факултет у Нишу,
18000 НИШ,
А. Медведева 14,
E-mail: mstankovic@elfak.ni.ac.yu
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slobodne zone (finance zones); logistički centri (logistics
centres); turističke zone (tourist resorts zones); internet
slobodne zone (internet city zone) u Dubaiju, kao i
različite vrste zona u zavisnosti od potreba osnivača u
kojima se obavlja širok spektar aktivnosti. Nova forma
zona u nekim slučajevima omogućava razvoj isključivo
specijalizovanih aktivnosti (single zones), kao što su
specijalizovane industrijske zone (single-industry zones):
zona za izradu nakita na Tajlandu (jewellery zone), ili
zona za preradu koža u Turskoj (leather free zone in
Turkey); specijalizovane trgovačke zone (singlecommodity zones), kao zona kafe u Zimbabveu; fabričke
zone (single-factory), kao izvozno orjentisane jedinice u
Indiji ili preduzeća-zone (single-company zones) u
Dominikanskoj republici. Mauricijus razvija status
slobodnih zona na ostrvima, dok Hong Kong i Singapur
uvećavaju svoju stratešku ulogu u trgovini, nudeći
specijalan carinski režim za izvozno orjentisane
proizvodnje i pretovare u luci, pri čemu u svom zaleđu
imaju jake proizvodne zone. Prekogranične zone (cross
border free zones) efikasno kombinuju prednosti svake
države, kao što pokazuje primer na granici Meksika i
USA. Ponuda lokacija specijalnih pogodnosti za
obavljanje delatnosti raširila se na sve oblike delatnosti i
poprimila neslućene forme i varijetete.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

SLOBODNE ZONE I LOGISTIKA
(SLUČAJ SZ PIROT)
Dr Dragan Č. Kostić,
generalni direktor SZ Pirot
Rezime:
Država može planirati razvoj slobodnih zona Srbije na
principima koji važe u uspešnim slobodnim zonama u
svetu bile one organizovane kao trgovačke ili proizvodne,
bile one u Evropskoj Uniji ili nekom drugom delu sveta.
Slobodne zone postaju mesta direktnih stranih investicija
zato što nude brojne pogodnosti i najmanje troškove pri
proizvodnji, transportu i distribuciji, oslobođene
ograničenja nacionalnih zakona.
Smisao razvoja logističkog centra u slobodnim zonama je
u stvaranju osnovne infrastrukture i istovremeno
stvoranje uslova za razvoj ostalih proizvodnih aktivnosti u
povoljnim uslovima poslovanja kakve nudi režim zone.
Logistika svojom metodologijom optimizuje i organizuje
racionalno kretanje tereta i pratećih aktivnosti
(informacionih i uslužnih) i omogućuje povećanje
efikasnosti tih tokova, smanjenje troškova i zadovoljenje
korisnika slobodnih zona.

Međutim, slobodne zone koje su nastale kao logistički
centri na međunarodnom provozu roba ovu funkciju
zadržavaju i dalje kao osnovnu podršku ostalim
funkcijama i programima u modernim slobodnim zonama.
2. ISTORIJSKI RAZVOJ SLOBODNIH ZONA
Sama ideja slobodnih zona je
stara kao i sama
civilizacija. Poznato je da su Feničani u gradovima
Carthage i Tyre i antički Grci na ostrvu Delos imali
specijalne pogodnosti u trgovini. Pominju se i javna
smestišta u starom Egiptu, dok je i Rimska imperija duž
komercijalnih i vojnih puteva imala neku vrstu stovarišta
za robu bez carina (koja su bila od malog uticaja na
tadašnje tržište).

Ključne reči: slobodna zona, direktne strane investicije,
pogodnosti, korisnici.

Preteče slobodnih zona u srednjem veku su slobodni
gradovi a kasnije u novom veku - slobodne luke,
slobodne lučke zone, i konačno, slobodne carinske zone.

1. UVOD
U poslednjih dvadeset godina, koncept slobodnih zona je
doživeo veliku ekspanziju. Broj zona se uvećao do
neslućenih granica, tako da sada u svetu postoji oko 10.000
zona namenjenih poslovanju pod povlašćenim uslovima.
Zone su uzele različite forme, od kojih su najpoznatije
slobodne izvozne proizvodne zone u Aziji (export
processing zones); slobodne trgovačke zone u Evropskoj
uniji (free trade zones); spoljnotrgovinske slobodne zone u
SAD (foreign trade zones), specijalne ekomomske zone u
Republici Kini (special economic zones); slobodna skladišta
u lukama (bonded warehouses); slobodne luke (free ports) i
makiladore (maquiladoras) - specijalne zone za proizvodnju
razvijene naročito u Meksiku.

Slobodni gradovi su dobijali različite pogodnosti, - u
početku carinske slobode, dok su kasnijim razvojem imali
različite beneficije u uvozu, uskladištenju, proizvodnji i
potrošnji roba. Najraniji pisani trag o slobodnim zonama
srednjeg veka je iz Španije, kada je, u trinaestom veku,
kralj Alfons X proglasio komercijalne privilegije gradu
Cadiz-u. U sedamnaestom veku Francuska je dala
carinske pogodnosti i ukinula poreze na promet u četiri
grada : Marseile, Bayonne, Lorient i Dunquerque . I
ostale zemlje u Evropi su po ideji Kolberta (dekret iz
1596 godine), formirale slobodne gradove, kao što su
Hamburg u Nemačkoj, Livorno, Ancona i Messina u
Italiji, Zadar, Split i Kotor u našoj neposrednoj blizini.

Slobodne zone danas poprimaju različitije oblike, kao što
su industrijski parkovi (industrial parks), tehnološki i
naučni parkovi (hig htech and science zones); finansijske

Kasnije se gradovima oduzimaju povlastice koje su se u
nekim slučajevima negativno odrazile na ostali deo zemlje, u
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Ovo je omogućavalo da sva roba koja dođe u Srpsku
slobodnu carinsku zonu u Solunu, ne može biti
podvrgnuta nikakvom carinskom pregledu, kao ni na
graničnim carinarnicama Grčke, tako ni u toku tranzita
kroz Grčku. Zona je prestala sa radom 1974. godine.

smislu prevelike političke samostalnosti i otežane kontrole
carinske granice. Koncepcija se prenela na razvoj
slobodnih luka, gde se, izvan carinske linije, nalazi samo
lučki deo grada, dok je stambeni postao deo carinskog
područja zemlje. Livorno se smatra prvom slobodnom
lukom; austrougarska imperija je veliki deo trgovine sa
svetom obavljala preko luka Trieste i Rijeka (formirane 1719
god. ), dok su u Italiji slobodne luke Djenova (1595), Napulj
(1633), Ancona (1732) postojale sve do 1876 godine, kada
se uvodi institut slobodnih skladišta (depositi franchi).
Francuska je u Marselju držala status slobodne luke do
1817.godine. Od tada su ukinute sve vrste carinske
eksteritorijalnosti i do danas nisu obnavljane, tako da je
Francuska jedna od retkih zemalja bez slobodnih zona. Na
Istoku su proglašene slobodne luke Britanske imperije
(Singapur i Hong Kong), a u Nemačkoj slobodna luka
Hamburg. Status slobodnih luka imali su i Giblatar
(1706.god.), Malaka, Tanger itd.
Dalji razvoj ideje o slobodnoj trgovini, koja se
ustanovljava na odredjenoj teritoriji države, preuzimaju
slobodne carinske zone. Medju prvima su ustanovljene u
Nemačkoj carinskim zakonom iz 1879.godine, koji je
predvideo dve vrste zona: lučka zona sa skladištima i
fabrikama (freihafenviertel), i lučka zona sa skladištima
bez fabrika (freibezirk). Hamburg 1888.godine prestaje da
bude slobodna luka i postaje slobodna carinska zona sa
sirokim spektrom dozvoljenih aktivnosti, čime se stvaraju
uslovi za njegov ubrzani razvoj. Austrougarska je
1898.godine, u Trstu i Rijeci, sa režima slobodnih luka "porto franco", prešla na režim slobodne carinske zone
"punto franco".

Slika br. 1. Srpska slobodna zona u Solunu
Institut zona seli se i na druge kontinete, tako da se
formiraju zone u Severnoj Americi, u meksičkim lukama
Salina Cruz, Puerto Mexiko, Guaymas , u Juznoj Americi
u Turiamo u Venecueli, Kolonija u Urugvaju, Rio de
Ženeiro u Brazilu, Punta Arenas u Čileu, itd. U SAD
sadašnji koncept zona (Foreign Trade Zones) donet je
1934.god. a prva zona otvorena je u Njujorku
1937.godine. Period izmedju dva rata obeležila je velika
ekspanzija slobodnih carinskih zona, koje su, time,
postale važan element spoljnotrgovinskog poslovanja. U
isto vreme, već se mogu naslutiti budući brojni varijeteti
zona, jer se u mnogima počinju da obavljaju i druge
delatnosti, osim trgovačkih.

U vremenu izmedju dva svetska rata, došlo je do masovne
pojave slobodnih carinskih zona u svetu. Nemačka,
opustošna ratom, kroz institut zona ostvaruje impozantne
rezultate u regeneraciji privrede ključnih gradova i luka.Već
1923. i 1924. godine osniva više slobodnih carinskih zona
radi pospešivanja trgovinske razmene, kao što su Flensburg,
Kalinjingrad i Kill. Zone se osnivaju u Italiji, Portugaliji,
Grčkoj i Turskoj. Španija osniva zonu u gradu Kardiz
1916.god. a kasnije i u Barceloni i Santaderu, Maroku i
Kanarskim ostrvima (Las Palmas), radi trgovine sa Južnom
Amerikom. Slobodna carinska zona Istanbul osnovana je
1927.godine kako bi preuzela tranzitni promet od luke Pirej i
razvijala trgovinski promet sa Evropom i Sovjetskim
Savezom. Grčka je formirala slobodne carinske zone u
Solunu i Pireju po zakonu iz 1914. godine. Srbija je osnovala
slobodnu zonu u Solunu, kao specifični vid carinskog
priključka i time izašla na more.

Posle drugog svetskog rata nastavlja se rad slobodnih
zona, njihovo obnavljanje i otvaranje novih. Stvaraju se
proizvodne slobodne zone (Export Procesing Zones), kao
koncept zona u kojima se pružaju i druge vrste
pogodnosti, osim carinske eksteritorijalnosti. U Evropi se
formira 1959.godine slobodna zona Šenon, čija je pojava
bila od ključnog značaja za dalji razvoj ostalih zona. Za
samo pet godina zona u Šenonu ostvarila je impozantne
rezultate. Po tom primeru formirane su mnoge zone u
svetu : Portoriko, Dominikanska Republika, Indija,
Severna Koreja, Tajvan i Kina. Sedamdestih godina
dvadestog veka, formiraju se zone u Maleziji, Filipinima,
Mauricijusu, Gvatemali, Hondurasu, Jordanu, Senegalu
itd. U poslednjim decenijama XX veka postoji oko 5.000
slobodnih zona različitih tipova, u kojima je upošljeno
oko 27 miliona ljudi, dok je njihov broj danas oko 10.000.

Srpska slobodna zona u Solunu je posebno važna sa
aspekta uspešne realizacije ideje slobodnog protoka robe.
Svojim specijalnim oblikom eksteritorijalnosti, gde je
jedna država osnivač sopstvene slobodne zone na teritoriji
druge države putem vremenski ograničene koncesij.
Srpska slobodna zona u Solunu (ustvari logistički
centar), omogućila je izlaz Srbiji na Egejsko more, u
vreme carinskih ograničenja koja je Srbiji nametala
Austrougarska. Zona je radila od 1923. godine, mada je
formalno rešenje o konstituisanju dato 1929. god.
Ženevskim protokolom. Koncesija je dobijena na 50
godina i prostirala se na 94.000 m2 dela solunske luke.
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otvaranje novih radnih mesta, koncentrišu usluge i potrebe
na jednom mestu kroz logističke centre, omogućavaju uštede
u poslovanju (carine, takse, porezi, stimulativne mere
ekonomske politike) i usmeravaju međunarodnu trgovinu kroz
kontrolisane kanale. Slobodne zone treba da obezbeđuju
najpovoljnije uslove za poslovanje, koji dovode do
privlačenja investicija i ostvarenja dobiti u cilju zadovoljenja
interesa korisnika zone, privrede i države.

3. KOPATIBILNOST LOGISTIČKOG CENTARA SA
OSTALIM FUNKCIJAMA SLOBODNE ZONE
Pored toga što postoji mnogo definicija pojma "slobodna
zona", svima je zajedničko da slobodna zona predstavlja
deo teritorije države, posebno ograđen i označen, u kome
se obavljaju delatnosti pod specijalnim i garantovanim
pogodnostima i olakšicama. U zavisnosti od različitih
koncepata koji se razlikuju od države do države, zavisno
od nacionalnih zakona koji regulišu poslovanje u zonama,
u slobodnim zonama obavljaju se različiti poslovi:
proizvodnja robe, dorade, prerade, pakovanja, sortiranja,
skladištenja kao i poslovi spoljnotrgovinskog prometa,
razne vrste usluga, bankarski poslovi, poslovi osiguranja i
reosiguranja, naučnoistraživačke delatnosti, turističke
usluge i, jednom rečju, sve društvene delatnosti.

Glavni cilj formiranja slobodnih zona je stvaranje
prostora ubrzanog privrednog razvoja i zapošljavanja
radne snage. Ostali ciljevi formiranja slobodnih zona
mogu biti veoma specifični. U osnovi, okrenuti su
povećanju uposlenosti, direktnih stranih investicija,
spoljnotgovinske razmene i državnih prihoda, kao i
razvoju industrije, istraživanja, razvoju servisa,
obrazovanja i logistike, industrijske disperzije; korišćenju
domaćih materijala u proizvodnji; povećanju tehnološkog
nivoa proizvodnje i obrazovanja radne snage. Cilj
slobodnih zona je i indirektni efekat na šire okruženje
preko saradnje preduzeća iz zone sa domaćim
preduzećima iz zaleđa. To utiče na povećanje opštih
znanja korišćenja visokih tehnologija, know-how,
uključivanje domaće industrije iz okruženja u procese u
zoni, preko pružanja usluga, prodaje sirovina, kapitalnih
dobara, usluga oplemenjivanja, ili proizvodnjom različitih
poluproizvoda. Ovo ima efekte na domaća preduzeća u
smislu povećanja kapaciteta i uposlenja nove radne snage.

Pogodnosti za poslovanje koje države uvode u slobodne
zone mogu biti oslobađanja od uvoznih carina, poreza i
ostalih formalnosti i ograničenja ekonomske trgovine; poreske olakšice (kao što su: porez na dodatu vrednost,
trošarine-akcize, porez na dohodak i porez na prihod
korporacije, porez na nekretnine); oslobađanja od propisa
koja se tiču minimalnih plata, socijalnih troškova, uslova
rada i bilo kakvih ograničenja ekonomske politike. U
slobodnim zonama se obezbeđuje: dodeljivanje državnih
pomoći, jeftino zemljište i zakup; niže cene usluga (kao
što su osiguranje, voda, struja); korišćenje infrastruktura,
efikasno rukovanje i skladištenje tovara.

Cilj osnivanja slobodnih zona je i direktno uključenje na
svetsko tržište preko multinacionalnih kompanija u
zonama, kao i razvoj logističkih i transportnih centara za
brzu vezu sa svim delovima sveta.

Bilo kako da se definišu slobodne zone i kakve god da su
vrste i oblici (u zavisnosti od nacionalnih rešenja), svima
je zajedničko da su one ograđeni prostori unutar carinskog
područja zemlje, sa manipulativnim, proizvodnim i
skladišnim prostorima čiji su ulaz i izlaz kontrolisani od
strane carinskih službi. Razvojem novog koncepta
slobodnih zona i carinske procedure, kontrola se sve više
bazira na principu slobodnog ulaza bez ograda i uz
poštovanje propisanih pravila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. SLOBODNE ZONE - LOGISTIČKI CENTRI
Slobodne zone, kao logistički centri, više nisu samo mesta
skladištenja već su one danas deo lanca snabdevanja
(Supply Chain Management) koji se proteže od
dobavljača pa sve do krajnjih kupaca. Njihova prednost u
odnosu na ostale logističke centre (terminale, logističke
parkove, robno-transportne centre, distributivne centre,
terentna sela- freight willage, itd.) ogleda se u
pojednostavljenim carinskim procedurama i aktivnostima
oslobođenih carinskih dažbina i direktnih poreza (PDV) u
međunarodnom provozu roba.

jednostavna procedura unošenja i iznošenja robe u
slobodne zone, slobodan tranzit i skladištenje;
jednostavna procedura licenciranja korisnika;
jednostavna carinska procedura;
oslobađanje od plaćanja carina i poreza;
fiskalni podsticaji (oslobađanje od poreza na dodatu
vrednost, porez na dobit korporacija, porez na
imovinu, akcize, lokalni porezi, itd.);
finansijski podsticaji (slobodan protok kapitala,
slobodna repatrijacija kapitala, profita i dividendi,
povlašćene interesne stope, itd);
olakšice pri korišćenju infrastruktura (niske cene,
jeftini servisi, itd);
slobodni transportni putevi do/iz zone;
zakoni o radu oslobođeni preterane birokratizacije;
drugi oblici podsticaja i skraćenih procedura.

Danas logistika u slobodnim zonama izlazi iz njihovih
granica i uključuje se u mrežu kompleksnih aktivnosti
koje obuhvataju organizaciju i izvođenje svih faza
kretanja robe između pošiljaoca i primaoca. Uključuje
organizaciju prevoza, skladištenje, carinsko posredovanje,
pripremu robe za daljnu otpremu i distribuciju do krajnjeg
primaoca u zemlji i inostranstvu.
Korisnici savremenih slobodnih zona uklanjaju logističke
aktivnosti iz svoje delatnosti i svoju poslovnu aktivnost
usmjeravaju na osnovnu djelatnost. Poveravanje
logističke
aktivnosti
specijalizovanim
centrima
korisnicima zona donose brojne prednosti kao što su: niži
troškovi, smanjenje investicija i brže i sigurnije usluge u
međunarodnom lancu snabdevanja.

Logistički centri u slobodnim zonama pored usluga koje treba
da pružaju u međunarodnom lancu snabdevanja i provoza
roba, prvenstveno treba da budu posvećene osnovnoj misiji i
cilju slobodnih zona, da služe kao sredstvo za privlačenje
investicija u službi regionalnog razvoja, da omogućavaju
3.3

Brojne su usluge vezane za međunarodni lanac
snabdevanja koje su neposredno vezane za unos/iznos
dobara u/iz slobodnih zona. U postojećoj literaturi ne
postoji jasna klasifikacija ni taksativno navođenje ovakvih
usluga, što predstavlja problem pri tumačenju određenih
zakona koji spominju "usluge neposredno vezane za unos
(uvoz) ili iznos (izvoz) dobara u/iz slobodnih zona".

neodgovarajuće robe carinjenje besplatnih uzoraka po
izjavi i po rešenju nadležnog organa;
VII.Usluge koje pružaju korisnicima u zoni:
špediterske usluge vezane za uvoz, izvoz i unos dobara u
zonu; usluge organizacije međunarodnog transporta,
posredovanje u domaćem i inostranom transportu; usluge
skladištenja robe korisnicima koji imaju i koji nemaju
proizvodnju u zoni, naknada za obavljanje delatnosti u
zoni, usluge za jednodnevno skladištenje u teretnom
vozilu/vagonu u granicama zone – dnevna nadoknada.

Uslugama, u smislu prethodno navedenog možemo
smatrati (iz nomenklature delatnosti i usluga – Zavod za
statistiku):
Saobraćaj, skladištenje i veze: cevovodni transport,
železnički saobraćaj u zoni, kopneni saobraćaj u zoni,
prevoz robe u drumskom saobraćaju koji počinje ili se
završava u zoni, vodeni saobraćaj koji počinje ili se
završava u zoni, vazdušni saobraćaj koji počinje ili se
završava u zoni, prateće aktivnosti vezane za saobraćaj,
prateće aktivnosti vezane za obavljanje delatnosti u zoni,
delatnost putničkih agencija vezano za turističke
aktivnosti u zoni, pretovar tereta i skladištenje, skladišta i
stovarišta, ostale prateće aktivnosti u saobraćaju npr.,
održavanje i nega prevoznih sredstava, održavanje pruga
u zonama, održavanje uređaja na železnici u zonama,
usluge u drumskom saobraćaju koji počinje ili se završava
u zonama, usluge u rečnom i jezerskom saobraćaju koja
počinje ili se završava u zonama, aktivnost drugih
posrednika u saobraćaju, telekomunikacije u zonama,
poštanske aktivnosti i isporuka pošiljki u zonama, itd.

Slika br. 2. Usluge u međunarodnom provozu roba
vezane za unos dobara u slobodnu zonu
5. LOGISTIČKI CENTAR SLOBODNE ZONE
PIROT

Usluge koje se naročito odvijaju u okviru zona:
I.Aktivnosti vezane za transport: merenje transportnog
sredstva pre i posle utovara/istovara; utovar-istovar robe u
transportno sredstvo (kamion/vagon/kontejner), ručno ili
korišćenjem opreme, kontrola utovarene/istovarene
količine (kvalitet, kvantitet, težina); kontrola pakovanja i
obeležavanja;
II.Aktivnosti prilikom otpreme - dopreme: terminal;
špedicija; carinjenje; osiguranje robe i prevoznog
sredstva, skladištenje na transportnom sredstvu;
III.Aktivnosti u luci: lučka agentura,komunikacija sa
brodarima, pruzimanje kontenera, skidanje kontejnera sa
broda, špedicija i carinjenje, utovar kontenera na
transportno sredstvo - kamion ili vagon;
IV.Aktivnosti u toku prevoza: parking; pretovar u
slučaju nepredviđenih okolnosti;
V.Usluge špedicije - službe za praćenje korisnika u
zoni: prijavljivanje kamiona, uskladištenje robe, unos
robe na oplemenjivanje, izrada i zavođenje carinskih
dokumenata, redovno carinjenje, popunjavanje obrazaca,
kontrola utovara i istovara, organizacija utovara/istovara,
naplata zakupa prostora i opreme u zoni i špediterskih
usluga, izrada rešenja za oplemenjivanje, popis robe,
analize stanja robe korisnika, vođenje evidencije upis i
razvođenje prispele robe i izrada prateće dokumentacije;
VI.Usluge vezane za uvozno/izvozne poslove
prijavljivanje robe carinarnici, uskladištenje robe,
popunjavanje dokumenata i podnošenje istih nadležnim
organima, prenapućenje robe, podnošenje zahteva, CMR,
TIR karneta, deklaracije, specifikacije, izjava, DCV, JCI,
rešenja, razduženja, nadzora, izrada faktura, povraćaj

Slobodna zona Pirot nalazi se na istočnoj kapiji Srbije
prema Srednjem istoku, na međunarodnom putu (E-80),
koridoru 10, i prostire se na 17 ha infrastrukturno
opremljenog zemljišta, sa mogućnošću proširenja na 50
ha. Početak rada slobodne zone Pirot bio je aprila 1998.
godine, od kada beleži stalni rast u poslovanju, čime
postaje vodeća slobodna zona po izvoznim efektima
ostvarenim proizvodnjom u svojim granicama. Kapaciteti
Slobodne zone Pirot za poslovanje garantuju mogućnosti
za razvijanje različitih programa na 103.180,50 m2
infrastrukturno opremljenog zemljišta i oko 36.000 m2
zatvorenog prostora (poslovni, proizvodni, i magacinski).
Slobodna zona Pirot počela je sa radom 01.04.1998. godine,
po obezbeđenju svih uslova za obavljanje delatnosti u zoni i
dobijanju svih potrebnih dokumenata nadležnih institucija. U
ovom početnom periodu u vrlo teškim uslovima poslovanja,
prioritet u zoni bila je njena izgradnja, infrastrukturno
opremanje i osposobljavanje za pružanje što boljeg servisa
korisnicima. Obavljane su delatnosti pretovara i skladištenja
repromaterijala i robe, špediterske usluge korisnicima kao i
obezbeđenje mera carinskog nadzora u granicama zone.
Tigar A.D. je, kao prvi korisnik, počeo proizvodnju u SZ
Pirot sredinom 2000. godine. Slobodna zona Pirot je potpuno
infrastrukturno opremljena za rad korisnika, kojima se nude
mnogobrojne pogodnosti za poslovanje. Slobodni kapaciteti
za izgradnju na lokaciji zone su 30.000 m2, radno vreme
zone i carine je 24 sata a stalne službe u zoni su uprava,
obezbeđenje, logistički centar, špedicija, transport, carina.
Pored poslova iz Zakona o slobodnim zonama, korisnicima
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se nude i mnogobrojne usluge u proizvodnji, skladištenju i
protoku robe preko logističkog cetra slobodne zone, kao što
su usluge u pripremi carinskih dokumenata za rad korisnika
zone (proizvodnja i skladištenje), usluge špedicije, pretovara
robe, kontejnerski terminal, organizacija međunarodnog
transporta, skladištenje robe (u magacinima i na otvorenom).
Vrednost ukupnog prometa razne robe ostvaren preko
Slobodne zone, prema podacima zone, u 2005 god. je 150
miliona evra, dok je od ukupnog uvoza robe ostvaren izvoz
od 148%, uz stalni rast inostranih korisnika i dobiti u
poslovanju. Iz izveštaja Upravnom odboru Slobodne zone
Pirot na osamnaestoj sednici, juna 2006. godine, vidi se rast
svih parametara poslovanja Slobodne zone Pirot. U 2006.
godini ukupan promet u Slobodnoj zoni Pirot narastao je do
sume od oko 210 miliona Evra, dok je poslovanje preduzeća
za upravčkjanje zonom pokazivalo rast dobiti.

politike koje su primenjivane u Srbiji, zato što omogućava
oslobađanja od plaćanja carina i PDV-a, za robu koja se
izvozi. Na robu koja se plasira na domaćem tržištu, carina
i PDV na repromaterijale plaća se u trenutku kada se oni
deklarišu da ulaze na carinsko područje Srbije.
Poslovanje u Slobodnoj zoni Pirot beleži dalji rast:
Tabela br.1. Promet u Slobodnoj zoni Pirot
Ostvaren promet kroz SZ Pirot (EUR)
Unos
Izvoz

1.
2.
3.
4.

5000000

•
•
•
•
•

4000000
3000000
dobit

2000000

2004.
52.032.167
86.608.799

2005.
67.251.696
100.348.886

2006.
79.960.713
128.437.971

2007.
120.342.146
200.381.264

Ukupan broj korisnika 117
Broj domaćih korisnika 27
Broj stranih korisnika 90
Ukupan broj zaposlenih radnika 413
Vrednost unosa robe u SZ
120.342.146 E
Vrednost ostvarene proizvodnje 159.461.166 E
Vrednost unetog repromaterijala 63.040.664 E
Vrednost uvoza robe u R. Srbiju 20.268.025 E
Vrednost izvoza robe 200.381.264 E

1000000

Logistički centar Slobodne zone Pirot nudi specijalne
pogodnosti za poslovanje u okviru koncepta industrijskog
parka, logističkog centra i inkubatora razvoja u bezcarinskom
režimu na infrastrukturno opremljenoj lokaciji. U Slobodnoj
zoni Pirot, Srbija možete poslovati bez plaćanja carine i PDVa, uz mnogobrojne podsticaje lokalne samouprave.
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Slika br. 3. Poslovanje Slobodne zone Pirot
Među slobodnim zonama Srbije, prvi primer uspešne
organizacije
proizvodnje
u
kombinaciji
sa
spoljnotrgovinskim poslom aktivnog oplemenjivanja, je
Slobodna zona Pirot, koja beleži stalni rast broja korisnika
u svim oblastima poslovanja (proizvodnja, skladištenje,
manipulacije, transport, pretovari itd.).

• Uvoz i izvoz roba i usluga u slobodnoj zoni su bez
carina i PDV;
• Za uvezenu opremu, mašine i građevinski materijal
ne plaća se carina i PDV;
• Proizvodi iz slobodne zone (51%) izvoze se na tržište
Ruske federacije sa carinom od 1%;
• Roba se iz slobodne zone može privremeno izneti ili
uneti u zonu radi oplemenjivanja bez plaćanja carine i
PDV-a ;
• Pri eksploataciji objekata u slobodnoj zoni korisnici
su oslobođeni od plaćanja svih opštinskih poreza 10
godina.
• Skladištenje i pretovari roba (u magacinima i na
otvorenom
• Špediterske usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju
• Oganizacija domaćeg i međunarodnog transporta
preko međunarodnih koridora 10,8 i 4 kao i lučke
usluge u lukama Solun, Burgas i Istanbul.
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Slika br. 4. Broj korisnika Slobodne Zone Pirot

Usluge logističkog centra vezane su za teretni terminal,
ograđeni terminalski prostor koji pruža mogućnost parkiranja
vozila prilikom obavljanja carinskih formalnosti. Unutar
terminala obavljaju se direktni pretovari, skladištenje
kontenera, kamiona, automobila, građevinskih mašina i
slično, pri čemu su profesionalna čuvarska služba i stalni
nadzor garancija sigurnosti vozila i roba.

Glavni program u Slobodnoj zoni Pirot je proizvodnja
smesa za izradu putničkih i teretnih guma iz zajedničkog
ulaganja firmi Michelin Francuska i Tigar a.d. SCG.
Kombinacijom skladištenja repromaterijala i ključnom
proizvodnjom u proizvodnom ciklusu - proizvodnjom
smesa i njihovim iznošenjem na aktivno oplemenjivanje
van granica zone, iskorišćene su sve pozitivne osobine
slobodne zone. Postupak je pripreman više od godinu
dana i uz tačno definisanu proceduru primenjuje se od
2000. godine. Za sve ovo vreme pokazao je svoju
životnost i nezavisnost od različitih mera ekonomske

Služba organizacije transporta organizuje sve vrste
transporta punih i zbirnih pošiljki uz potpuni nadzor nad
pošiljkama i to kopneni, železnički i prekomorski transport.
3.5

Iskustvo u organizaciji transporta vezano je za veliki broj
jedinica koje su organizovane u dosadašnjem radu i
prevoz oko 300.000 t repromaterijala i gotovih proizvoda
u međunarodnom transportu.
Prevoz se organizuje u saradnji sa pouzdanim
prevoznicima. Količina prevezenih roba putem
kamionskog transporta i železnica i dugoročni ugovori sa
partnerima omogućavaju postizanje veoma povoljnih
prevoznih tarifa. Naročito je uspešna saradnja u lancu Luka
Solun, i železnice Grčke, Srbije i Makedonije na dovozu
repromaterijala za korisnika Michelin u zoni (čađ i
kaučuk), gde su postignute najniže cene transporta uz veliki
kvalitet usluge. Postojanje internog železničkog koloseka i
interne lokomotive povećavaju efikasnost rada korišćenjem
usluga železničkog transporta. Organizuju se i specijalni
prevozi roba većih gabarita kao i prevoz opasnih tereta
vozilima osposobljenim prema ADR konvenciji.

Slika br. 5. Infrastrukturno opremljen prostor
Prostor je potpuno infrastrukturno opremljen sa internim
železničkim kolosekom, sobraćajnicama, kamionskim
terminalom, vodom, kanalizacijom i električnom energijom.

Skladišta na otvorenom i u magacinima omogućavaju
prijem i skladištenje carinske robe uz upotrebu
odgovarajućih tehničkih sredstva za manipulaciju.

električna energija/u izgradnji
10/0.4 KV snage 400 KW/2000KW
voda: sanitarna, industrijska F 300 mm
kanalizacija
F 1200/800 mm
telefoni
50 nezavisnih linija brzi internet optički kabl
saobraćajne veze međunarodni put E-80
železnica (industrijski kolosek) L= 3000 m
Ukupni izgrađeni kapaciteti:
proizvodni
2.597 m2
poslovni
350 m2
skladišni
otvoreni uređeni
3.000 m2
zatvoreni
14.516 m2

Carinsko zastupanje kod svih vrsta carinskih postupaka
u uvozi i izvozu roba jedna je od ključnih usluga
korisnicima slobodne zone. Stručno osposobljeno osoblje
sprovodi sve aktivnosti carinskog postupka, primenu
carinskih i drugih propisa vezanih za uvoz i izvoz roba,
tarifiranje roba i izdavanje sertifikata. Mrežom partnera i
njihovih poslovnih jedinica na svim važnijim graničnim
prelazima osiguran je kvalitet granične usluge i brzo
prenapućenje roba u slobodnu zonu kao i rešavanje svih
carinskih formalnosti što doprinosi nesmetanoj isporuci
roba od pošiljaoca do primaoca kao i maksimalnom
skraćivanju vremena zadržavanja vozila na graničnim
prelazima.
Usluge avio i prekomorskog transporta se pružaju
korisnicima uz korišćenje renomiranih partnera na
aerodromima i svetskim lukama što omogućava brzu i
kvalitetnu isporuku i stalni nadzor nad pošiljkama. Sektor
za integralni transport Slobodne zone Pirot organizuje
kontenerske prevoze roba, prevoze uobičajnih, rasutih i
tekućih tereta u saradnji sa pomorskim prevoznicima iz
celog sveta i organizuje sve vrste lučkih usluga u svim
lukama sveta.

Preko logističkog centra obavlja se značajan promet roba
na godišnjem nivou :
1. Dovoz kontenera preko luka Solun i Kopar 600 kom
2. Dovoz repromaterijala iz EU kamionima 500 kom
3. Odvoz gotovih proizvoda iz zone
1.200 kom
4. unos, iznos i pretovari starnih korisnima 1.000 kom
6. PLAN RAZVOJA LOGISTIČKOG CENTRA
SLOBODNE ZONE PIROT

Logistički centar u Slobodnoj zoni Pirot formiran je 1998
god., kao program kojim je zona počela svoje aktivnosti.
Smisao razvoja logističkog centra je u stvaranju
infrastrukture logistike koja će istovremeno stvoriti uslove za
razvoj proizvodnih kapaciteta u povoljnijim uslovima
poslovanja kakve nudi režim zone. Kao prvi i neophodni deo
razvoja zone je bio razvoj infrastrukture i ispunjenje uslova
za obavljanje carinskog nadzora. Stvaranje ovih uslova
omogućilo je pokretanje poslova u okviru logističkog centra
transporta kao prve i početne delatnosti zone. U logističkom
centru je omogućena distribucija roba, skladištenje,
manipulacije, pakovanje i dr. Logistički centar je realizovan
u dve faze. U prvoj fazi je izgrađena osnovna infrastruktura,
kamionski terminal a u drugoj je izgrađen skladišni prostor.

Nepouzdana baza podataka o transportima i robnim tokovima
u Srbiji dovodi do nekvalitetnog strateškog planiranja budućih
centara u mreži lanaca snabdevanja (Supply Chain
Management). Iskorak ka ovom cilju predstavljaju rezultati
radionica u okviru međunarodnog projekta IMOD-X Project
(www.sintef.no) podržanog od Norveške vlade, mada ovaj
projekat nije sagledao podatke logističkog centra u Slobodnoj
zoni Pirot. U okviru projekta predviđene su lokacije
kontenerskih i hucke-pack terminala. Najbliža lokacija
ovakvog terminala Slobodnoj zoni Pirot je predviđena u
Dimitrovgradu, gde se ovakva vrsta aktivnosti odvija samo na
samom graničnom prelazu Gradina.
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Povoljan geosaobraćajni položaj predstavlja osnovno
strateško pitanje kvaliteta. Opštine Pirot i Dimitrovgrad
imaju veoma povoljan geografski položaj, jer se nalaze na
najkraćem drumsko-interkontinentalnom i železničkom
magistralnom pravcu koji povezuje Evropu sa Bliskim
Istokom kao i gravitaciono područje velikog
makroregionalnog centra- Niša.
Osnovne činjenice koje
geoprometnog položaja su:

idu

u

prilog

povoljnog

 Pirot se nalazi u blizini izuzetno značajnog graničnog
prelaza Gradine- Pirot je udaljen 35 km, a
Dimitrovgrad oko 5 km;
 kroz Pirotski okrug prolazi medjunarodni put (E-75, E80), koji je uključen u mrežu evropskih puteva
Budimpešta-Beograd-Niš-Sofija-Istambul, baš kao i
međunarodni železnički put istog pravca; glavni grad
Bugarske Sofija je udaljen oko 60 km od graničnog
prelaza Gradina;
 opštine Pirot i Dimitrovgrad se nalaze u neposrednoj
blizini Niša, koji predstavlja centar sa izgrađenim
nadregionalnim gravitacionim uticajima;
 kroz grad Pirot prolazi magistralni put ZaječarKnjaževac-Pirot-Leskovac, koji se kod Babušnice
ukršta sa regionalnim putem Svrljig-Bela PalankaZvonce (jugoslovensko-bugarska granica);
 predviđena je skora izgradnja auto-puta Koridor 10;

Slika br. 6. Kontenerski i hucke-pack terminali
Izvor : Prof. Dr Slobodan Zečević, dipl.inž., Prof. Dr Milorad Vidović, dipl.inž.
IMOD X WORKSHOP II 09.03.2006. Beograd,

Na osnovu dosadašnjih ulaganja u infrastrukturu, količina
repromaterijala i gotovih proizvoda i stalnog rasta broja
korisnika u Slobodnoj zoni Pirot, kao i velikog broja obavljenih
transporta preko logističkog centra u zoni, ova lokacija se
nameće kao potencialno mesto za razvoj intermodalnog
terminala sa funkcijama kontenerskiog i hucke-pack sistema
transporta.

Granični prelaz Gradina je jedan od najznačajnijih i
najfrekventnijih graničnih prelaza u Srbiji. Preko ovog
graničnog prelaza godišnje je prelazilo preko 6 miliona
putnika.

Ovakav razvoj logističkog centra u Slobodnoj zoni Pirot deo
je realizacije dugoročne strategije SZ Pirot. Ključni uslovi za
uspeh koncepta su veliki broj korisnika usluga, potencijalni
tovari i lokacija. Jedan od najznačajnih motiva investiranja u
logistički centar zone je pogodna lokacija određene teritorije,
a ovaj uslov u celini ispunjava područje Pirotskog okruga.
Opštine Pirot i Dimitrovgrad predstavljaju noseće delove
Pirotskog okruga i one se nalaze u neposrednoj blizini
graničnog prelaza Gradina. Usled blizine bugarske granice,
kao i puteva od međunarodnog značaja (magistralni put E-75,
E-80 i železnički put koji ide istim pravcem), kao i koridor 4
(Solun, Sofija, Vidin, Kalafat...), logistički centar ispunjava
sve zahteve povoljnog geoprometnog položaja koji
omogućava efikasan dotok robe i materijala, sirovina, i
gotovih proizvoda, kao i njihov efikasan odvoz.

Upravo sve ove okolnosti daju za pravo da logistički
centar u zoni sa terminalom za kontenerski transport i
budućom dogradnjom industrijskog koloseka za huckepack terminal može da preraste u svojevrstan
intermodalni terminal sa spektrom usluga koje pruža u
međunarodnom provozu roba. To su naročito bankarski i
finansijski poslovi, poslovi osiguranja i reosiguranja,
turističke usluge, intelektualne usluge, infrastrukturne
usluge (voda, struja, telekomunikacije, zemljište,
izgradnja,
itd.),
usluge
obezbeđenja
objekata,
protivpožarna zaštita, internet usluge i poslovanje, naučno
istraživački radovi itd. Sve ovo moze doprineti da
logistički centar u slobodnoj zoni preraste u moderan
centar koji pruža kompletnu uslugi+u svojim korisnicima
tj. 4PL (Fourth party logistics provider).
7. ZAKLJUČAK
Logistika je jedna od osnovnih funkcija modernih
slobodnih zona. U početku osnovna, ova funkcija sada
predstavlja podršku glavnim aktivnostima u izvoznim
proizvodnim zonama. Slobodne zone služe za privlačenje
direktnih stranih investicija i povećanje uposlenosti preko
proizvodnih programa koji se implementiraju u njima.
Logističke usluge mogu biti namenjene proizvodnim
programima u zoni ili trgovačkim aktivnostima korisnika
slobodnih zona. Na ovaj način dobro organizovani

Slika br.7. Položaj Slobodne zone Pirot
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logistički centri u zonama predstavljaju dodatnu
pogodnost za buduće investitore i jednu od važnih
prednosti prilikom donošenja odluke o investiranju. Na
ovaj način logističke usluge postaju ključan faktor u
kompletu pogodnosti koje se nude investitorima u
slobodnim zonama.

/10/Report for discussions at the tripartote Meeting of
EPZ , ILO, Geneva 1998
/11/Izveštaji ”Intermodalna rešenja i konkurentnost u
transportnom sektoru Srbije” IMOD-X projekta,
Saobraćajnog fakulteta (SF) u Beogradu, Ministarstva za
kapitalne investicije (MKI), i SINTEF-a, Trondheim,
Norveška (2005-2006 Beograd)

Dodatna pogodnost, koja daje prednost logistici u
slobodnim zonama je poslovanje oslobođeno plaćanja
carinskih dažbina i PDV-a. Uz bezcarinski režim
poslovanja intermodalni terminali u zonama pružaju još
jednu pogodnost za korisnike - za usluge neposredno
vezane za unos dobara u slobodne zone ne plaća se PDV.

FREE ZONES AND LOGISTIC
(FREE ZONE PIROT CASE)
Dr Dragan Č. Kostić, managing director SZ Pirot
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The state can plan development of free zones in Serbia in
accordance with principles applied to successful free
zones in world, whether they were organized for trading
or production, or they are situated in European Union or
some other part of the world. With the globalization
growth free zones, first of all, become the places of direct
foreign investments because they offer many facilities and
least costs in production, transportation and
distruibution, exempted from the national law restrictions
The purpose of the development of the logistic centerin
free zones, is the creation of basic infrastructure and, at
the same time, the creation of the conditions for the
development of other production capacities in the
favourable conditions of doing business offered by the
regime of the Zone.
Logistics with its methodology of optimization and
organization of rational movement of cargo and
accompanying activityes, such as informational and
service, decrease of expenses, greater number of satisfied
clients of free zones.
Key words: free zone, direct foreign investments,
incentives, zone users.
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2. OPIS I MODELIRANJE AUTOMATSKOG
VISOKOREGALNOG SKLADIŠTA

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

U okviru skladišnog sistema sa okruženjem, koji se sastoji od više
povezanih celina (elemenata), generalno se mogu izdvojiti četiri
klase procesa [1]:
• prijem robe (fizički, kvantitativni i kvalitativni prijem),
• čuvanje robe (uskladištenje, mirovanje i iskladištenje),
• prerada robe (sortiranje, razdvajanje, spajanje, označavanje,
pakovanje, zanavljanje, komisioniranje itd.),
• otprema robe (proces obratan od prijema).
Skladišnu tehniku čine: roba, skladišni objekt sa infrastrukturom i
odgovarajućim zonama, mašine unutrašnjeg transporta za
pretovarne, transportne i skladišne radove u svim zonama, oprema
za prijem robe (regali) u skladišnoj zoni, pomoćna oprema i
informacioni sistem.
Visokoregalna skladišta su se pojavila sedamdesetih godina
dvadesetog veka u cilju štednje na površini objekta značajnim
povećanjem njegove visine koja može dostići i do 40 m, a dužine i
preko 100 m. To su objekti sa samonosećom metalnom
konstrukcijom koju čine selektivni regali, na koje se oslanja krov,
a zidovi su od limenih obloga pričvršćenih za krajnje regale.
Slika 1 prikazuje jedno visokoregalno skladište skromnijih
dimenzija, visine oko 15 m, sa manjim koeficijentom obrta robe.
Kod ovog skladišta prijemna i otpremna zona su ispred
skladišne zone u nivou. U skladišnoj zoni su visoki selektivni
regali, koji čine više tzv. regalnih zidova, međusobno odvojenih
uskim koridorima duž kojih se kreće jedna jednostubna regalna
dizalica. Ove dizalice, nosivosti do 2 t , dostižu visinu do 20 m.
Međutim, kod skladišta sa većim koeficijentom obrta robe, kao
što su veliki distributivni centri, prijemna i otpremna zona su
odvojene u dva nivoa i svaki koridor ima svoju regalnu dizalicu
(sl. 2) [5]. Pored jednostubnih dizalica koriste se i dvogrede
(ramne) dizalice veće nosivosti preko 3 t do 5 t i visine do 40 m.
Jednostubne ili ramne regalne dizalice za rad sa unificiranim
paletizovanim teretima imaju tri nezavisna mehanizma. To su:
mehanizam za horizontalno kretanje cele dizalice duž koridora,
mehanizam za vertikalno kretanje platforme sa kabinom duž
konstrukcije dizalice i mehanizam za bočno teleskopiranje viljuški
na platformi u levu i desnu stranu regalnih zidova koridora. Kod
ovih dizalica dozvoljeno je istovremeno vertikalno i horizontalno
kretanje. U tom slučaju nije dozvoljeno teleskopiranje i obratno
nema tih kretanja kada su viljuške teleskopirane. Postoje i
komisione dizalice bez viljuški, ali sa kabinom u kojoj se nalazi
komisioner za ručno uskladištenje ili iskladištenje robe [3, 6].

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

MODELIRANJE I SIMULACIJA RADA
VISOKOREGALNIH SKLADIŠTA
Prof. dr Zoran Marinković, Danijel Marković, dipl. inž.,
dr Dragan Marinković, Predrag Milić, dipl. ing,
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija
Rezime: Rad se bavi problematikom modeliranja i simulacije
rada automatizovanih visokoregalnih skladišta primenom softvera
Flexsim i PC računara. Obuhvaćeno je modeliranje regalnog
zida, layout-a koridora i tehničkih karakteristika regalne dizalice.
Takođe, programom je simuliran rad regalnih dizalica radi analize
ove vrste savremenih tehnologija skladištenja još u fazi
projektovanja razmatranog tipa skladišta u cilju izbora
najpogodnije varijante tehničko-tehnoloških karakteristika.
Ključne reči: visokoregalno skladište, regalna dizalica,
selektivni regal, automatizacija, modeliranje, simulacije.

1. UVOD
Skladišni sistem služi za privremeno zaustavljanje kretanja robe,
tj. njenog odlaganja na kraći ili duži vremenski period i predstavlja
funkciju integracije nabavke (snabdevanja), proizvodnje,
distribucije i prodaje robe u savremenom logističkon konceptu
privređivanja. U skladišnom sistemu se čuvaju zalihe robe sa
ciljem da se obezbedi sinhronizacija procesa koji prethode i
procesa koji slede nakon skladištenja. Od svakog skladišta se traži
da predstavlja efikasan, ekonomičan i bezbedan sistem u
logističkom konceptu privređivanja [1, 2].
Pošto u savremenom logističkom konceptu privređivanja skladišni
sistem igra veoma značajnu ulogu, razvijen je do sada veliki broj
tipičnih tehnologija skladištenja. Na ove tehnologije utiču pojavni
oblik robe, oprema za pretovar, transport i skladištenje robe,
oprema za prihvat robe u skladišnoj zoni (regali) i informacioni
sistem. Danas često korišćena tehologija skladištenja je primena
visokoregalnih skladišta. Kod njih se unificirani paletizovani tereti
skladište u veoma visoke selektivne regale uz pomoć specijalnih
regalnih dizalica [1, 2, 3, 4].
Izbor tehnologije skladištenja i projektovanje skladišnog sistema
predstavlja složen proces kome se mora posvetiti posebna pažnja.
Jedan od načina rešavanja ove problematike je primena metoda
modeliranja i simulacije. Ova metodologija dobija na značaju
onda kada se sprovodi veliki broj simulacija na računaru, tj. kada
se vrši varijantno projektovanje skladišnog sistema u cilju izbora
najpogodnijeg (optimalnog) rešenja [5, 6].
U radu je prvo dat opis i modeliranje visokoregalnih skladišta,
a zatim je razrađena problematika simularanja nihovog
automatizovanog rada primenom softvera Flexsim [7].

Sl. 1 Visokoregalno skladište sa jednom regalnom dizalicom
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Sl. 2 Distributivni centar sa automatizovanim visokoregalnim skladištem i većim brojem ramnih regalnih dizalica
Klasifikacija visokoregalnih skladišta može se izvesti prema
načinu opsluživanja i dubini pregrada regala. Prvi slučaj se odnosi
na stepen automatizacije rada regalnih dizalica koje mogu biti:
• ručno komandovane, kada je rukovalac u kabini i sve komande
kretanja (uzdužno, vertikalno i teleskopiranje) obavlja ručno,
• poluautomatizovane, kod kojih se teleskopiranje (uzimanje i
odlaganje paleta) vrši ručno, a ostala kretanja su automatizovana,
• automatizovane, kod kojih su sva kretanja automatizovana i nije
potreban rukovalac dizalice u kabini, već se upravlja računarom.
Drugi slučaj se odnosi na broj pregrada (dubine) u regalnom
zidu. Ova dubina može biti prilagođena za prijem jedne, dve ili
više skladišnih jedinica. Najčešće su izvedena skladišta sa
dubinom jedne jedinice, kod kojih je u potpunosti ispoštovan
princip selektivnosti, tj. direktne pristupačnosti robi (sl. 1).
Međutim, danas se sve više sreću regali sa duplom dubinom
(kanali) za smeštaj dve skladišne jedinice. Ovaj koncept ima
svoje prednosti u smislu značajne uštede zapremine skladišta i
"uštede" po jednog koridora i regalne dizalice. Nedostatak se
ogleda u neophodnosti premeštanja skladišne jedinice zbog
toga što u drugom redu nema direktan pristup robi [2].
Vrhunac razvoja ove tehnologije skladištenja su automatska
visokoregalna skladišta kod kojih dizalice rade bez rukovaoca,
odnosno ponašaju se kao roboti, a njime se upravlja uz pomoć
adekvatnih računskih programa i računara. Razlika u odnosu na
druge tipove skladišta je ta što ona zahtevaju strogo unificiranu
skladišnu jedinicu, najčešće standardnu paletu, njenu tačnu
poziciju u regalnom zidu i sistem informisanja kako bi regalna
dizalica sa pokretnom platformom i viljuškama automatski
sledila zahteve za odlaganje i izuzimanje robe. Naravno za polui automatizovani rad regalnih dizalica potrebno je preneti
informacije sa računara na dizalicu, koji odgovarajućim
računarskim programima upravlja dizalicom. U tu svrhu se
koriste flaksibilni kablovi ili bežični prenos informacija putem
infracrvenih ili radio-talasa [3].
Automatizovani rad regalnih dizalica u visokoregalnom
skladištu zahteva jednoznačno definisanje (označavanje) svakog
paletnog mesta, odnosno svako paletno mesto mora imati svoju

adresu. To znači da se svakom regalnom koridoru dodeljuje
odgovarajuća oznaka, zatim se obe strane (leva i desna) koridora
adekvatno označavaju i na kraju se u okviru regalnog zida po
dužini i visini svako paletno mesto posebno obeležava. Ovo je
važno da bi računar odredio redosled i koliko dugo koji
pogonski mehanizam regalne dizalice mora da radi, odnosno da
se utvrdi kada je ostvarena tražena pozicija u zadatom
tolerancijskom polju [3].
Ovaj problem se rešava odgovarajućim modeliranjem
regalnog zida. U tu svrhu usvojen je prostorni pravougli
koordinatni sistem sa horizontalnom x-osom duž koridora,
horizontalnom y-osom i vertikalnom z-osom. Principijelno
regalni zid predstavlja ravanski koordinatni sistem (O, x, z)
horizontalnih redova (i) duž x-ose i vertikalnih kolona (j) duž
z-ose, koji imaju jasno definisane oznake (i, j) ili (i/j), kako je
pokazano na sl. 3 [2, 6].

Sl. 3 Princip modeliranja regalnog zida u ravni (O, x, z)
Oznaka svake pregrade, tj. paletnog mesta (i, j) registrovana je u
memoriji računara sa svojim trenutnim stanjem (prazna, puna ili
u nekom postupku). Levi donji početak (0, 0) uglavnom
predstavlja jedinstveno mesto uzimanja palete pre uskladištenja
4.2

ili predaje palete posle iskladištenja, kada su prijemna i
otpremna zona na istom nivou. Obično se uzima da odnos visine
(H) i dužine (L) regalnog zida iznosi H/L = 1/3.
Kako je istaknuto regalnom dizalicom se u jednom koridoru
opslužuju dva regalna zida. Slika 4 prikazuje osnovne elemente
koji definišu širinu koridora za odgovarajući tip regalne dizalice
i standardnih paleta, npr. 800 × 1200 [6]. U ovom slučaju su
predviđena tri paletna mesta u pregradi sa užom stranom palete
uz koridor. Na početku regalnog skladišta prikazana su
prijemno–predajna mesta. Na sl. 5 prikazan je layout koridora
skladišta sa regalima duple dubine [2].

sinhrono se izvode, onda je putanja noseće platforme prava,
čija jednačina sa maksimalnim vrednostima za vx i vz glasi:
z = (v z v x ) ⋅ x .

(2)

Takođe, na sl. 6 vidi se kakav položaj zauzima prava sinhrone
vožnje (2) prema regalnom zidu u zavisnosti od faktora w (1).
U slučaju da je faktor w = 1, onda se ova prava poklapa sa
dijagonalom regalnog zida. Kada je w > 1 onda ona je u
donjem desnom trouglu, a za w < 1 u gornjem levom trouglu
regalnog zida koga polovi dijagonala, kako je dato na sl. 6.

Sl. 4 Modelirani layout regalnog koridora

Sl. 6 Regalni zid i regalna dizalica (RBG)
sa parametrima regalnog zida w
Rad regalne dizalice u koridoru visokoregalnog skladišta je
cikličan, odnosno ona skladišne radove (uskladištenje – odlaganje
i iskladištenje – uzimanje skladišnih jedinica) obavlja isprekidano
kroz realizaciju više radnih ciklusa za određeni period rada. Pod
radnim ciklusom se podrazumevaju sve operacije i pokrete koje
preduzima dizalica za obavljanje jedne skladišne radnje, koja
počinje od početne tačke (x = 0, z = 0) regalnog zida i završava se
u istoj, kada se ulaz i izlaz (E/A) skladišta poklapaju (sl. 6).
Vreme trajanja radnog ciklusa sastoji se iz produktivnih i
neproduktivnih delova vremena. Prvo je aktivno vreme i odnosi
se na operacije i pokrete koje obavlja dizalica u zavisnosti od
dužine puta. Drugo je tzv. "mrtvo" vreme kada dizalica prima
informacije i čeka na smirivanje oscilacija nakon kočenja
(zaustavljanja). Jedan od principa rada regalnih dizalica, naročito
kod automatizovanih skladišta sa tzv. "haotičnim" skladištenjem
je uvek izbor skladišnog mesta do koga se ostvaruje najkraće
vreme radnog ciklusa. Često se kod skladištenja robe koristi
strategija A, B i C, tj. podela regalnog zida na zone (A, B i C) na
bazi koeficijenta protoka robe. Roba najvećeg protoka locira se u
zoni A neposredno iza mesta ulaza/izlaza, zatim je zona B itd [2].
Vreme trajanja radnog ciklusa, pored ostalog, zavisi i od
strategije opsluživanja visokoregalnog skladišta, tj. od izbora
vrste radnog ciklusa. Postoje prosti (jednostruki) i dupli
(složeni) radni ciklusi, čiji su šematski prikazi dati na sl. 7 [4].

Sl. 5 Layout skladišta sa regalima duple dubine
Prilikom modeliranja regalnog skladišta uvodi se parametar
regalnog zida w, kao odnos sledećih veličina [2, 4, 6]:
w=

H L
H v
= ⋅ x ,
vz vx
L vz

(1)

gde su (sl. 6) [4]:
H i L – visina i dužina regalnog zida,
vx = vL – brzina horizontalnog kretanja dizalice u x-pravcu,
vz = vH – brzina vertikalnog kretanja platforme u z-pravcu.
Slika 6 šematski prikazuje regalnu dizalicu (RBG) koja
opslužuje regalni zid kretanjem u koridoru po koordinati x
brzinom vx = vL (napred – nazad). Vođenjem po stubu
dizalice kreće se podizna platforma sa viljuškama za nošenje
skladišne jedinice (SJ = LE) po koordinati z brzinom vz = vH
(gore – dole). Treće kretanje u dubinu regala po koordinati y
izvode teleskopske viljuške radi uzimanja ili ostavljanja
skladišne jedinice brzinom vy = vT (levo – desno). Kretanja
po x i z pravcima mogu se izvoditi istovremeno. Ako vožnja
dizalice i dizanje platforme jednovremeno počinju u tački
preuzimanja skladišne jedinice (E/A) (x = 0, z = 0) i
4.3

U cilju povećanja učinka regalnih dizalica i smanjenja praznog
hoda nudi se dupli (složeni) radni ciklus, čiji je šematski prikaz
dat na sl. 7.c. Operacije i pokreti u okviru ovog ciklusa su:
prihvatanje skladišne jedinice u tački 0 postupkom
teleskopiranja viljuški, puna vožnja (0–1–2) do tačke P,
odlaganje skladišne jedinice u tački P teleskopiranjem viljuški,
prazna vožnja između tačaka P i P', ponovno teleskopiranje u
tački P' radi uzimanja nove skladišne jedinice, puna vožnja (4–
5–0) do izlaza i na kraju u tački 0 odlaganje skladišne jedinice
postupkom teleskopiranja viljuški. U suštini, ovde su povezana
prethodna dva prosta ciklusa u jedan dupli ciklus koji se sastoji
iz dve pune vožnje, malog prazog hoda i četiri teleskopiranja,
tako da ovakva strategija rada regalne dizalice utiče na
povećanje njenog učinka [6].

jednostruki ciklus "odlaganje"

a.
jednostruki ciklus "uzimanje"

3. SIMULIRANJE RADA AUTOMATSKOG
VISOKOREGALNOG SKLADIŠTA
b.

Pod simulacijom se podrazumeva postupak za oponašanje i
analizu rada realnog sistema pomoću njegovog ekvivalentnog
i matematičkog modela. Danas se za modeliranje skladišnih
sistema i simuliranja njihovog rada uspešno koristiti softver
Flexsim. Ovaj program ima dobru integraciju sa CAD i 3D
modelingom, kao i razumljiv prekompajlirani C++ skript
(Flexscript), što ga čini veoma konfornim u praksi [7].
Flexsim dosledno primenjuje principe objektne orijentacije.
Osnovu rada u Flexsim-u čini tzv. Flexsim Tree, odnosno, to je
stablo objekata u kome se nalazi ceo simulacioni model sa svim
potrebnim podešavanjima. Osnovna gradivna jedinica stabla je
„node“ – „čvor stabla“ (sl. 8).

dupli ciklus "odlaganje i uzimanje"

c.
Sl. 7 Šematski prikaz radnih ciklusa regalne dizalice
Na sl. 7.a šematski je prikazano kretanje prostog radnog ciklusa
regalne dizalice prilikom odlaganja (skladištenja) skladišne
jedinice. Prva operacija je uzimanje skladišne jedinice u tački 0
pomoću teleskopskih viljuški koje obavljaju tri pokreta (izvlačenje
i zahvatanje skladišne jedinice, malo podizanje iste i uvlačenje).
Zatim se vrši istovremeno (sinhrono) horizontalno i vertikalno
kretanje dijagonalno do tačke 1. U ovoj tački isključuje se vožnja
dizalice i do skladišne pregrade P (tačka 2) stiže se samo dizanjem
platforme. Ovde se teleskopiranjem viljuški, ponovo u okviru tri
pokreta (izvlačenje, spuštanje i uvlačenje), ostavlja skladišna
jedinica. Ovo je tzv. radni hod kada je dizalica opterećena
skladišnom jedinicom, a potom sledi povratni hod bez skladišne
jedinice i to prvo zajedničkim kretanjem između tačaka 2 i 3. U
tački 3 isključuje se vožnja dizalice i spuštanje platforme se do
početne tačke 0 ostvaruje samo pogonom dizanja.
Slika 7.b prikazuje, takođe, prosti ciklus regalne dizalice u
slučaju uzimanja (iskladištenja) skladišne jedinice iz tačke P'.
Elementi ovog ciklusa su: prazna vožnja (0–1–2),
teleskopiranje kod uzimanja skladišne jedinice (P'), puna
vožnja (2–3–0) i teleskopiranje (0) kod ostavljanja skladišne
jedinice, kada se završava prosti radni ciklus regalne dizalice.
Analiza prostog (jednostrukog) radnog ciklusa u prethodna dva
slučaja, tj. njihovih vremena trajanja (tjc), ukazuje:
• da je vreme radnog ciklusa (tjc) promenljivo i da zavisi od
položaja tačaka P i P', odnosno od dužine transportnih puteva
l, koja u prvom slučaju iznosi lz = lH a u drugom lx = lL,
• da postoje dva teleskopiranja, čije je vreme za jedno skladište sa
definisanim dimenzijama koridora (sl. 4) uvek isto,
• da uvek postoji prazan hod dizalice bez tereta, čime se
umanjuje njen učinak kod primene ovakve strategije rada.

Sl. 8 "Čvor stabla" programa Flexsim – definisanje layouta
Na ovoj slici se na levoj strani nalazi Library, odnosno biblioteka
sa gotovim elementima. Tu su pre svega smešteni standardni
elementi (transportna sredstva, operatori, palete, regali...)
neophodni za jednu simulaciju. Sa desne strane ove slike se nalazi
radna površina, na kojoj se formira layout. Za svaki element, koji
4.4

je smešten u biblioteci, se prilikom postavljanja na radnu površinu
definišu početni parametri (brzina, vreme, kapacitet, visina regala
itd.). Ulazni podaci, početni parametri modela se unose u
Parameters Window (Parametarski prozor). Svaka vrsta objekta
(paleta, regal, transporter,...) ima svoj parametarski prozor.
U ovom radu je opisana metodologija modeliranja visokoregalnog skladišta sa tri koridora, odnosno šest regalnih zidova,
tako da svaki koridor opslužuje po jedna automatska regalna
dizalica, čiji je rad takođe simuliran. U prijemnu zonu skladiišta iz
proizvodnog pogona putem valjkastih transportera (pufera) dolaze
gotovi upakovani proizvodi. Na posebnom uređaju, Processoru
(paletizatoru), se formira skladišna jedinica (SJ) uz pomoć
standardne ravne palete 800 × 1200. Tako formirana unificirana
SJ pomoću drugog i trećeg valjkastog transportera dolazi do
prijemnog mesta ispred regala u skladišnoj zoni. Regalna dizalica
u odgovarajućem koridoru preuzima SJ i u skladu sa prihvaćenom
strategijom vrši uskladištenje. Kasnije na osnovu zahteva regalna
dizalica izuzima SJ i odlaže je na predajno mesto ispred regala,
koja se pomoću valjkastih transportera odvodi do otpremne zone
u cilju dalje distribucije kamionima.
Opšti postupak (algoritam) modeliranja i simulacije rada visokoregalnog automatskog skladišta u Flexsim-u obuhvata:
1. Definisanje layouta odnosno stavljanje objekata iz
Libarry (biblioteka alata) na radnu površinu. Prvo se
zadaje Sours (Izvor), tj. početak toka proizvoda. Zatim se
na radnu površinu stavlja Conveyer (Valjkasti
transporter), Queue (Red), Conveyer (Valjkasti
transporter), Transporter (Regalna dizalica), Rack
(Selektivni visoki regali), kako je prikazano na sl. 8.
2. Definisanje toka proizvoda kroz model odnosno
povezivanje objekata pomoću portova. Pod pojmom
povezivanje portova podrazumeva se stvaranje ulazno–
izlazne veze (output to input port connection) između
objekata. Ove veze su neophodne da bi se označio tok
proizvoda. Pored ulazno–izlaznih veza postoje i centralne
veze. Centralne veze (Center port to center port
connections) se najčešće koriste da bi se neki fiksirani
objekat (Fixed Resource) pozvao transport ili „pomoć“ pri
radu (Conveyer, Transporter). Dakle, izlazno–ulaznim
vezama se spajaju fiksirani objekti (Sours, Queue,
Processor), dok se centralnim vezama spajaju fiksirani
objekti koji zahtevaju transport i mobilni objekti koji isti
taj transport obavljaju pri radu.
3. Detaljnije određivanje objekata, tj. definisanje njihovih
parametara (nosivosti, putevi, brzine, ubrzanje, mase,
koordinate, vreme...).
4. Kompajliranje i puštanje modela u rad sa ciljem
realizacije odgovarajućih simulacija rada skladišta.
Konkretna realizacija, na primeru modeliranja i simulacije rada
visokoregalnog skladišta, podrazumeva sledeće aktivnosti:
Prva aktivnost je Sours (Izvor). On se zadaje opcijom item
type (tip ili vrsta proizvoda) u ovom slučaju to su tri kutije (P1,
P2 i P3,). Takođe se u Izvoru definiše međuvreme nailaska
proizvoda pomoću opcije Arrival Style. Ovo međuvreme može
da se modelira kao slučajno promenljiva veličina primenom
opcije Inter Arrivalime. Ona se odnosi na izbor odrgovarajuće
raspodele verovatnoće međuvremena dolaska. U primeru zadati
su parametri normalne raspodele: matematičko očekivanje
μ = 20 i disperzija σ = 2. Zatim se pomoću opcije Source
Triggers definiše vrsta i “boja“ proizvoda (sl. 9).
Druga aktivnost je Conveyor (Valjkasti transporter).
Tu se zadaju dimenzije valjkastih transportera i definiše
brzina kretanja proizvoda na transporteru.

Sl. 9 Sours (izvor) – karakteristike proizvoda
Treća aktivnost je Queue (Red). Ova opcija pre sveg
podrazumeva definisanje kapaciteta valjkastog transportera
(pufera) kao i tok proizvoda (Flow). U kodnom šablonu se
nalaze raličite opcije kretanja proizvoda (sl. 10). Primer jedne
opcije slanja proizvoda izgleda ovako: Send flowitem to the port
number matching the number of the flowitem’s type (pošalji
proizvod na onaj port koji odgovara rednom broju njegovog
tipa). Pošto se radi o visokoregalnom skladištu ovo je vrlo bitno
pri kretanju proizvoda da se ne stvaraju redovi čekanja.

Sl. 10 Queue (red) – kapacitet i tok
Četvrta aktivnost je Elevator (Regalna dizalica). Ona
podrazumeva definisanje tehničkih karakteristika dizalica.
Softver Flexsim nudi širok spektar promene sledećih
karakteristika: brzina (Maximum Speed), nosivosti (Capacity),
ubrzanja i usporenja (Acceleration) pomoću opcije TasExecuter
(početna podešavanja). Sledeća opcija Dispatcher (raspoređivač)
nudi izbor mogućnosti postupaka uskladištenja i iskladištenja SJ.
U okviru ove četvrte aktivnost nudi se i opcija Triggers
(Prekidač). Ona predstavlja funkciju koja se izvršava u određenim
trenucima: OnLoad - prihvatanje SJ od strane regalne dizalice,
OnUnload – odlaganje SJ u regal, OnReset – prestanak rada
regalne dizalice, tj. prekid simulacije (sl. 11).
Peta aktivnost je Rack (Selektivni regal), odnosno
određivanje njegovih parametara. Definiše se broj regala
(Number of bays), zatim se određuju: njegova širina (width of
bays), broj nivoa po visini (Number of levels), visina jednog
nivoa (Height of levels) i strategija odlaganja SJ u regal (sl. 12).
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Nakon unošenja i definisanja svih ovih parametara aktiviranjem
opcije Compile (Kompajliranje) vrši se kompajliranje i puštanje
modela u rad sa ciljem realizacije odgovarajućih simulacija rada
analiziranog u ovom primeru automatskog visokoregalnog
skladišta. Pokretanje simulacije vrši se pomoću Run tastera.
Ovaj postupak relativno brzog i konfornog modeliranja i
simuliranja rada skladišnog sistema uz pomoć softvera
Flexsim i PC računara omogućuje:
• 3D prikaz svih skladišnih zona sa transportnim mašinama
(valjkasti transporteri i regalne dizalice), selektivnim
regalima i paletizatorima,
• preliminarno, a u krajnem slučaju i konačno uklapanje
prethodno navedene opreme u lokaciju skladišta,
• određivanje kapaciteta skladišta, tj. broja skladišnih jedinica,
stepena iskorišćenja površine i zapremine skladišta,
• određivanje učinka transportne opreme u skladištu,
• izbor najboljih karakteristika angažovane opreme u skladištu
variranjem relevantnih veličina u modelu, u cilju dobijanja
optimalnog tehničko-tehnološkog rešenja skladišta.
• da se nakon završetka simulacije podaci prebace i obrade u
softveru excel u vidu tabela, kako je prikazano na sl. 13.

Sl.11 Elevator (regalna dizalica) - karakteristike

Sl. 13 Prikaz podataka u excelu
Na slikama 14, 15 i 16 dat je izgled 3D modeliranog
automatskog visokoregalnog skladišta iz više perspektiva [7].

Sl. 12 Reck (Selektivni regal) - karakteristike

Sl. 14 Pogled odozgo modela visokoregalnog skladišta (prijemna, skladišna i otpremna zona sa opremom)
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Sl. 15 Aksonometrijski pogled modela visokoregalnog skladišta
• prijemna zona – prijemni transporteri (puferi) i paletizatori
• skladišna zona – visoki selektivni regali i regalne dizalice
• otpremna zona – odlazni transporteri i kamioni za spoljni transport

Sl. 16 Aksonometrijski pogled skladišne zone – visoki selektivni regali i regalne dizalice
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[6] Marinković Z., Milić P., Marinković D., Petrović G.,: Modeliranje
visokoregalnog skladišta i radnih ciklusa regalne dizalice , Drugi
srpski seminar TIL 2006, Niš 2006., Zbornik radova, Mašinski
fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2006., str. 23.1 ÷ 23.8.
[7] Marković D.: Automatizovana visokoregalna skladišta, diplomski
rad, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2008.

4. ZAKLJUČAK
Na osnovu izložene problematike, koja tretira modeliranje i
simulaciju rada automatizovanih visokoregalnih skladišta,
mogu da se izvuku sledeći zaključci:
• skladištenje robe je važan logistički problem koji treba proučiti
sa više aspekata (tehničko-tehnološki, lokacijsko-urbanistički,
pravno-ekonomski, saobraćajni, ekološki itd.) u cilju
realizacije efikasnijeg, jeftinijeg i bezbednog skladištenja,
• tehnologija visokoregalnog skladištenja zbog niza prednosti
danas je veoma rasprostranjena, a to je izrazito kod skladišta
sa automatizovanim radom,
• modeliranje automatizovanih visokoreglanih skladišta danas
se veoma uspešno može realizovati primenom računara i
profesionalnih softvera, kao što je Flexsim,
• primena softvera Flexsim u planiranju i analizi rada
automatizovanih visokoregalnih skladišta dobija na značaju
kada se simuliranjem variraju relevantni parametri u cilju
dobijanja tehnološkog rešenja sa najpogodnijim tehničkotehnološkim karakteristikama.

MODELING AND SIMULATION OF HIGHRACK STORAGE PROCESSES
Zoran Marinković, Danijel Marković,
Dragan Marinković, Predrag Milić
Abstract: The paper handles modeling and simulation of highrack storage processes by means of software package Flexsim
and personal computer. Modeling of racks, storage layout and
technical characteristics of high-rack cranes are considered.
Moreover, the program is used to simulate the work of high-rack
cranes in order to analyze this type of modern storage technology,
which is already performed in the design phase with the aim of
choosing the optimal variant of technical parameters.
Keywords: high-rack storage, high-rack crane, selective
rack, automation, modeling, simulation
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Rezime
Za savremene kompanije globalizacija igra veoma bitnu
ulogu za povećanje profitabilnosti, rasta, pa čak i
njihovog opstanka. Informacijska je tehnologija postala
glavna pokretačka snaga i sastavni dio nove ekonomije,
ali i osnovni faktor u transformacijskim procesima,
osobito aktuelne u zadnjih nekoliko godina. Tačno od
ovih razloga broj kompanija koje pristaju ka ovakvom
novom načinu vođenja biznisa dan za danom se sve više
povećava, a ekonomske implikacije od korišćenja
interneta prilikom realizacije biznis cijleva su u velikoj
meri evidentni. U zadnjih desetak godina osobita se
pažnja posvećuje informacijama i znanja, kao glavne i
vredne resurse za svaki biznis. Korišćenje interneta u
upravljanju sa snabdevačkim lancem obezbeđuje veću
koordiniranost internih i eksternih procesa u kompaniji.
Internet igra veliku ulogu za kompaniju ne samo kao
komunikacijska alatka sa potrošaćima, snabdevačima,
distributerima već i u fazi prikupljanja ideja o
mogućnostima potrošača, povećanje konkurentske
mogućnosti kompanije, kao i postizanje njenih razvojnih
ciljeva. Iz ovih razloga, u ovom radu biće identifikovana
uloga informacijsko-komunikacijske tehnlogije i osobito
interneta u upravljanju sa snabdevačkim lancem, a
napraviće se i komparacija između tradicionalnog načina
upravljanja sa snabdevačkim lancem u pravcu dobijanje
nove vrednosti za steikholdera.
Ključne reči: SCM, e-SCM, vrednost

Lanac ponude ili snabdevački lanac (eng. Supply Chain)
je povezan sa mnoštvom resursa i procesa, započevši od
izvora sirovina, pa sve do dostave finalnih proizvoda
potrošačima. Tu su uključeni snabdevači koji obezbeđuju
usluge ili sirovine, logističari, interni distribucijski centri,
distributeri, prodavci na veliko, kao i svi drugi entiteti
koje vode do finalnog prihvaćanja proizvoda od strane
potrošača, ali i njegov povratak ponuđivača u
postprodajnim aktivnostima. Integriranje predhodno
pomenutih aktivnosti oko stvaranje proizvoda i usluga i
njihovo dostavljivanje potrošačima dovodi do ideje o
upravljanjem sa lancima ponude (eng. Supply Chain
Management, SCM). Upravljanje snabdevačkim lancima
je integrator snabdevača, distributera i logistike oko
potražnje potrošača u jedan kohezioni proces koji
uključuje planiranje potražnju, predviđanje, procesiranje
narudžbine, alociranje zaliha, ispunjavanje narudžbine,
transportne usluge, prijem narudžbine, fakturisanje i
naplatu. Znači, upravljanje sa snabdevačkim lancem može
se definisati kao "integracija ključnih biznis procesa od
krajnog korisnika preko snabdevača, koji obezbeđuju
proizvode, usluge i informacije što dodaju vrednost
potrošačima i ostalim steikholderima".
U osnovi, postoje pet ključnih komponenata koji čine
upravljanje sa snabdevačkim lancem: planiranje, snabdevanje,
kreiranje, dostava i povratak.
Planiranje. Planiranje je strateški deo upravljanja sa
snabdevačkim lancem. Naime, ispravnom menadžiranju sa
resursima potrebna je strategija sa ciljem susretanja sa
prohtevima potrošača. Jedan deo planiranja se mora odnositi
na razvoju velikog broja metrika sa ciljem monitoringa
lanaca ponude i utvrđivanje njegove efikasnosti, ali i
postizanje visokokvalitetne dostave vrednosti potrošačima.
Snabdevanje. Ova komponenta odnosi se na izbor izvora
proizvoda i usluga koji se kreiraju. Takođe ona uključuje
razvoj velikog broja alatki za kreiranju cene, dostave i
procesa naplate, ali i metriku za njihovo praćenje i
poboljšanje odnosa sa snabdevačima.
Kreiranje. Ova komponenta uključuje proizvodnju,
raspoređivanje aktivnosti proizvodnje, testiranje proizvoda,
pakovanje i priprema za njihovu dostavu. Kao najmetrički
intenzivan deo lanca ponude bavi se merenjem nivoa
kvaliteta, proizvodnog autputa i produktivnosti radnika.
Dostava. Ova se komponenta često naziva logistika.
Koordiniranje prohteva potrošača, razvoj mreze od
skladišta, dostava proizvoda potrošačima, fakturisanje i
obavljanje naplate, sve je to deo ove komponente.
Povratak. To je komponenta koja se bavi upravljanjem
problema u snabdevačkom lancu. Naime, defektne
proizvode vraćaju se natrag od potrošača do snabdevača,
a cilj ove komponente je kreiranje mreže za prijem i
dostavu neispravnih proizvoda.

1. UVOD

2. UPRAVLJANJE SNABDEVAČKIM
LANCEM U USLOVIMA
ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

Lanac vrednosti elaboriran od strane Portera, odnosi se i
fokusira najprije na interne procese u poslovnom
subjektu. Za konkurentsko okruženje su kritična dva
druga tipa lanaca vrednosti: snabdevački lanac (lanac
ponude) i lanac potražnje.

U uslovima elektronskog poslovanja upravljanje sa
snabdevačkim lancem od menadžmenta traži posedovanje
isključivog znanja i umešnosti. Uspešna strategija upravljanja
sa snabdevačkim lancem bazira se na pravovremenoj i
preciznijoj obradi narudžbine i njeno pravovremeno
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dostavljanje potrošačima. Minimalni nivo zaliha i
pravovremeno izlaženje u susret prohtevima potrošača je
krucijalni elemenat svake biznis filozifije, a to je poznato kao
Just in Time (JIT) proizvodnja. Obezbeđivanje olakšanja oko
skladištenja zaliha repromaterijala potrebne proizvodnom
procesu neposredno je povezano sa troškovima biznisa. Višak
zaliha producira veće troškove. JIT ima za cilj da uskladištuje
dovoljan obim zaliha koje će obezbediti tok proizvodnje na
kratak rok. Skladišta se pune sa repromaterijalima tačno na
vreme da bi se osigurala efikasnija proizvodnja. Sa aspekta
elektronskog poslovanja, veza sa svojim potrošačima
uobičajeno okarakterizuje se kao lanac potrošača kompanije i
u ranijoj literaturi o elektronskom biznisu lanac potrošača
ukazuje na B2C - business to customer modela, dok veza
između kompanije i snabdevača ukazuje na lanac snabdevača
ili B2B- business to business modela.
Znači, sa strukturne tačke gledanja, za nesmetano
upravljanje sa snabdevačkim lancem potrebno je
kreiranje i održavanje kompleksne mreže odnosa između
kompanije i njenih partnera sa ciljem pravovremene
nabavke sirovina, proizvodnja i isporuka gotovih
proizvoda potrošačima. U tom kontekstu, idealan slučaj
saradnje kreirao bi se sa povezivanjem kompanije i njenih
partnera putem elektronskog načina preko ekstraneta ili
preko korišćenja elektronske razmene podataka (EDI) s
čime bi se dobila potpunija transparentnost informacija s

jedne i dostupnosti planiranih poduhvata, s druge strane,
sa čime bi se dobio utisak da se radi o jednoj kompaniji.
Prema tome, efektivno upravljanje snabdevačkim lancem
uključuje integraciju i optimizaciju resursa, t.j.
materijalnih, informacionih i finansijskih tokova između
učesnika u poslovnim transakcijama.
Materijalni tokovi odnose se na fizički transport
proizvoda od jednog do drugog kraja snabdevačkog lanca,
tj. od ponuđivača do potrošača, kao reverzibilni tok u
uslovima povratka rada, recikliranje ili servisiranje
proizvoda. Informacioni tokovi odnose se na predviđanje
potražnje i izveštavanje o njenoj isporuci. Finansijski
tokovi uključuju informacije o finansijskoj sposobnosti
entiteta, kao što je, na primer, informacija o validnosti i
finansijske situacije kreditne kartice potrošača, uslove
kreditiranja, dinamike naplate itd.
Planiranje igra ključnu ulogu u lancu ponude. Znači, ako
dodavanje vrednosti u lancu vrednosti ostvaruje se
prelazkom iz jedne u drugu fazu po dužini lanca
vrednosti, započevši od snabdevanja sirovinama, pa sve
do dostave potrošačima. Planiranje lanca vrednosti je
obrnuti proces i započinje od percepcije potraživanja
potrošača, a završava se nabavkom sirovina. Ustvari, i
tokovi informacija i finansijski tokovi su u obrnutom
smeru od tokova resursa. Ovaj proces planiranja i
ostvarivanja lanca vrednosti prikazan je na slici 1.

potrošač
Fizički tok
resursa

distribucija
Fizički tok
resursa

proizvodnja

Finansijski tokovi

Informacioni tokovi

Planiranje lanca vrednosti

Fizički tok
resursa

Ostvarivanje lanca vrednosti

maloprodaja

Fizički tok
resursa

snabdevač

Slika 1. Planiranje i ostvarivanje lanca vrednosti
(adaptirano prema: Andrew Feller, Dr. Dan Shunk, and Dr. Tom Callarman,
“Value Chains Versus Supply Chains”, BPTrends, 2006, www.bptrends.com)
Često puta lanac potražnje smatra se kao integralni deo
snabdevačkog lanca i tačno tako je prikazan na slici 1.
Ali, ako napravimo distinkciju između ova dva lanca,
onda snabdevački lanac odnosiće se na jedan pravac, tj.
od proizvođača do potrošača, dok povratna informacija
koja potrošači dostavljaju do proizvođača biće deo lanca

potražnje. Ovaj lanac se često puta naziva lanac
potrošača. Tok informacija u lancu potražnje od potrošača
do proizvođača je prikazan na slici 2. Proizvođač,
rukovodeći se prema informacijama o potražnji,
obezbediće optimalnu količinu sirovina od snabdevača i
ponudiće adekvatan odgovor u ponudi svojih proizvoda.
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posrednik
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Globalni
potrošač

Lokalni
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Lokalni i
globalni
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Slika 2. Lanac potražnje
(Аdaptirano i nadopunjeno prema: Paul Beynon-Davies,
“E-business”, Palgrave Macmillan, New York, 2004 pp. 52)
Upravljanje lancem potražnje je od ključnog značenja za
uspešno poslovanje kompanija. Naime, kompanija može
proizvesti visokokvalitetne proizvode, ali problem je dali
će oni biti ponuđeni i prodani ili ne. Tačno od tih razloga
upravljanje lancem potražnje baviće se predviđanjem
potražnje i adaptiranjem ostalih procesa u saglasnosti sa
tom potražnjom. Dobro upravljanje lancem potražnje
smanjuje rizik neuspeha i eliminiše nesigurnosti i
iznenađenja. Rukovodeći se potražnjom proizvoda, firma
može napraviti predviđanje o tome dali u nekom
narednom periodu određeni tip proizvoda biće potraživan,
odnodno prodan. Ovakvim načinom stvara se poslovna
inteligencija i organizaciono znanje dostupno svim
zaposlenim, čime se proizvodnja alocira ka
produktivnijim tačkama. Kao što je i prethodno bilo
spomenuto, informaciono-komunikacionih tehnologija i
osobito internet nude brojne alatke za prikupljanje
podataka o preferencijama potrošača. Sa budućim
razvojem elektronskog biznisa doćiće do preplitanja
većeg broja lanaca vrednosti, što će dovesti do sve većeg
iskorišćavanja virtuelnog prostora u kome se odvija
proces poslovanja. Tačno to dovodi do izgradnje
virtuelnog lanca vrednosti gde nastaje integracija
poslovnih procesa i informacionih tokova. Firme koje
deluju u virtuelnoj mreži vrednosti moraju da svoje
strategije razvijaju u uskoj međusobnoj komunikaciji sa
ostalim partnerima preko dobro razvijenog informacionog
sistema koji će podržavati integraciju procesa i
informacionih tokova. Dobra baza za razvoj takvih
informacionih sistema mora se tražiti u internetskim,
intranetskim i ekstranetskim tehnologijama, elektronskoj
razmeni podataka (EDI), XML i tehnologiji planiranja
resursa preduzeća (ERP).
Informaciono-komunikaciona tehnologija je bitan faktor
za kompanije, osobito u procesu prikupljanja informacija
o potrošačima i uključivanje njihovih ideja u smeru
poboljšanja proizvoda ili usluga, povećanje mogućnosti
kompanijama za konkuriranje i ispunjavanje dugoročnih
ciljeva. Internetska tehnologija sa biznis perspektive

omogućava brojne tekovine u smeru poboljšanja
snabdevačkog lanca1:
•
informacije namenjene potrošačima koji kupuju
proizvode i usluge preko internet strane kompanije,
•
omogućen je brzi prenos informacija i razmene
podataka između kompanijama sa čime saradnja
postaje
jasnija,
potrebe
potrošača
postaju
razumljivije, ali je omogućen i način pristupa
informacijama koje su neophodne za obezbeđivanje
proizvodnje, transporta i prodaje,
•
internet je visokointegrirana komunikaciona alatka za
potrošača, snabdevača, distributera i ostalih ključnih
partnera,
•
ako u ranijim informacionim sistemima SCM je, pre
svega, tražio individualnu funkcionalnu podršku, kao što
su, na primer, odeljak prodaje, današnji informacioni
sistemi, predvođene internet tehnologijama, omogućavaju
podršku SCM u pravcu poboljšanja sveukupne
efikasnosti poslovanja kompanije.
Tradicionalan način upravljanja snabdevačkim lancem, u
segmentu komunikacije između kompanije, snabdevača i
potrošača koristio je tehnologiju kao telefon, faks,
tradicionalne poštanske pošiljke itd., a ponekad (iako
ređe, zbog visokih finansijskih troškova i gubljenje
vremena) i neposredni sporazum i fizičko prisustvo
zainteresovanih strana. Čak se danas i elektronska
razmena podataka (EDI) smatra za tradicionalan
mehanizam u podršci odnosa sa snabdevačkim lancem i
građenje interorganizacionih veza prilikom obavljanja
uzajamnih biznis procesa. Ovaj mehanizam, i pored sve
njegove pozitivne efekte, je dosta skup i nepristupan za
veliki broj biznis subjekata, ne samo sa aspekta cene za
njegovu implementaciju, već i sa aspekta njegove
kompleksnosti prilikom koriščenja. U е-SCM okruženju,
koje je pre svega internet bazirano, troškovi razmene
informacija u snabdevačkom lancu su drastično
reducirane. Ustvari, sa aspekta komunikacijskog
1

Tjader Y.C., Shang J.S.,Duh F.Y., and Chow T. H.,
(2004),“Supply chain Efficiency: E-Business Adaptation
and SC Member Relationship”, Asia Pacific Management
Review,Vol,9, No.5
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mehanizma u е-SCM okruženju je potrebna jedino
internet konekcija čije korišćenje je znatno jevtinije u
odnosu na koji bilo drugi komunikacioni mehanizam, a
način korišćenja je simplificiraniji do najnižeg mogućeg
nivoa. Znači, prednosti е-SCM naspram tradicionalnog
SCM odnose se, u glavnom, na sledeće2:
•
mogućnosti reduciranja troškova na svim osnovama
su veći,
•
sa e-SCM povećavaju se mogućnosti kreiranja
partnerstva,
•
smanjuju se troškovi za tehnološku opremu zbog
korišćenja interneta kao sredstvo komunikacije u e-SCM,
•
smanjuje se vreme proizvodnje, kao rezultat povećanja
toka informacija preko interneta u funkciji integriranja
različitih aktivnosti u snabdevačkom lancu,
•
olakšava se globalna interkonekcija, koja doprinosi
povećanju konkurentnosti.

3. VIRTUELNI LANAC VREDNOSTI
Tradicionalni model lanca vrednosti bio je definisan kao
mnoštvo aktivnosti kojima se omogućava dodavanje
vrednosti fizičkim resursima povezane sa snabdevačkim
lancem, lancem potražnje, kao i njihovo međusobno
povezivanje. Sa ovim se aktivnostima od sirovina stvaraju
gotovi proizvodi čime se krajnim potrošačima nudi nova
vrednost. Informacije i znanje u ovom procesu smatraju
se kao sekundarne, podržavačke aktivnosti koje doprinose
kreiranju vrednosti, ali nisu glavni kreatori.
Međutim u zadnjih desetak godina velika pažnja
posvećuje se tačnim informacijama i znanju, kao glavni i
važni resursi biznisa. Iz tih razloga, Rayport и Sviokla3
definišu termin virtuelnog tržišta (eng. marketspace) kao
virtuelan prostor gde proizvodi i usluge postaju digitalne
informacije i mogu se dostavljati preko informacionokomunikacionih kanala. Tako, prema njima, bankarske
institucija, na primer, obezbeđuju usluge klijentima i na
tradicionalnom
(marketplace)
i
na
virtualnom
(marketspace) tržištu. Međutim, operativci moraju
posvetiti pažnju postupcima kreiranja vrednosti
kompanija, kako u fizičkom tako i u virtuelnom svetu,
zato što se oba koncepta kreiranja vrednosti razlikuju
međusobno, ali se u isto vreme i dopunjuju. Ovim se
koncept lanca vrednosti proširuje i na virtuelni svet, kao
paralelan virtuelan lanac vrednosti. Stvaranje vrednosti u
virtuelnom lancu vrednosti je inherentno povezano sa
upravljanjem informacijama, a uključuje i sledeće
aktivnosti: prikupljanje, organiziranje, selektiranje,
agregiranje i distribuiranje informacija. Analogija između
fizičkog i virtualnog lanca vrednosti vidi se i u načinu
obavljanja aktivnosti u jednom i drugom konceptu.
Naime, kao što se u proizvodnom procesu sirovina
2

Williams LR.,Esper T.L., and Ozment J.,(2002), “The
electronic supply chain-Its impact on the current and
future structure of strategic alliances, partnerships and
logistics and leadership”, International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management,Vol.32, No.8
3
Jeffrey F. Rayport, John J. Sviokla, “Exploiting the
Virtual Value Chain”, Harvard Business Review,
December 1995

prerađuje u gotov proizvod, tako i u virtuelnom svetu
menadžeri najpre prikupljaju sirove podatke te na kraju
prerađuju ih u korisne informacije i znanja. Prema tome,
imajući u vidu da tradicionalan, klasičan lanac vrednosti i
virtuelan lanac vrednosti koriste različite resurse, te
njihova ekonomska logika je sasvim različita.
Konvencionalan način primene ekonomije obima, na
primer, ne može se primeniti na isti način u virtuelnom i
fizičkom lancu vrednosti. Izgradnja virtuelnog lanca
vrednosti je data na slici 34.
Upotrebom informacija kompanije prilagođavaju proces
dodavanja vrednosti na tri nivoa5.
1. vidljivost fizičkih operacija (procesa);
2. zamena aktivnosti (efekat igledalo);
3. građenje novih aktivnosti sa potrošačima.
1. Vidljivost fizičkih operacija (procesa). Veliki broj
kompanija investiraju u informacione i komunikacione
tehnologije sa ciljem omogućavanja menadžerima bolju
koordinaciju, merenja i kontrolu biznis procesa.
Prikupljene informacije preko ovih sistema, kao korak u
lancu vrednosti pomaže se menadžerima da planiraju,
obavljaju i evaluiraju rezultate sa većom preciznošću i
brzinom. Vidljivost procesa u fizičkom lancu vrednosti
realizuje se preko dostupnosti informacija kupcima,
snabdevačima i partnerima. Time steikholderi mogu bolje
da sagledavaju vlastite, ali i poslovne procese njihovih
partnera, što dovodi do smanjenja troškova i efektuiranje
rada. Tako, na primer, FedEx и Wal-Mart omogućavaju
podatke o njihovim aktivnostima da budu zajedničko
znanje za sve korisnike poslovnih informacija. Ovim
aktivnim uključivanjem u biznis procesima, snabdevači, na
primer, mogu imati uviđaj u zalihama firme, a time mogu
zajednički da menadžiraju nivo zaliha u kompaniji,
isporuku proizvoda itd. I sve to u funkciji poboljšanja
efektivnijeg poslovanja kompanije. Znači, informacija kao
nevidljivi resurs i deo virtuelnog lanca vrednosti opservira
se podjednako vredno u koordinaciji sa fizičkim resursima,
kao deo klasičnog lanca vrednosti. Naime, kompanije
obavljaju svoje aktivnosti na tržištu preko njihovog
monitoringa i koordiniranjem virtualnog tržišta. Tako, na
primer, pojavom interneta potrošačima su dostupne sve
informacije povezane sa proizvodom i to kao dopunska
usluga sa kojom povećava se njegova vrednost.
2. Zamena aktivnosti. Često puta neke aktivnosti koje se
javljaju u fizičkom lancu vrednosti danas se mogu zameniti
sa aktivnostima virtuelnog lanca vrednosti. Kada će
kompanija uspostaviti neophodnu infrastrukturu, ona pored
toga što može slediti aktivnosti, može i da upravlja
procesima na brži, lakši, fleksibilniji i jevtiniji način.
Postoje brojni primeri zamene fizičkih aktivnosti sa
virtuelnim. Tako, na primer, dizajniranje automobila,
njihova aerodinamičnost itd. Danas se ne radi fizički, već
virtuelno kompjuterskim simulacijama. Današnji inženjeri
ne moraju da izrađuju fizički model određenog objekta i da
testiraju seizmički uticaj, već to mogu obaviti sa virtuelnim,
kompjuterskim modelom i kompjuterskim simulacijama
4

Mario Spremic , “Menadzment i elektronicko
poslovanje”, Narodne novine, Zagreb, 2004, стр.65
5
Jeffrey F. Rayport, John J. Sviokla, “Exploiting the
Virtual Value Chain”, Harvard Business Review, 1995
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teorijski u neograničenom broju. Na ovaj način oni prelaze
u virtuelni lanac vrednosti, a troškovi testiranja su drastično
smanjeni u odnosu na aktivnosti u fizičkom lancu
vrednosti. Iz navedenih primera može se zaključiti da
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logistika

proizvodnja

kompanije zamenom fizičkih aktivnosti sa virtualnim u
velikoj meri povećavaju svoju efikasnost, smanjuju
troškove i ubrzavaju razvoj novih proizvoda koji
omogućavaju njihovu prednost u konkurentskoj utakmici.
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vrednosti

Informaciona infrastruktura i tok informacija
Virtualan
lanac
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Slika.3 Izgradnja virtualnog lanca vrednosti
3. Izgradnja novih odnosa sa potrošačima. Odnos sa
potrošačima predstavlja iterativan proces u kome
informacija igra glavnu ulogu za potrošača. Dali će jedna
kompanija postati konkurentna na tržištu uglavnom zavisi
o postizanju visokog nivoa performansi za potrošače i
manje triškove za istraživanje, razvoj i proizvodnju.
Međutim, danas nije dovoljno samo kreiranje vrednosti,
već je mnogo bitnije iznalaženje načina da se ona prenese
na istinitiji način preko uspostavljanja i građenja
pozitivnih odnosa sa potrošačima. Danas skoro svaka
ozbiljnija kompanija ima kreirano vlastitu internet
stranicu sa ciljem promovisanja svojih proizvoda, ali i
uspostavljanja veza i odnosa sa potrošačima.
Personalizacija i izlaženje u susret individualnim
prohtevima potrošača sada dolazi do izražaja. S druge
strane, sa prikupljanjem podataka o posetiocima web
stranice omogućava se primena iskustava u kasnijim
njihovim posetama, a s time nuđenje bolje usluge i
sticanje lojalnosti i privrženosti kupaca.

4. ZAKLJUČAK
U uslovima elektronskog poslovanja upravljanje
snabdevačkim lancem od menadžmenta traži se isključivo
posedovanje znanja i umešnosti. Firme koje deluju u
virtuelnoj mreži vrednosti moraju da svoje strategije
razvijaju u uskoj međusobnoj komunikaciji sa ostalim
partnerima preko dobro razvijenog informacionog sistema
koji će podržavati integraciju procesa i informacionih
tokova. U е-SCM okruženju, koje je pre svega na internet
bazirano, troškovi razmene informacija u snabdevačkom
lancu su drastično reducirane. Ustvari, sa aspekta

komunikacijskog mehanizma u е-SCM okriženju je
potrebna jedino internet konekcija čije korišćenje je
znatno jevtinije u odnosu na koji bilo drugi
komunikacioni mehanizam, a način korišćenja je
simplificiraniji do najnižeg mogućeg nivoa. Upotrebom
informacija kompanije prilagođavaju proces dodavanja
vrednosti na tri nivoa: vidljivost fizičkih operacija
(procesa), zamena aktivnosti (efekat igledalo), građenje
novih aktivnosti sa potrošačoma itd.
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Summary
The process of globalization plays a very important role
in the modern company since increases the success,
growth or even the company’s survival. Information and
communication technology has become the main driving
force and essential component of the new economy, but
also the fundamental factor within the ongoing processes
of transformation. Therefore, the number of the
companies which employ the particular method of doing
business is being increased day-after-day, thus the related
implications are very obvious. Within the past ten years,
companies pay a special attention to the information and

knowledge, as key and helpful resources to any kind of
business. The usage of Internet within the supply chain
management assures better coordination of internal and
external processes of the company. Internet plays a very
important role for the company as a communication tool
of the customers, suppliers and distributors, but also in
gathering the ideas about possibility to compete in the
modern marketplace and achieve the developing goals.
Consequently, the paper aims at identifying the role of
information and communication technology, with special
reference to Internet in the process of running the supply
chain. At the same time, we will make a comparison with
the traditional way of managing the supply chain in order
to acquire the new values for the stakeholders.
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Fig. 1 Configurations of storage systems
In particular when using double deep storage and/or using
more than one load handling attachment the operation
strategy gains big influence on the achievable throughput
performance. This is because, for example, when using two
load handling attachments four bins in one cycle can be
moved (2 taken in stock, 2 removed from stock) and two
travels to the infeed and outfeed point can be saved.
Apart from the multitude of possible configurations there is a
big amount of thinkable operation strategies. These strategies
in conjunction with the configurations determine the
performance of the warehouse. Operation strategies consist
of strategies that define the way a bin for the goods that have
to be taken into storage is found, of strategies that define how
the goods that have to be released from storage are found and
of the driving strategies that define in which order the bins in
the warehouse are approached by the s/r machine. When
using double deep storage the relocation strategy is added to
find a new place for a good that eventually has to be
relocated to get access to the bin behind.
Along with the technical progress the search for methods
calculating the performance of the throughput of the
warehouses proceeded, however, there are only very few
quick methods for the calculation of throughput of more
complex configurations and almost none of them take the
operation strategies into account (4) (5) (6) (7). The main
tool for the calculation of throughput in the rough planning
phase is the directive FEM 9.851 (8). It has been extended
in 2001 and now contains directives for the calculation with
two load handling units and double deep storage, but does
not factor in the influence of the operation strategies.
Objective of the research is to ease the choice of the
optimal warehouse configuration by means of a real world
method to identify the throughput performance of different
configurations of automated storage systems.

DIMENSIONING OF AUTOMATED
STORAGE SYSTEMS BY MEANS OF
MATERIAL FLOW SIMULATION
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Willibald A. Günthner,
Lehrstuhl fml – TU München
Dipl.-Ing. Ralf Kraul, Lehrstuhl fml – TU München

Summary
The selection of the optimal configuration of automated
storage systems in the rough planning phase requires the
possibility to calculate the expected throughput of the
planned system quickly. The throughput is influenced by a
variety of parameters. Not only static and dynamic figures
like the configuration, the size of the storage and the speed
of the retrieval machine, but also the organisational figures
like the filling ratio or the strategy of operation have a big
impact. Research objective is the development of an easy to
use methodology for the calculation of the throughput for
automated storage systems that take into account the
strategy of operation used.

1. INTRODUCTION AND RESEARCH
OBJECTIVES
After the first high bay warehouse has been put into
operation at Bertelsmann in Gütersloh, Germany, in 1962,
this kind of storage systems have spread widely in a short
time. The progress in control engineering and the
advancement in computer technology quickly made the
automation of these warehouses possible. With the
implementation of high bay warehouses the question of how
to calculate their throughput was risen. Fundamental papers
on calculation of cycle times have been published by Schaab
(1) and Gudehus (2) (3) as early as 1968 respectively 1972.
The technical advancement of the storage systems not only
resulted in an increasing speed of the s/r machine and the
load handling attachment but also in further development of
the configurations. The term configuration describes in the
following the combination of depth of storage, amount of
load handling attachments and the width of the aisle. Fig. 1
shows some configurations as seen from above and the
related abbreviated description used in the following (first
digit: depth of storage, second digit: number of load handling
units, third digit: width of the aisle).

2. METHODOLOGY
It is commonly considered impossible to give a single
mathematical formula to calculate the throughput
performance for all configurations and operation strategies
(5). However it is possible to identify this figure for all
systems by means of material flow simulation. Because of
the needed investment in terms of time and money
simulation is rarely made use of in the phase of rough
planning.
This is why the approach used in this work is to generate a
multitude of performance indicators for different
configurations and operation strategies by using a versatile
simulation model. These performance indicators then are to
be converted into ratio systems that allow for a quick
selection of the possible configurations and needed
performance of the s/r machine used.
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To archive this objectives the following steps are to be
executed:
• Identification of the relevant parameters
The first step is the basement of the work: In advance to
the implementation of the simulation model it has to be
clear which input and output parameters should be used
by the model.
• Implementation of the model of the warehouse
After the input parameters and the aspired output figures
are fixed the implementation of the simulation model is
done in the simulation system eM-Plant 7.5. Here, it is
important to identify and develop the operation
strategies to be realised.
• Verification and validation of the model
In order to make sure that the model works the way it
should do and that it represents the reality it has to be
evaluated continuously while being developed. After
this step a fully operational simulation model for the
determination of the throughput of automated storage
systems is available.
• Execution of simulation runs
To generate the input data for the ratio systems a
multitude of simulation runs has to be executed. An
important task is the choice of relevant warehouse sizes,
performance characteristics of the s/r machine and the
operation strategies.
• Implementation of ratio systems
The results of the simulation runs are the base of the
ratio systems that are to be implemented in the last step.

Configuration

Operation strategy

Stock placement next to removal

Stock placement next to removal
Optimised travel sequence
Additional: Pairwise stock placement
Stock placement next to removal
Optimised travel sequence
Additional: Pairwise stock placement

Stock placement next to removal
Relocation into the next free bin

Pairwise stock placement
Optimised travel sequence
Relocation into the next free bin

Chaotic stock placement
Optimised travel sequence
Relocation into the next free bin
Stock placement next to removal
Optimised travel sequence
Relocation into the next free bin
Additional: Pairwise stock placement
Stock placement next to removal
Optimised travel sequence
Relocation into the next free bin
Additional: Pairwise stock placement

Fig. 2 Examined configurations and operating strategies

3. EXAMINED CONFIGURATIONS AND
OPERATING STRATEGIES

4. NEURAL NETWORKS FOR THE
APPROXIMATION OF SIMULATION
RESULTS

The project was focussed but not limited on mini load
storage systems and the configurations used in these
systems. To obtain results that are comparable to real
storage systems different operating strategies have been
evaluated. When speaking of the operating strategy of an
storage system in the context of this project a combination
of three strategies has to be considered. At first, a strategy
on how to find the bin for the good to be taken into stock
has to be defined. Another strategy is the way on how to
sequence the travel of the s/r machine to the different
positions in the storage in order to save travel time. When
using double deep storage additionally a strategy for
finding a new position for relocated goods has to be
defined.
Before the execution of the simulation runs that should be
used to generate the input for the ratio systems different
operating strategies have been examined in conjunction
with the storage configurations. As a strategy to find the
position for goods taken into stock the approach of finding
the nearest free neighbour to the position of the good to be
taken out of stock showed very good results. When using
double or triple shuttle s/r machines additionally the
strategy of finding doubles or triples of free bins resulted in
a very good performance. As a strategy for the relocation of
goods the nearest free bin close to the removal position is
chosen.
Fig. 2 shows the configurations and operating strategies
examined in the project.

Goal of the project was to ease the planning and dimensioning
process of automated storage systems by creating an easy to
use method for the calculation of the throughput. Because of
the limited time and personal as well as financial capacities of
the planning companies it is not possible to use a simulation
for the dimensioning of a storage system in the rough planning
phase. Therefore ratio systems that enable the identification of
the expected throughput performance of different
configurations are to be developed. Through the multitude of
input parameters it is important to develop the ratio systems for
relevant warehouse sizes and performance characteristics of
the s/r machines. Alike, because of the limited capacities
concerning the processing power, it appears impossible to
analyse all the combinations of input parameters to develop
ratio systems that give output for any size of the storage. An
opportunity to achieve results for any input parameter is to
teach neural networks with the simulation output. Due to their
learning aptitude, neural networks are capable to generalise the
interrelationship between the input parameters and the
throughput. After the training phase these networks are able to
predict the output data even for combinations of input
parameters that have not been used in the training.
When used in conjunction with material flow simulation
neural networks are a way to generalise the simulation
results. They can be trained with a set of simulation results
and then are able to predict the results for different
combination of input parameters.
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5. RESULTS

350
300

The result of the work are neural networks that are trained
to give the throughput performance for a wide variety of
different mini load systems. In the project 39 different
networks have been trained to give the performance of the
examined storage configurations and almost any dimension.
To keep the amount of simulation runs to acquire the data
for the training and evaluation of the nets in a realistic
range three different s/r machines have been defined to give
results for a quick, a slow and a medium machine. The
neural networks are integrated into an Excel worksheet and
allow for an easy use. Fig. 3 shows that worksheet.
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Fig. 4 Ratio system for an exemplary mini load storage system
The ratio systems in conjunction with the neural networks
make it possible to get very quick results for a big amount of
possible storage systems. The tool developed greatly eases the
process of rough planning of automated storage systems.
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Fig. 3 Excel worksheet containing the neural networks
The generated neural networks have been evaluated to
estimate the accuracy of the predicted performance
indicator. The evaluation result revealed a very good
accuracy. The medium error of the networks are in a range
between 0,21 and 2,56 %. The maximum error has been
detected with 6 %. As all of the input parameters that
resulted in this error are on the border of the valid interval,
it allows the conclusion that the accuracy of the networks
on the inside of the valid interval of input parameters is
good enough for the phase of rough planning.
When using the tool the user only has to insert the size and
the expected filling level of the planned storage system. As
the result the expected throughput is calculated for the
different storage configurations and s/r machines. Figure 4
shows an exemplary ratio system for a warehouse with
approx. 1.000 storage positions. As it is to be expected the
throughput increases with the number of load handling
units (configurations x2x : two load handling units, x3x :
three units), and decreases when using double deep storage
(configurations 2xx). When using more sophisticated
strategies like preferring couples or triples when putting the
bins into storage the filling level of the warehouse has a
great impact on its performance.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
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Selektirajući ih prema tačnosti, GPS prijemnike možemo
podeliti na sledeći način:
2.1 Prijemnici sa "samostalnim" pozicioniranjem
Koristeći samo jedan prijemnik, bez obzira na njegov
kvalitet i deklarisane tehničke karakteristike, nije moguće
postići tačnost bolju od 50 metara u 66% slučajeva ili
100 metara u 99% slučajeva. Ova klasa je namenjena
orijentaciji u prostoru, navigaciji po nepoznatom terenu i
registraciji položaja sa malom tačnošću.
2.2 Prijemnici sa P(Y) kodom Prijemnici koji se koriste
u vojne svrhe, a u autonomnom radu postužu tačnost
koordinata i do 10 metara.
2.3 GIS (Geographic Information System) prijemnici
Posebna kategorija prijemnika namenjena registraciji
podataka za GIS ima tačnost od 5 metara pa do nekoliko
decimetara. Ova preciznost je sasvim dovoljna za aplikacije
gde je osim koordinatnih podataka potrebno prikupiti i niz
drugih značajnih informacija o objektima na terenu.
• GIS prijemnici niže tačnosti (5m - 1m) koriste se u
aplikacijama gde je zadovoljavajuća preciznost od
nekoliko metara, kao što su šumarstvo, geologija,
biologija, itd.
• GIS prijemnici više tačnosti određuju položaj sa
tačnošu od 75cm do 10 cm. Koriste se za
registraciju podataka koji zahtevaju višu preciznost
koordinata. Primer primene su registracije pratećih
objekata i atributa kod raznih instalacija
(elektrovod/vodovod/gasovod).
2.4 Geodetski prijemnici Geodetski prijemnici se koriste za
merenja najviše preciznosti. Zavisno od tehnike merenja
postiže se tačnost od 1cm pa do nekoliko milimetara. U
realnom vremenu obično se postiže tačnost oko 1 cm.
Međutim, naknadnom obradom i tehnikama statičkih
merenja tačnost se može podići na samo par milimetara.
Osim visoko preciznih geodetskih merenja ovi prijemnici se
koriste i za seizmička osmatranja, merenja u rudarstvu i
građevinarstvu, kao i brojnim drugim aplikacijama koje
zahtevaju precizna merenja.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

PRIMENA GLOBALNOG SISTEMA
ZA POZICIONIRANJE
U JP PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
Mr Miroslav Janojlić, dipl. inž.,
Dušica Janojlić, dipl. inž. saob.
Zoran Antonić, dipl. inž.,
JP PTT saobraćaja „Srbija“, Beograd
Rezime: U narednom tekstu predstavljene su osnovne
informacije o GPS-u, podela GPS prijemnika prema
tačnosti, sa određenim tehničkim karakteristikama. Takođe,
predstavljena je jedna od najpopularnijih aplikacija GPS-a
(praćenje vozila, odnosno upravljanje voznim parkom-"fleet
management"), sa određenim specifičnostima, zbog
implementacije u jedan veoma složen i hetrogeni sistem JP PTT saobraćaja "Srbija".
Ključne reči: GPS, APV, logistika

1. UVOD
GPS (Global Positioning System) je sistem koji omogućuje
korisniku određivanje pozicije (koordinate) lica ili objekata na
zemlji, pomoću satelitskog sistema pozicioniranja. Za potrebe
ovog sistema u orbitu su lansirana 24 (NavStar i Glonas)
satelita koja se nalaze na visini od oko 20.000 km. Krećući se
brzinom od preko 7.000 km/h, za manje od 24 sata svaki od
satelita dva puta obiđe planetu Zemlju.
GPS sateliti emituju radio signale male snage (20-50 W)
nazvane L1 i L2. L1 se koristi u komercijalne svrhe i nalazi se
UHF opsegu, na 1.575,42 MHz. GPS signali su potpuno
besplatni, a njihova primena je neograničena. U
komercijalnom delu GPS se koristi za merenja u geodeziji,
rudarstvu, geologiji, građevini, u sistemima za navigaciju i
praćenje pokretnih objekata i njihovu kontrolu položaja,
pouzdanu i brzu orijentaciju u na terenu.
GPS se sastoji iz tri podsistema (segmenta): svemirskog (koji čine
24 satelita), kontrolnog (zemaljske stanice koje upravljaju i prate
kretanje satelita) i korisničkog (korisnici i njihovi GPS prijemnici).

2. GPS PRIJEMNICI
Optimalni GPS prijemnici treba da budu minijaturani, jeftini i
jednostavni za ugradnju i korišćenje. Ubrzani razvoj tehnologije
nudi integrisana rešenja, a svakim danom GPS prijemnici su sve
manji, precizniji i cenom pristupačni za prosečnog korisnika.
Osnovni kriterijumi za izbor GPS prijemnika su: potreban nivo
tačnosti i njihova namena (aplikacija).

Sl. 1 Navstar i Glonas sateliti
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i efikasno upravljanje voznim parkom. Ova oprema ima ulogu
da spreči krađu vozila (lokalni alarmni sistem) i da na osnovu
neprekidnog 24-časovnog prijema GPS signala sa satelita, osim
preciznog određivanja lokacije-koordinata vozila u prostoru
(tačnost pozicioniranja je 5-7 metara) omogući i određivanje
brzine kretanja posmatranog vozila.
Sistemom APV je obuhvaćeno 620 vozila JP PTT saobraćaja
''Srbija'',što predstavlja snažnu logističku podršku povećanju
bezbednosti i racionalnijem korišćenju vozila u sistemu.
Svako vozilo poseduje određene senzore za detekciju problema
sa akumulatorom i aktiviranim panik tasterom čija se stanja
prate i analiziraju u Kontrolnom centru.
Istovremeno, instalirana oprema poseduje mogućnost da na
osnovu poslatog zahteva iz Kontrolnog centra izvrši automatsku
imobilizaciju vozila u cilju sprečavanja krađe.
Konfiguracija opreme ugrađene u vozila je prilagođena
određenim specifičnim zahtevima JP PTT saobraćaja „Srbija“.
Prema navedenim zahtevima na uređaju se povezuju: napajanje,
ulazi za kontakt, senzor otvorenih vrata, senzor otvorenog
prtljažnika, panik taster i izlaz za imobilizaciju alternatora. Pored
toga uređaj je definisan tako da šalje dojavu o niskom naponu
akumulatora vozila i da u slučaju da se nađe u romingu, pređe u
mod za odloženo slanje podataka.
Na osnovu primenjene konfiguracije, uređaj se može
naći u jednom od sledećih modova rada:
• Normalan rad. U ovom modu uređaj se nalazi ako je dat
kontakt na vozilu i 10min nakon gašenja kontakta. Na
osnovu algoritma za slanje pozicije uređaj periodično šalje
informaciju o poziciji i statusu vozila. Navedeni algoritam
definiše kriterjume na osnovu kojih uređaj ne šalje podatke:
- prošlo je 3 sec od posledlje poruke o poziciji,
- promena pravca kretanja je manja od 50 od poslednje
poruke o poziciji,
- vozilo nije prešlo više od 10m u odnosu na posledlju
poruku o poziciji,
- brzina vozila je manja od 5 km/h.
• Bez obzira na sve ove parametre vozilo će poslati podatke o
poziciji ako je isteklo 2 minuta od poslednjeg slanja
podataka o poziciji. Takođe, o svim događajima koji se na
vozilu dese (panik taster, otvorena/zatvorena vrata,...) server
se obaveštava momentalno i asinhrono u odnosu na slanje
pozicije. U ovom modu moguće je vršiti sve operacije
vezane za daljinsko komandovanje i parametriranje uređaja.
U slučaju da se iz centra zahteva trenutna pozicija, uređaj je
šalje GPRS-om, a ukoliko 2 minuta ne uspe iz nekog razloga
da podatke pošalje GPRS-om uređaj će poslati SMS serveru.
• Normalan rad sa odloženim slanjem podataka. U ovom
modu rada, uređaj podatke ne šalje putem GPRS-a već ih
smešta u svoju internu memoriju. Ovi podaci će biti poslati
nakon što prestane razlog za odloženo slanje podataka.
Uređaj u ovaj mod rada prelazi u dva slučaja: ako je izgubio
GPRS mrežu ili ako se našao na području koje je pokriveno
stranom GSM mrežom (roaming-u). U drugom slučaju
moguće je daljinskim putem (sa servera) zahtevati da uređaj
pošalje trenutnu poziciju i status.
• Power Save režim. U ovaj režim uređaj odlazi 10min nakon
isključenja kontakta. Korišćenjem ovog režima potrošnja
uređaja se smanjuje na minimalnu kako bi se smanjila
potrošnja akumulatora dok vozilo ne radi. Takođe, uređaj
prestaje da šalje GPS podatke prema ustaljenom algoritmu.
Umesto toga, uređaj periodično svaka 2h šalje informaciju o
trenutnoj poziciji i statusu. U ovom modu moguće je vršiti
sve operacije vezane za daljinsko komandovanje i

3. SISTEM ZA AUTOMATSKO PRAĆENJE
VOZILA (APV)
Sistem za automatsko praćenje vozila predstavlja sofisticirani
modularni sistem koji koristi GPS i različite vidove radio
komunikacione sisteme za prenos podataka. GPS jedinica, koja
je ugrađena u svako vozilo prima signale iz satelita, precizno
određuje lokaciju vozila i preko komunikacione mreže mobilnog
operatera (GSM - Global System for Mobile Communication)
dostavlja podatke u centar za automatsko praćenje vozila.
Oprema instalirana u vozilo prenosi "alarmne" signale i preciznu
poziciju vozila u Kontrolni Centar preko komunikacione mreže.
Prenos podataka između Kontrolnog centra i vozila se obavlja
GSM mobilnom telefonskom mrežom korišćenjem data kanala i
SMS/GPRS servisa.

Sl. 2 Struktura APVsistema
Sistem za APV je namenjen za:
• Precizno određivanje lokacije vozila u prostoru,
• Efikasan fleet management flote vozila,
• Obaveštavanje Kontrolnog Centra o incidentnim
situacijama i lokaciji vozila u tom i kasnijim trenucima,
• Imobilizaciji ukradenog vozila na zahtev iz Kontrolnog
Centra.
U skladu sa gore navedenim, Sistem APV obezbeđuje:
• Neprekidan prijem GPS signala i određivanje pozicije
vozila sa tačnošću pozicioniranja od 5-7 m,
• Prikaz pozicije vozila (na različitim tipovima mapa), signala
i informacija o određenim definisanim parametrima,
• Komunikaciju vozila i Kontrolnog centra, kao i
automatsko izvršavanje određenih radnji u skladu sa
definisanim uslovima,
• Audio i vizuelno alarmiranje incidentnih situacija,
• Reprogramiranje i unošenje novih parametara u realnom
vremenu za elemente sistema u vozilima,
• Prikupljanje i dalje prosleđivanje kompletnih i/ili
filtriranih signala i informacija preko LAN/WAN
komunikacione mreže,
• Administriranje elemenata mreže, generisanje log fileova, generisanje Izveštaja.

4. ELEMENTI INTEGRISANOG SISTEMA ZA APV
4.1. Oprema ugrađena u vozila
Oprema koja je ugrađena u vozilo koristi najsavremenija
tehnička rešenja koja obezbeđuju visoki stepen sigurnosti vozila
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parametriranje uređaja. Takođe u slučaju da se iz centra
zahteva trenutna pozicija, uređaj će je poslati putem GPRS-a
ili SMS-a na server. Događaji: pritisnut panik taster,
otvotrena/zatvorena vrata i nizak napon akumulatora
funkcionišu isto kao i u normalnom modu rada. Iz Power
Save režima uređaj izlazi nakon davanja kontakta čime
prelazi u normalni mod rada.

podataka o kretanju vozila (grafički prikaz putanje kretanja u
određenom vremenskom periodu), kreiranje i rad sa markerima i
slojevima, definisanje dozvoljenih putanja i zona kretanja vozila
(rad sa rutama).
U Kontrolnom centru se takođe vrši obrada prikupljenih
podataka i njihova prezentacija putem odgovarajućih Izveštaja.
Ostvarena je i redirekcija prikupljenih, filtriranih podataka radi
njihove dalje analize i obrade putem MapInfo programa.
Softver poseduje odgovarajući modul za administraciju svih
elemenata Sistema (ugrađene jedinice, vozila, korisnici, slojevi,
markeri, rute). Zavisno od pridruženih prava pristupa i
dodeljenih ovlašćenja, omogućeno je njihovo kreiranje,
editovanje i brisanje, kao i kreiranje odgovarajućih Izveštaja.

4.2. Topologija mreže i komunikacioni sistem
Prenos podataka između vozila sa jedne strane i Kontrolnog centra
sa druge, gde se vrši obrada i prezentacija podataka je ostvarena
korišćenjem GSM mobilne telefonske mreže, i to putem
SMS/GPRS komunikacije. Ostvarena je dvosmerna komunikacija
tj. informacije se prosleđuju od jedinica ka Kontrolnom centru u
tačno definisanim vremenskim intervalima i pod određenim
uslovima, dok je omogućeno i slanje informacija i komandi na
zahtev iz Kontrolnog centra ka jedinicama.
Sistem APV je koncipiran kao decentralizovan sistem – bez
obzira što se sve informacije i podaci slivaju i skladište u
jedinstvenom Kontrolnom centru, njihova dalja distribucija,
obrada i analiza vrše se na većem broju lokacija:
• 5 regionalnih kontrolnih centara APV (desktop aplikacija), u
okviru poslovnog WAN-a JP PTT saobraćaja "Srbija",
korišćenjem postojeće mrežne infrastrukture
• 30 lokalnih kontrolnih centara APV putem WEB/WAP
aplikacije (u prvoj fazi to podrazumeva klijente koji se
nalaze u okviru preduzeća, sa mogućnošću pružanja usluga
trećim licima i klijentima izvan poslovnog WAN-a JP PTT
saobraćaja "Srbija"),
Kontrolni centar radi kao izolovana računarska mreža, a sa GPRS
mrežom je povezan posebnim gateway-om. GPRS gateway sa
Kontrolnim centrom komunicira putem WAN računarske
poslovne mreže JP PTT saobraćaja ''Srbija'' (PostNet), a sa GPRS
mrežom preko Internet provajdera PTT Net.

5. SOFTVERSKE KOMPONENTE SISTEMA
FOX Serever host računar baze podataka i softverskih aplikacija i
servisa za prikupljanje, memorisanje i distribuciju podataka
prikupljenih sa udaljenih FOX AVL uredjaja. Na serveru je
instalirano niz aplikacija kao što je prikazano na slici 3.

4.3. Kontrolni centar
Sl. 3 Blok dijagram aplikacija na FOX serveru

Kontrolni centar prati kretanje vozila, prima podatke o
tehničkom stanju vozila, definisanim ograničenjima i
parametrima kretanja, a u slučaju pokušaja krađe i drugih
incidentnih situacija alarmira odgovarajuće nadležne i
Interventne službe i obaveštava ih o nastalom događaju, tačnom
vremenu i mestu dešavanja kao i trenutnom položaju vozila.
Kontrolni centar takođe šalje ka ukradenom vozilu komande za
imobilizaciju vozila, isključivanje dovoda goriva, uključivanje
sirene i sigurnosnih svetala i dr.
Kontrolni centar je formiran od više računara međusobno
povezanih u LAN računarsku mrežu. Organizovan je po klijentserver principu (server i 2+5 klijenta). Server radi pod Linux
operativnim sistemom, dok je na radnim stanicama instaliran
Win XP Home Edition operativni sistem. Ova konfiguracija
omogućava povezivanje Kontrolnog centra u širu mrežu (WAN)
na nivou preduzeća ili sa Internet provajderom kako bi podaci
kroz implementiran sistem autorizacije pristupa i identifikacije
bili dostupni svim zainteresovanim i ovlašćenim licima u
preduzeću. Instalirani softver omogućava da se na klijentima
vrši on-line praćenje tačnih pozicija vozila u sistemu, stanja
odgovarajućih senzora, kao i da se upravlja njihovim kretanjem.
Osim GPS podataka, softver omogućava praćenje i drugih
statusnih podataka za posmatrano vozilo (stanje akumulatora,
datog kontakta, sirene, migavaca, senzora vrata, aktiviranost
panik tastera i komande za imobilizaciju), istorijsku analizu

5.1 FOX Listener
FOX Listener je aplikacija koja se instalira na FOX FMS
serveru, i u sebi ima implementiran kompletan komunikacioni
protokol uređaja i zadužena je za komunikaciju sa udaljenim
uređajima: prihvat pristiglih podataka i upis u bazu podataka,
promena parametara i zadavanje komandi.
FOX Listener prima podatke posredstvom rutera/firewalla, a
takodje i, korišćenjem GSM modema koji je priključen na
serijski port FOX FMS servera i GSM gateway servisa, prima
podatke poslate SMS-ovima.
FOX Listrener, poznajući format dolazećih podataka, prihvata
podatke koji dolaze sa uredjaja i upisuje ih u bazu, i to:
•
za GPRS način slanja podataka: podatke koji, na poznatu
STATIČKU IP adresu sistema, dolaze korišćenjem GPRS
servisa, direktno prihvata, obradjuje i upisuje u bazu podataka
•
za (redundantni) SMS način slanja podataka: podatke koji
dolaze SMS porukama na GSM modem priključen na
serijski port FOX FMS servera preuzima sa GSM modema,
obradjuje ih i upisuje u bazu podataka.
Ova aplikacija radi kao servis operativnog sistema.
Jednostavno korisničko grafičko okruženje se koristi za
administraciju i kontolu ove aplikacije koja sve svoje
aktivnosti memoriše u log datoteci.
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FMS ADMIN, omogućava sledeće funkcionalnosti:
• administraciju sistema (korisnici, vozila, terminali ...),
• generisanje i daljinsko zadavanje komandi uređajima
FOX. (Slanje SMS poruka i pozivanje telefonskog broja
terminala obavlje se korišćenjem GSM gateway servisa)
• analizu, generisanje, štampanje i export izveštaja...
FMS-admin se instalira na klijentima kontrolnog centra, a u
smislu decentralizacije, može se instalirati svim udaljenim
klijentima koji imaju omogućen pristup bazi podataka na FOX
FMS serveru korišćenjem POSNET mreže.
S obzirom da je FOX FMS server sa jedinstvenom bazom
podataka u centru čitavog sistema, njemu može da, uz pravilnu
parametrizaciju i
administraciju sistema (definisanjem
odgovarajućih mrežnih prava pristupa FOX FMS serverskom
računaru), ravnopravno pristupa “n” klijenata.
Svi klijenti u sistemu imaju poseban nalog za pristup centralnoj
bazi sa eventualno redukovanim mogućnostima koje definiše,
koristeći aplikaciju FOX ADMIN, administrator sistema
dodeljujući svakom korisniku odredjeni nivo tj. prava pristupa:
• pravo/zabrana praćenja odredjenog podskupa vozila,
pravo/zabrana daljinskog zadavanja komandi uredjajima,
• pravo/zabrana definisanja, izmene i brisanja novih učesnika i
parametara sistema (klijenata, vozila, uredjaja,...)
Aplikacija FMS ADMIN, a u okviru celokupnog FOX FMS
sistema, omogućava potpuno identičan način definisanja
klijenata i njihovih prava u sistemu nezavisno od lokacije
klijenta. Pristup različitim funkcijama i resursima ovog sistema
se reguliše nivoima ovlašćenja klijenta (korisnika).
Administrator sistema u jedinstvenoj bazi podataka definiše da
li će udaljeni klijenti imati ista prava kao i klijenti u
kontrolnom centru ili će im odredjena prava biti uskraćena
odnosno odredjene akcije zabranjene.

5.2. WEB FMS
WEB FMS je web aplikacija hostovana od strane FOX FMS
servera. Ova aplikacija koristi podatke iz centralne baze
podataka i omogućava udaljenim klijentima da korišćenjem
WEB browsera kontrolišu, prate i analiziraju kretanje svojih
vozila. FMS WEB aplikacija podržava pristup klijenata sa
sledećih platformi: PC, PDA i mobilni telefon. Ova aplikacija je
napravljena na platformni ASP.NET i hostuje se na IIS web
serveru serverskog računara.

Sl. 4 WEB aplikacija
5.3. MS SQL
MS SQL baza podataka (fms database) svojom strukturom i
formatom podržava rad celog FOX FMS sistema.
Back up baze podataka je obezbedjen automatski u određeno
vreme (noću) jednom nedeljno. MS SQL server pruža
mogućnost automatskog zakazivanja backup-a, što će u ovom
projektu biti i iskorišćeno.

5.6. Desktop aplikacija GLOBAL FMS
Desktop aplikacija GLOBAL FMS je klijentska aplikacija koja
sadrži vektorske mape i ima implementirane funkcije za
vizuelno praćenje pozicija i statusa vozila, za alarmiranje i
definisanje uslova kretanja vozila u smislu geografskih i drugih
ograničenja. GLOBAL FMS se, po zahtevu investitora, instalira
na 7 radnih stanica.
GLOBAL FMS omogućava sledeće osnovne funkcije:
• real time praćenje pozicija i statusa uredjaja,
• audio-vizuelno alarmiranje,
• analizu istorije kretanja vozila,
• definisanje ruta kretanja vozila, regiona i markera od
interesa za korisnika,
• pretraga pojmova od interesa...
Instalira se na klijentima unutar kontrolnog centra, a u smislu
decentralizacije, može se instalirati na svim udaljenih
klijentima koji imaju omogućen pristup bazi podataka na FOX
FMS serveru koristeći POSNET mrežu PTT-a. Po zahtevu
investitora biće instaliran na 7 radnih stanica.
Pored osnovnih, aplikacija Global FMS omogućava i sledeće
funkcije:
a) administraciju markera tj. geografskih lokacija sa tačnim
geografskim koordinatama predstavljenih simbolima na
mapi. Aplikacija omogućava korisniku da u svakom
trenutku utvrdi da li se neko od vozila nalazi u blizini
markera i da, na zahtev, utvrdi koja su vozila najbliža
datom markeru. Markeri se mogu postaviti na bilo koje
geografske koordinate na mapi i imaju dodatne atribute
(naziv, poluprečnik...)

5.4. GMS gateway
GMS gateway servis je aplikacija koja se instalira na FOX
FMS Serveru i radi kao Windows servis. Ova aplikacija
poseduje i korisnički interfejs za podešavanje i kontrolu
samog rezidentnog servisa.
GSM gateway ima osnovnu funkciju da održava komunikaciju
sa GSM modemom koji je priključen na serijski port serverskog
računara i da na zahtev ostalih aplikacija u sistemu (Web
aplikacija i FMS-admin) šalje SMS poruke terminalima, kao i da
poziva njihove telefonske brojeve. Ovaj servis prima zahteve za
slanje SMS-a ili poziv telefonskog broja koristeći TCP port 795
po posebno definisanom protokolu. Takođe, GSM gateway ima
implementiran protokol za komunikaciju sa GSM modemom
priključenim na serijski port FOX FMS Servera. Svi zahtehi za
pozivanjem telefonskih brojeva terminala i slanjem SMS-a, koji
mogu da dođu sa svih radnih stanica, postavljaju se u red za
čekanje tako da se između dva zahteva pravi pauza neophodna
za ispravan rad GSM modema.
5.5. Desktop aplikacija FMS ADMIN
Desktop aplikacija FMS ADMIN je klijentska aplikacija
zadužena za administraciju osnovnih parametara sistema
(podataka o vozilima, uredjajima, korisnicima,...), za analizu
podataka generisanjem štampanih i elektronskih izveštaja kao i
za daljinsku promenu parametara i softvera uredjaja FOX AVL.
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b) administraciju regiona koji predstavljaju zatvorenu
oblast proizvoljne veličine i oblika
Regioni predstavljaju sasvim proizvoljnu oblast koja nije
vezana i ograničena putnom mrežom. Regioni imaju i
dodatne atribute: naziv, boju,...
Aplikacija omogućava korisniku da u svakom trenutku utvrdi da
li se neko vozilo nalazi unutar ili izvan regiona, vreme i lokaciju
kada je ušlo ili izašlo iz regiona, predjeni put u okviru datog
regiona kao i da pregled svih statusa i dogadjaja na vozilima koji
su se desili i dešavaju u datom regionu.
Prethodno opisani pojam regiona, uz pomoć aplikacije,vrlo lako
postaje i ruta kretanja vozila pod uslovom da se region definiše
oko puteva koji pretstavljaju željenu rutu, sa svim prethodno
definisanim osobinama i prednostima.
Primer definisanja regiona rute:
• odaberu se lokacije na mapi koje predstavljaju početak
rute, opcione medju tačke i kraj rute,
• odabere se alatka aplikacije za pronalaženje najkraćeg puta,
• aplikacija će automatski pronaći najkraći put koji
obuhvata sve prethodno definisane lokacije,
• korisnik generisani najkraći put proglasi rutom i ona se
doda u listu ruta i regiona.
c) administraciju ruta (predefinisanih putanja kretanja vozila)
Rute su za razliku od regiona striktno vezane za postojeću putnu
mrežu koju sadrže mape ugradjene u aplikaciju.
Aplikacija omogućava korisniku da u svakom trenutku ima uvid
koja vozila su prekršila pravila kretanja i da adekvatno reaguje.
d) arhiviranje grafičkog prikaza putanje kretanja vozila
Korisnik ima mogućnost da u svakom trenutku snimi trenutni
prikaz mape zajedno sa iscrtanom putanjom kretanja vozila u
vidu JPEG slike, koja može da se snimi na izabranom mestu i
sa izabranim imenom na disku.

terminal se pobuđuje, a ne pravi se nikakav trošak. Ovaj način
zadavanja komandi je sporiji i nešto manje pouzdan od SMS-a
Odloženo zadavanje komandi podrazumeva da se za jedan ili
više terminala (vozila) na server u bazu podataka postavi
odgovarajuća komanda, a da terminal sam po isteku određenog
vremenskog intervala (20 minuta i normalnom režimu rada)
pokupi za njega postavljenu komandu. Ovaj način slanja
komandi ili parametara uređaju je najpogodniji za na primer
promenu režima rada uređaja ili koraka slanja, kada komanda ne
mora da se izvrši momentalno po zadavanju, a naročito u slučaju
kada treba zadati istu komandu većem broju uređaja.
Prozivanje terminala
Svi terminali (GPS jedinice) ugrađeni u vozila mogu se
proizvoljno prozivati. Korisnik mora da odabere vozilo koga želi
prozvati, a zatim klikne na odgovarajući taster i izabere jedan od
načina slanja komandi: SMS, GPRS ili odloženo. Ukoliko
odabere SMS ili GPRS, korisnik zatim prati podatke o statusu
odlazeće poruke i odgovora uređaja.
Blokada/Deblokada motora
Vozilu se može daljinski blokirati ili deblokirati motor. Korisnik
mora da odabere vozilo kome želi da blokira ili deblokira motor,
a zatim klikne na odgovarajući taster i izabere jedan od načina
slanja komandi: SMS, GPRS ili odloženo. Ukoliko odabere
SMS ili GPRS, korisnik zatim prati podatke o statusu odlazeće
poruke i odgovora uređaja.
Postavljane parametara rada uređaja
Moguće je i daljinski menjati skoro sve parametre rada
terminala, ali je u korisničkom interfejsu ostavljena mogućnost
daljinske promene "koraka slanja". Korisnik treba da odabere
vozilo kome želi da postavi parametre, a zatim da klikne na
odgovarajući taster. Korisnik zatim unosi parametre: minmalno
vreme slanje, maksimalno vreme slanja, minimalni ugao
promene pravca, minimalna brzina i minimalno pređeno
rastojanje. Posle izbora načina slanja parametri se šalju uređaju,
a korisnik ukoliko je odabrao SMS ili GPRS način slanja, može
pratiti i odgovor terminla.

6. POJEDINI SCENARIJI KORIŠĆENJA
6.1. Daljinsko zadavanje komandi i daljinsko postavljanje
parametara terminala
Načini zadavanja komandi
Generalno sve komande i parametri koje se zadaju
terminalima, mogu se poslati na tri načina: SMS, GPRS i
odloženo. Prilikom SMS i GPRS načina zadavanja komandi
uglavnom, a u zavisnosti od tipa same komande, očekuju se
odgovori od samih terminala.
SMS način zadavanja podrazumeva da se terminalu u vozilu
šalje komandni SMS, po prijemu i obradi SMS-a terminal
izvršava komandom zadatu akciju i salje putem GPRS-a
odgovarajuću poruku serveru. Ukoliko uređaj ne uspe da pošalje
2 minuta poruku serveru preko GPRS-a, pokušaće slanje SMSa. Ovaj način zadavanja komandi je pogodan kod komandi koje
treba što pre izvršiti kao na primer: blokada motora, deblokada
motora ili prozivka.
GPRS način slanja komandi podrazumeva da se sama komanda
postavi u bazi na serveru, a da se zatim automatski, korišćenjem
GSM gateway-a, pozove broj telefona SIM kartice koja se nalazi
u terminalu, terminal ovaj poziv odbija i vrši identifikaviju
dolaznog poziva. Ukoliko je poziv došao sa serverskog broja
telefona, terminal ovaj poziv shvata kao znak da treba da sa
servera skine komandu korišćenje GPRS-a. Kada skine i izvrši
akciju zadatu komandom, terminal takođe korišćenjem GPRS-a
šalje odgovarajući odgovor na server. Ovim načinom slanja

Reset terminala
Terminal (jedinica) se može resetovati daljinski. Korisnik
mora da odabere vozilo čiji terminal želi da resetuje, a zatim
klikne na odgovarajući taster i izabere jedan od načina slanja
komandi: SMS, GPRS ili odloženo. Ukoliko odabere SMS ili
GPRS, korisnik zatim prati podatke o statusu odlazeće poruke i
odgovora uređaja.
6.2. Scenariji destkop aplikacije
Definisanje regiona
Da bi se dodao region potrebno je izabrati sekciju programa
koja se odnosi na rad sa regionima. Izabere se dodavanje
regiona i posebnim alatom na mapi se iscrta kontura koja kada
se zatvori postaje region, a zatim se nudi korisniku da unese
ime novonastalog regiona
Desnim klikom miša na ime određenog regiona u listi ruta i
regiona otvara se kontekstni meni u kome je moguće izmeniti
parametre regiona: ime i boju. Svi izabrani (čekirani) regioni se
prikazuju na mapi, s tim da ako se iz kontekstnog menija za
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određeni region izabere opcija da se on prikaže, taj region će biti
prikazan na mapi u njenoj sredini u prilagođenom zumu.
Regione dodaje korisnik klijentske desktop aplikacije, koja radi
sa mapama (Global FMS), i oni nisu «vidljivi» korisnicima na
drugim radnim stanicama u mreži (instancama programa na
drugim računarima).

izabrano vozilo povredi izabranu rutu u smislu ulaska ili
izlaska iz nje.
Korisnik može izabrati da prati kretanje nekog vozila odnosu na
neki zadati i unapred definisani region. To se radi tako što se iz
menija koji se dobija desnim klikom na neko vozilo, koje je
selektovano za gledanje pozicije, izabere praćenje po regionu, a
zatim iz liste ruta i regiona izabere neki region po kojem je
predviđeno da se prati vozilo. Tom prilikom na mapi će biti
iscrtan izabrani region i generisaće se upozorenje (porukom u
dnu ekrana i kratkim zvučnim signalom) ako u toku kretanja
izabrano vozilo povredi izabrani region u smislu ulaska ili
izlaska iz njega.
Korisnik može pratiti kretanje nekog vozila u odnosnu na neki
unapred definisani i zadati marker. Korisnik mora da iz menija
izabere opciju posmatranja kretanja vozila u odnosu na markere,
zatim treba da izabranom vozilu pridruži određeni marker. Od
tog momenta program vrši analizu kretanja vozila i ukliko
vozilo dođe u zonu izabranog markera, korisnik biva obavešten
o tome porukom u dnu ekrana i kratkim zvučnim signalom.

Definisanje ruta
Za definisanje ruta potrebno je odabrati sekciju programa za
pronalaženje najkaćeg puta između tačaka. Na mapi je potrebno
izabrati početak rute, tako što se na mestu početka na mapi
klikne desnim tasterom miša i iz kontekstnog menija izborom
odgovarajuće opcije ta tačka označi kao početna tačka rute.
Moguće je izabrati na sličan način i proizvoljan broj međutačaka
na ruti. Na kraju se na sličan način izabere na mapi i krajnja
tačka rute. Pre kreiranja same rute potrebno je podesiti i
parametre za pronalaženje najkraćeg puta, a to su: da li se ruta
optimizuje za automobil, za pešaka ili gradski prevoz. Poterbno
je zadati i kriterijum da li se traži optimalan put ili najkraći put.
Pošto su sve tačke na ruti postavljene pokreće se, klikom na
odgovarajući taster, pronalaženje najkraćeg puta nakon čega će
on biti prikazan na mapi.
Klikom na odgovarajuće dugme u ovoj sekciji prethodno
pronađen najkraći put sa snima kao ruta, kojoj se dodeljuje
odgovarajuće ime i širina. Ta ruta će se od momenta snimanja
nalaziti u listi ruta i regiona.
Rute nije moguće prepravljati, pošto su snimljene, već ih je
moguće samo ukloniti iz liste ruta i regiona i eventualno ponovo
u tu listu dodati novu izmenjenu rutu, koja mora da se kreira od
početka po prethodno definisanom postupku.
Rute dodaje korisnik klijentske desktop aplikacije, koja radi sa
mapama i one nisu "vidljive" korisnicima na drugim radnim
stanicama u mreži (instancama programa na drugim
računarima).

Praćenje promene statusa vozila i uređaja
Prilikom logovanja u aplikaciju iz baze podataka se dovlači lista
alarma (statusa) vozila kao i koji su alarmi visokog prioriteta
("red" alarmi, u ovom slučaju to je panik taster).
Tokom rada programa moraju se proveravati svi novopristigli
statusi (alarmi) za sva vozila za čije nadgledanje je autorizovan
ulogovani korisnik. Ukoliko neko vozilo pošalje alarm visokog
prioriteta, koji je u listi «red» alarma, korisnik mora biti audio i
vizuelno alarmiran. Ponašanje programa u alarmnoj situaciji će
biti definisano kasnije.
Tokom rada programa u listi statusa se prikazuju svi alarmi (ne
samo visokoprioritetni) samo za vozilo izabrano za gledanje
trenutne pozicije (čekirano vozilo ili vozila), dok se u listi alarma
prokazuju samo alarmi visokog prioriteta za sva vozila u
sistemu, za koja ulogovani korisnik ima pravo pracenja.

Praćenje kretanja vozila

Analiza istorije ponašanja vozila

Korisnik bira vozilo (ili vozila) za posmatranje trenutne
pozicije na mapi iz liste vozila. Vozila su prikazana u stablu i
složena su prema administrativno-poslovnoj jedinici kojoj
pripadaju. Korinik zatim pokreće gledanje pozicije klikom na
odgovarajući taster. Od momenta pokretanja gledanja pozicije,
aplikacija dovlači poslednju poziciju za sva selektovana vozila.
Duplim klikom miša na neko od selektovanih vozila mapa će
promeniti zum tako da to vozilo bude vidljivo na sredini mape u
najvećem mogućem zumu. Klikom na odgovarajuči taster
moguće je promeniti zum mape tako da sva vozila izabrana za
gledanje kretanja budu vidljiva .
Desnim klikom miša na neko vozilo u listi moguće iz
kontekstog menija, koji se tom prilikom pojavi, izabrati opciju
da se izabrano vozilo prati (opcija pronađi i prati) tako da ono
ostaje uvek u vidnom polju na mapi bez obzira na pravac
njegovog kretanja. Ostala vozila čija se pozicija vidi na mapi
mogu ostati van vidnog polja ako se vozilo koje je selektovano
za praćenje udalji.
Korisnik može izabrati da prati kretanje nekog vozila u odnosu
na neku zadatu i unapred definisanu rutu. To se radi tako što se
iz menija koji se dobija desnim klikom na neko vozilo, koje je
selektovano za gledanje pozicije, izabere praćenje po ruti, a
zatim iz liste ruta i regiona izabere neka ruta po kojoj je
predviđeno da se prati vozilo. Tom prilikom na mapi će biti
iscrtana izabrana ruta i generisaće se upozirenje (porukom u
dnu ekrana i kratkim zvučnim signalom) ako u toku kretanja

Da bi analizirao istoriju ponašanja nekog vozila, korisnik mora
da izabere odgovarajuću karticu korisničkog interfejsa. Zatim
iz liste vozila treba da izabere vozilo, vremenski interval u
kome se posmatra ponašanje vozila i da klikne na
odgovarajuće dugme za dovlačenje podataka. Ukoliko postoje
podaci u bazi o ponašanju vozila u zadatom vremenskom
intervalu, oni će biti prikazani u tabeli, a putanja kretanja
vozila u tom intervalu će biti prikazana na mapi. U tabeli se
nalaze svi podaci poslati od strane vozila u zadatom
vremenskom periodu, uključujući i statuse (alarme) Dupli klik
mišem na odgovarajuće vozilo, za koje je dovučena istorija
kretanja, prezumira mapu tako da se vidi čitava putanja.
Klikom na određen red u tabeli dovučenih pozicija, na mapi se
prikazuje ta pozicija i pravac kretanja vozila kakav je bio u
tom trenutku u prošlosti. Moguće je posmatrati ubrzano
kretanje vozila (simulaciju) za zadati vremenski interval u
istoriji, kao i posmatrati kretanje vozila u zadatom intervalu
tačku po tačku, napred i unazad.
Moguće je posmatrati i istoriju ponašanja vozila u nekom
vremenskom intervalu u odnosu na neku rutu ili region. Pošto
izabere vozilo i vremenski interval u kome će se analizirati
ponašanje vozila, u posebnoj sekciji korisničkog interfejsa
korisnik može da odabere i da li želi da posmatra ponašanje vozila
i u odnosu na neki region ili rutu, zatim izabere region ili rutu iz
liste regiona i ruta i odabere da li želi da dovuče podatke o
7.6

kretanju vozila u regionu ili izvan njega. Potom treba da klikne na
odgovarajuće dugme kako bi pokrenuo analizu i dovukao podatke
iz baze podataka. Po završenoj analizi, na ekranu će biti u tabeli
prikazane sve pozicije i statusi vozila za zadati vremenski interval,
a koji su poslati iz ili van izabrane rute(regiona), u zavisnosti od
toga šta je odabrano. Na mapi je posebnom bojom predstavljeno
kretanje vozila u ruti(regionu), a posebnom bojom van njega.
Moguće je takođe posmatrati ubrzano kretanje vozila i u ovom
slučaju, kako je to objašjneno u prethodnom pasusu. Pošto je
izvršio prethodno dovlačenje podataka i analizu u odnosu na neku
rutu ili region, korisnik može da klikom na odgovarajuće dugme
(u korisničkom interfejsu za izbor ruta i regiona) izvrši generisanje
izveštaja o ponašanju vozila u odnosu na izbranu rutu ili region u
izabranom vremenskom intervalu u prošlosti. Generisan izveštaj
se može štampati.
Moguće je vršiti analizu kretanja vozila u odnosu na definisane
markere. Korisnik treba da izabere opciju analize u odnosu na
definisane markere, izabere vozilo i vremenski interval za koji
želi analizu. Posle generisanja analize podaci o kretanju u
odnosu na markere za neko vozilo se prikazuju na ekranu. Na
ekranu se iscrtava putanja kretanja vozila sa posebno
naznačenim markerima koji u čijim zonama se nalazilo vozilo
tokom kretanja. U tabeli su posebnom bojom naznačene pozicije
vozila poslate iz zone posećenim markera. Posle pregleda i
analize mogu se generisati i štampati odgovarajući izveštaji o
kretanju vozila u odnosu na markere.

za koji želi da izvrši redirekciju i treba da odabere vozilo ili
grupu vozila. Pošto je odabrao prethodno, korisnik zatim
pokreće izvoz podataka.
Izvoz podataka znači formiranje fajla propisanog CSV formata i
smeštanje tog fajla na određenoj putanji na nekom računaru,
koju korisnik u posebnom dijalogu može podesiti. Ime je
jedinstveno određeno.
6.3. Scenariji WEB aplikacije
Ažuriranje korisnika
Iz menija Administracija, bira se pod meni Korisnik i otvara se
web strana kao na slici. U tabeli se prikazuju sledeci podaci o
korisniku: IdKorisnika, Naziv firme kojoj pripada, Ime,
Prezime, Telefon, Adresa, Korisnicko ime, Lozinka i da li je
aktivan ili pasivan korisnik. Korisnik može da dodaje novog
korisnika u sistem tako što nakon sto popuni potrebna polja za
dodavanje novog korisnika i klikne na dugme "Dodaj
korisnika". Nakon toga podaci o ovom korisniku će biti dodati u
tabeli sa podacima o korisnicima.
Korisnik može da modifikuje podatke o korisnicima tako sto
klikne na dugme «Select» u koloni odgovarajuceg korisnika, te
mu se automatski popune polja ispod tabele. Nakon promene
podataka o korisniku, treba da klikne na dugme "Azuriraj
korisnika", i podaci su azurirani.
Ukoliko ne zeli da menja podatke o korisniku moze da
klikne na dugme "Obrisi polja" i sva polja ce biti obrisana,
a i korisnik ce biti deselektovano.
Podaci o korisnicima se mogu brisati samo ako se korisnik nije
ni jedanput ulogovao u sistem. Korisniku može biti dodeljen
status, "neaktivan", tako da na serveru ostanu podaci o vozilu.

Najbliže vozilo nekoj tački

Desnim klikom miša, bilo gde na mapi, bilo na objekat bilo na
prazno polje mape, iz kontekstnog menija moguće je izabrati
opciju pronalaženja najbližeg vozila iz liste svih vozila koja su
„vidljiva“ ulogovanom korisniku.
Desnim klikom miša na mapi (objekat ili prazno polje) iz
kontekstnog menija moguće je izabrati pronalaženje najbližeg
vozila toj izabranoj tački, ali tako da vozilo mora pripadati
izabranoj grupi vozila.
Pri ovim analizama se podrazumeva da se vozilo trenutno nalazi
tamo odakle je uspešno poslalo poslednju validnu GPS poziciju.

Ažuriranje vozila
Iz menija Administracija, bira se pod meni Vozilo otvara se web
strana za ažuriranje vozila.U tabeli se prikazuju sledeci podaci o
vozilu: Id vozila, Broj registracije, Tip Vozila, Naziv firme,
Aktivan/Pasivan, MaxBrzina, MaxRPM, Broj Motora, Broj
Sasije, Zapremina Rezervoara, Napon Punog Rezervoara, Napon
Praznog Rezervoara, Realno Pomočno, Napomena, Datum AP.
Korisnik dodaje novo vozilo u sistem tako što unosi podatke o njemu,
a zatim klikne na dugme "Dodaj vozilo" nakon čega će podaci o
novododatom vozilu biti dodati u tabeli sa podacima o vozilima.
Korisnik može da modifikuje podatke o vozilima tako sto klikne na
dugme «Select» u koloni odgovarajuceg vozila, te mu se automatski
popune polja ispod tabele. Nakon promene podataka o vozilu, treba
da klikne na dugme "Azuriraj vozilo", i podaci su azurirani.
Ukoliko ne zeli da menja podatke o vozilu moze da klikne na
dugme "Obrisi polja" i sva polja ce biti obrisana, a i vozilo ce
biti deselektovano.
Podaci o vozilu se mogu obrisati samo ako se vozilo nije ni
jedanput poslalo podatke na server. Vozilu može biti dodeljen
status, «neaktivan», tako da na serveru ostanu podaci o vozilu.
Podaci o vozilu se brisu tako sto se klikne na dugme "Select" u
koloni odgovarajuceg vozila, a zatim klikne na dugme obrisi vozilo.

Alarmiranje
Aplikacija mora da stalno pretražuje bazu podataka i ukoliko je
od strane bilo kog vozila stigao alarm (status iz širafnika “status”
koji je označen kao alarm), to vozilo mora biti prikazano na
mapi na sredini ekrana, bez obzira na to u kom statusu je
program pre toga bio. Vozilo pod alarmom se mora pratiti.
Ukoliko tokom praćenja vozila pod alarmom stigne alarm od još
nekog vozila i to drugo vozilo mora biti prikazano na mapi, tj.
mapa mora promeniti zum tako da se na mapi vide sva
alarmirana vozila. Istovremeno kartica na kojoj se u formi stabla
izlistavaju alarmi se ističe i prvi plan u odnosu na ostala kartice
(statusi i podaci). U listi vozila alarmirana vozila su posebno
označena. Desnim klikom na vozila pod alarmom i izborim
odgovarajuće opcije iz kontekstnog menija vozilo se
“dealarmira” i time prestaje njegovo praćenje na mapi. Trenuci
kada je u programu prikazan alarm za vozilo kao i kada je
prestalo praćenje alarmiranig vozila moraju se evidentirati u bazi
podataka uz podatak o tome koji korisnik je deaktivirao alarm.

Scenario za rad na web strani Izvestaji o vozilima
Iz menija odabere se Izvestaji o vozilima i otvara se web strana za
navedeni Izveštaj. Korisnik moze da odabere tip izvestaja kojeg
zeli da izgenerise. Nakon odabranog tipa izvestaja, korisnik
odabere vozilo ili firmu za koju zeli da izgenerise izvestaj, odabere
zeljeni interval i klikne na dugme "Kreiraj izvestaj".

Redirekcija filtriranih podataka ka MapInfo programu
Korisniku se nudi opcija redirekcije filtriranih podataka ka
programu MapInfo. Korisnik treba da odabere vremenski period
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Nakon toga otvara se nova strana u kojoj se nalazi trazeni izvestaj .
Korisnik može zatim da download-uje generisni izveštaj u vidu
PDF dokumenta, tako što će kliknuti na odgovarajući link.

6.4. Izveštaji
Izveštaj o ostvarenom saobraćaju putem SMS-a
Izveštaj o ostvarenom saobraćaju putem SMS-a pruža korisniku
informaciju o tome kada je i kom vozilu poslat SMS ili je vozilo
«prozvano» pozivanjem broja telefona SIM kartice u terminalu
(GPRS način daljinskog zadavanja komandi) i koji je korisnik
sistema to učinio i to u zadatom vremenskom intervalu. Podaci
iz ovog izveštaja su sastavni deo izveštaja o ostvarenoj
komunikaciji sa vozilima.

Real-time praćenje

Korisnik treba da se uloguje na web aplikaciju i da iz menija
linkova odabere praćenje trenutne pozicije vozila.
Na desnoj strani ekrana treba da odabere vozilo koje želida
prati i eventualno treba da klikne na duge "Start". Nakon toga
bi trebalo da se učita mapa i da se na njoj pozicionira vozilo.
Prilikom kretanja mapa bi oko vozila trebalo da se skroluje,
tako da vozilo uvek bude vidljivo.

Izveštaj o ostvarenoj komunikaciji sa vozilima
Izveštaj o ostvarenoj komunikaciji sa vozilima daje korisniku
informaciju o tome koja vrsta poruke (komande), kada i na
koji način (SMS, GPRS ili Odloženo) je poslata izabranom
vozilu ili izabranoj grupi vozila u određenom zadatom
vremenskom intervalu.

Praćenje istorije kretanja vozila
Korisnik treba da se uloguje na web aplikaciju i da iz
menija linkova odabere pregled istorije kretanja vozila.
Na desnoj strani ekrana treba da odabere vozilo za koje želi da
gleda istoriju kretanja, a zatim da odabere početni datum i vreme
i krajnji datum i vreme, a da zatim klikne na dugme "Show".
Nakon toga bi trebalo da mu bude prikazana čitava putanja
kretanja vozila, od početne pozicije do krajnje za zadati
vremenski interval. Citavo kretanje vozila treba da bude odmah
prikazano, pa ako korisnik želi moze se ukljuciti animacija.
Predviđeni su tasteri na stranici za puštanje, stopiranje animacije,
pauzu, pomeranje unapred i unazad do kraja, korak po korak
unapred i unazad. Posebnim sleder-om, predviđeno je i
regulisanje brzine, odnosno koraka animacije.

Izveštaj o aktivnostima operatera
Izveštaj o aktivnostima operatera pruža korisniku informacije o
tome kada je, sa koje IP adrese i kroz koji klijentski program
izabrani korisnik pristupio sistemu i koliko je dugo bio aktivan.
Ovaj izveštaj se izrađuje za zadati vremenski interval i za
odabranog kogisnika.
Izveštaj o aktivnosti terminala ugrađenih u vozila
Izveštaj o aktivnosti terminala u vozilima daje korisniku
informaciju o tome koliko je ukupno poruka izabrano vozilo ili
grupa vozila poslalo na server i koliko je poruka poslato sa
servera ka vozilu (bez obzira na način slanja) u izabranom
vremenskom intervalu.

Praćenje vozila korišćenjem WAP protokola sa
mobilnih uređaja
Web aplikacija za praćenje vozila ima i svoj WAP gateway,
preko koga je moguće utvrditi ternutnu geografsku poziciju i
status vozila, kao i poziciju na mapi. Da bi pokrenuo WAP deo
web aplikcije potrebno je da na svom mobilnom telefonu
poseduje GPRS i WAP browser i da kao web adresu zada
adresu web aplikacije. Sama web aplikacija će prepoznati da
joj pristupa mobilini uređaj i pokrenuće odgovarajuću sesiju.
Korisniku se nudi da unese username i password, a posle
uspešne autentifikacije korisniku se otvara wap strana na kojoj
može odabrati vozilo čiju poziciju želi da posmatra. Podaci se
mogu osvežiti, a mapa može proizvoljno zumirati i skrolovati

Izveštaj o aktiviranim alarmima u sistemu
Izveštaj o aktiviranim alarmima u sistemu daje informacije
korisniku i tome na kom vozilu, kada i gde (u smislu GSM ćelije)
je izabrano vozilo ili grupa vozila poslala događaj "Panik taster" i
koji korisnici i kada su izvršili deaktivaciju ovih panik tastera.
Izveštaji o eksploataciji voznog parka
Svi izveštaji o eksploataciji voznog parka mogu biti generisani
bilo izborom pojedinačnog vozila, bilo izborom čitave
hijerarhijske grupe vozila ili izborom tipa vozila.
Izveštaj o prekoračenju brzine
Izveštaj o prekoračenju brzine nam govori o tome da li je neko
vozilo i kada prekoračilo neku zadatu maksimalu brzinu.
Korisniku se ostavlja da odabere da li želi da sam zada
maksimalu brzinu ili može odabrati opciju da se za maksimalnu
brzinu uzme maksimalna brzina koja se zadaje za svako vozilo.
Izveštaj o pređenoj kilometraži

Izvešaj o pređenoj kilometraži nam govori o tome koliko se
vremenski vozilo kretalo u odabranom vremenskom intervalu i
koliko je kilometara prešlo tokom ovog kretanja. U ovom
izveštaju podaci se prikazuju tabelarno i organizovani su po
vozilima i danima. Moze se videti kog dana u kom vremenskom
intervalu se vozilo kretalo i koliko je pri tome kilometara preslo
kao i koliko se vremenski kretalo.

Sl. 5 Pozicija na mapi za izabrano vozilo
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generiše i štampa iz programa za praćenje vozila na
mapama, a posle toga se može pregledati i kroz istoriju
kretanja vozila u odnosu na region ili rutu. Ovaj izveštaj se
ne može generisati iz WEB aplikacije.

Izveštaj o kretanju u nedozvoljenim terminima
Izvešaj o kretanju u nedozvoljenim terminima nam govori o
tome koliko se vremenski vozilo kretalo u odabranom
vremenskom intervalu, a u okviru nekog zadatog vremenskog
intervala u kome kretanje nije dozvoljeno, i koliko je kilometara
prešlo tokom ovog kretanja. U ovom izveštaju podaci se
prikazuju tabelarno i organizovani su po vozilima i danima.
Moze se videti kog dana u kom vremenskom intervalu se vozilo
kretalo i koliko je pri tome kilometara preslo. U odnosu na
«Izveštaj o pređenoj kilometraži» ovaj izveštaj se razlikuje po
tome što je faktički samo još filtriran u zavisnosti od zadatog
intervala u kome nije dozvoljeno kretanje.

Izveštaj o kretanju vozila u odnosu na markere
Izveštaj o kretanju vozila u odnosu na markere za izabrano
vozilo i izabrani vremenski interval pruža korisniku informacije
o tome kada je vozilo u zadatom vremenskom intervalu ušlo u
pripadajuću zonu definisanog markera, kada je izašlo iz zone
ovog markera i koliko se vremena zadržalo u navedenoj zoni.
Ovaj izveštaj se ne može generisati iz WEB aplikacije.

Izveštaj o efektivnom korišćenju vozila

7. ZAKLJUČAK

U ovom izveštaju bi trebalo da bude izlistano koliko je
vremenski vozilo voženo, po danima, a u toku zadatog
vremenskog intervala. Taj podatak sastavni deo izveštaja o
pređenoj kilometraži.

Sistem za praćenje vozila (sa svim elementima integrisanog
sistema) ima za cilj da prati kretanje vozila, prima podatke o
tehničkom stanju vozila, putanji kretanja u određenom
vremenskom periodu, maksimalnoj brzini, a u slučaju pokušaja
krađe alarmira odgovarajuću Interventnu službu i obaveštava je
o nastalom događaju, tačnom vremenu i mestu dešavanja kao i
trenutnom položaju vozila. Zbog navedenih karakteristika sistem
može naći odgovarajuću primenu u drugim oblastima i
logističkim sistemima kada se želi postići racionalnije i
efikasnije upravljanje voznim parkom uz istovremeno povećanje
nivoa bezbednosti.

Izveštaj o mirovanju vozila
Izvešaj o mirovanju vozila nam govori o tome koliko je
vremenski vozilo mirovalo u zadatom vremenskom intervalu, pri
čemu se period mirovanja može proizvoljno zadavati. U ovom
izveštaju podaci se prikazuju tabelarno i organizovani su po
vozilima i danima. Može se videti kog dana u kom vremenskom
intervalu je vozilo mirovalo i gde se tada nalazilo (dati su GPS
podaci i identifikacija bazne stanice mobilne telefonije).
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Izveštaj o aktivnostima senzora/aktuatora nam pokazuje koji su
senzozi imali promenu stanja i kada, a u ukviru nekog zadatog
vremenskog intervala. Takođe, prikazano je koji su aktuatori bili
aktivni i kada. Korisnik može odabrati koje od senzora i
aktuatora uopšte želi da vidi u izveštaju, a može tražiti da se
izveštaj odnosi i na sve senzore i aktuatore Podaci su tabelarno
prikazani, razvrstani po vozilima i danima.

THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM
APPLICATION

Izveštaj o neregularnim situacijama u toku vožnje
Izveštaj o neregularnim situacijama u toku vožnje nam govori o
tome kada je u vozilu bio aktiviran panik taster, a u okviru
nekog zadatog vremenskog intervala. Ovaj izveštaj se može
dobiti i generisanjem izveštaja o aktivnostima senzora/aktuatora
i izborom panik tastera kao senzora od interesa. U ovom
izveštaju je prikazana kao neregularna situacija, ako se desi da se
otvore vrata ili prtljažnik pri brzini većoj od 5km/h.

Dušica Janojlić, dipl. inž. saob.
Mr Miroslav Janojlić, dipl. inž.,
Zoran Antonić, dipl. inž.,
JP PTT saobraćaja „Srbija“, Beograd
Abstract: In this paper are shown the basic information
about GPS, GPS receivers depend on accuracy division,
with specific technical characteristics. In this paper is also
represented one of the most popular application of GPS
(vehicle tracking, i.e. management of a company's vehicle
fleet – „fleet management“), with specific characteristics of
GPS system implementation in complex and heterogenous
system of PTT enterprise „Srbija“.

Izveštaj o kretanju vozila u odnosu na rutu ili region
Izveštaj o kretanju vozila u odnosu na rutu ili region, za
izabrano vozilo i vremenski interval, daje korisniku
informaciju o tome kada i gde (u smislu adrese ili
informacije CellInfo) je vozilo napustilo izabranu rutu ili
region. Takođe, dobija se informacija o vremenu i mestu
kada se vozilo vratilo na zadatu rutu. Ovaj izveštaj se

Key words: GPS, APV, logistics
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Autocisterna za gorivo
Autofekalac
Vozilo za probijanje kanalizacije
HIAB-hidraulična dizalica
Raonik-snegočistač
Vučeni posipač soli ...
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Резиме
Циљ рада је да се, са становишта управљања ланцем
снабдевања, анализирају пословне импликације
прихватања враћених производа од стране
компаније. Основу анализе чини систематизација
актуелних теоријских сазнања из области повратне
логистике и упоређивање тих сазнања са
логистичким операцијама неких иностраних и
домаћих компанија. Резултати анализе су сврстани у
два, концепцијски међусобно повезана, дела.
Кључне речи: повратна логистика, forward
логистика, друштвено одговорно пословање

1. УВОД
Инвестиције у логистици су углавном биле лоциране на
токове производа од компанија до тржишта. Међутим,
интензивирање конкуренције и тежње компанија да што
више удовоље захтевима купаца, повећавају пословни
значај риверсног тока производа (од тржишта до
компаније). Потреба за управљањем риверсним токовима
производа је потенцирана и порастом интересовања
менажмента компанија за заштиту окружења и за
очување ресурса. Постало је јасно да свака компанија
која занемарује поновну производњу, препаковање,
реновирање или одлагање враћених производа, битно
смањује шансе за раст сопственог профита али и профита
целокупног ланца снабдевања. Поред тога, истраживања
показују да због 1) економских разлога (пре свега због
рециклаже производа којима је истекао физички век
коришћења), 2) поштовања одређених закона и/или 3)
“осећања” друштвене одговорности, све већи број
компанија прихвата и процесуира производе које
купци/потрошачи враћају.

2. ПОВРАТНА ЛОГИСТИКА-ЕВОЛУЦИЈА
ПОЈМА
Повратна логистика је релативно ново истраживачко
и емпиријско подручје и често се синонимима за овај
термин сматрају следећи термини: логистика враћања
производа,
ретро
логистика
или
повратна
дистрибуција. Разноврсност дефиниција, која се тиче
поступака процесуирања производа, је извор
неспоразума и у академским круговима и у пракси.
У риверсној логистици могуће је разликовати више
учесника. Најважнији су: 2) типични учесници
(произвођач, продавац на велико, продавац на мало),
2) специјализовани учесници (нпр. џобери,
специјалисти за рециклирање и др.) и 3) повремени
учесници
(као
што
су
нпр.
хуманитарне
организације).
Концепција повратне логистике датира од давнина а
порекло самог термина повратна логистика тешко је
прецизно одредити. Током 1970-их у научној
литератури појавили су се следећи термини:
”риверсни канали”, ”риверсни токови” и ”риверсни
процеси” али су се они везивали за рециклажу /1, стр.
72-81/.
Током 1980-их повратна логистика се везивала за
супротне токове добара у односу на традиционалне
токове добара у ланцу снабдевања /2/. Почетком 1990-их
термином повратна логистика “се означавала улога
логистике у рециклирању, одлагању отпада и у
управљању опасним материјалима. У ширем смислу,
овај термин је обухватао све активности логистике које
су усмерене на смањење ресурса, рециклирање,
супституцију, поновно коришћење и одлагање
материјала” /3/. Таква дефиниција је била доста
уопштена, јер је истицала ”повезивање свих активности”
као и управљање отпадом. Знатно одређенија је била
дифиниција Похлена и Фариса /4, стр. 35-47/. Полазећи
од принципа маркетинга, они су риверсну логистику
дефинисали као “кретање добара од потрошача ка
произвођачу у оквиру канала дистрибуције”.
Копицки и остали /5/ су истицали да се термин повратна
логистика односи на ”управљање логистиком и на
одлагање опасног или безопасног отпада који настаје од
амбалаже и производа”. Према овим истраживачима,
ривесна логистика обухвата ”ток добара и информација
у смеру супротном од тока добара и информација код
уобичајених логистичких активности”.
Последњих година у употреби је дефиниција
Европске радне групе за риверсну логистику
(REVLOG-Тhe European Working Group on Reverse
Logistics) која гласи: “повратна логистика је процес
контролисања
планирања,
имплементирања
и
ривесних токова сировина, залиха полупроизвода,
паковања и готових производа тј. њихових токова од
места производње, дистрибуције или коришћења до
места поновне прераде или до места погодног за
њихово одлагање” /6/. Израз “место поновне прераде”
се у овој дефиницији користи у циљу разликовања
повратне логистике од управљања отпадом док се
израз ”риверсни токови” у дефиницији користи како
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би се искључило оно што се може сматрати
процесуирањем производа у forward сегменту.

захтевају да купци врате материјале употребљаване за
паковање производа.

Повратна логистика се разликује од управљања
отпадом, пошто се управљање отпадом углавном
односи на ефективно и ефикасно прикупљање и
прераду отпада (производа који се не могу више
користити). Међутим, повратна логистика се
усредсређује на повраћај производа који поседују
извесну вредност (који се могу још увек користити) и
на процесуирање тих производа, где резултат
процесуирања улази у нови ланац снабдевања тј. не
завршава увек као отпад.

Трошкови повратне логистике износе око 4% од
укупних трошкова логистике. Само у САД они су 2004.
године износили око 58 млд. $ или 0,5% GDP-а.
Компаније се углавном укључују у процесе повратне
логистике: 1) или због економских разлога тј. зато што
желе да остваре из тога (директно или индиректно)
профт, или 2) због законодавства тј. зато што су
законом принуђене да то чине и/или 3) зато што за то
“осећају” друштвену одговорност /10, стр. 10-11/.

Повратна логистика се разликује од зелене логистике.
Зелена логистика третира еколошке аспекте у свим
логистичким активностима и посебно се фокусира на
forward логистику. Зелена логистика покушава да
мери и минимизира утицај активности логистике на
екологију. Кључни еколошки проблеми у логистици
су: трошење необновљивих природних ресурса,
емисија издувних гасова, бука (загађења изазвана
буком) и одлагање опасног и безопасног отпада /7/.
Повратна логистика може бити део одрживог развоја
који је Брундлад /8/ дефинисао као “задовољење
потреба садашњих генерација без угрожавања потреба
будућих генерација”. Управо повратна логистика треба
да обезбеди имплементацију концепта одрживог развоја
на нивоу компаније и да омогући друштву да користи
(ефективно и ефикасно) производе примарно (после
првобитне продаје купцима) и секундарно (након
враћања од стране купаца).
Последњих десетак година повратна логистика се
третира као подручје ланца снабдевања и као процес
трансфера производа од места потрошње, преко
чланова канала до места његовог порекла, да би се
одржала његова вредност (рецаптуре) или да би се
осигурало његово правилно одлагање (proper
disposal). Дакле, повратна логистика обухвата
активности које су усмерене: на избегавање враћања
производа, на смањење количине материјала у
forward сегменту (како би се мања количина
материјала враћала) и на стварање услова за поновно
коришћење и рециклирање материјала. Поред тога у
неким радовима се указује на повезаност повратне
логистике са индустријском екологијом /9/ која је
примарно посвећена изучавању интеракција између
индустријских система и окружења.

3. РАЗЛОЗИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ
КОМПАНИЈА У ПРОЦЕСЕ ПОВРАТНЕ
ЛОГИСТИКЕ
Повраћаји производа могу да утичу на сваког члана
ланца снабдевања. Повраћаји производа су могући из
више разлога, зависно од иницијатора (крајњи
потрошач, продавац на велико или продавац на мало
и произвођач) и природе коришћених материјала (за
производе или за паковања). Највећи део повраћаја
производа узрокују потрошачи. Такође, врло често се
враћају и различите врсте паковања за вишекратну
употребу. На пример, у Немачкој произвођачи

3.1. Економски разлози
Враћање вишка или застарелих производа добављачу,
куповина прерађених или репарираних производа и
процесуирање враћених (пре свега оштећених)
производа, су значајне активности укупног програма
повратне логистике. Менаџери схватају да ефикасно
извршење тих активности постаје све значајније, не само
због захтева регулативе и притисака конкурената већ и
због тога што оно омогућава компанијама да повећају
своје приходе. Врло често компаније повећавају своје
приходе рециклажом враћених производа. Рециклажа
није само средство очувања животне средине, већ и
значајна грана и делатност која може генерисати
дугорочне економске користи. Чак 70% отпада има
употребну вредност, што значи да се он може
рециклирати и да се на њему може добро зарадити. Као
што је истакнуто, постоји разлика између управљања
отпадом и повратне логистике. За потпуно схватање ове
разлике неопходно је дефинисати отпад, пошто се
проблематика у вези са отпадом често законски
регулише. На пример, у Србији је од априла 2004.
године Законом забрањен увоз коришћене техничке
робе, електричних и електронских производа и
појединих класа коришћене робе из разлога што држава
није у стању да имплементира посебне рециклажне
поступке након што ова роба постане отпад, као и због
тога што увоз овакве робе није у складу са усвојеном
Националном стратегијом управљања отпадом.
Електрични и електронски отпад постаје кључни
проблем у управљању отпадом, јер су електрични и
електронски апарати све јефтинији а њихов животни
век постаје све краћи. Европска унија је електрични и
електронски отпад прогласила за један од већих
извора племенитих метала. Само у САД удео таквог
отпада износи 2-5% у укупном комуналном отпаду.
Слична је ситуација и у Европи где ова врста отпада
расте три пута брже него комунални отпад, па је зато
врло значајно вршити његово адекватно рециклирање.
Према процени експерата IAER-a (International
Association of Electronics Рecyclers) до 2010. године
само у САД настаће око милијарду јединица
компјутерске опреме. Чување такве опреме узрокује
раст трошкова складиштења и одлагања. Такође, све
мање се може рачунати на поклањање такве опреме
школама, због тога што ће због сталног снижења цена
све мањи број школа бити спреман да прихвати такву
стару опрему. Та чињеница значајно подстиче
рециклажу половне компјутерске опреме.
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A) Рециклажа враћених производа -искуства
неких компанија
Процењује се да је годишњи промет рециклираних
производа у свету око 160 млд. евра. Рециклажом
враћених производа компаније могу смањити
употребу сировина и трошкове одлагања отпада.
Почетком 1990-их америчка компанија ReCellular је
остварила
значајне
приходе
тргујући
репроцесуираним мобилним телефонима (поправке су
вршене на нивоу модула) /11/. Ова највећа компанија
у свету (са центрима у САД, Хонгконгу и Бразилу) за
прикупљање, препродају и рециклирање мобилних
телефона и додатне опреме, својим партнерима
обезбеђује приходе, а купцима квалитетне производе.
Значајна средства даје хуманитарним организацијама
(као што су нпр. March of Dimes i Cell Phones for
Soldiers) и подржава програме заштите од насиља и
програме едукације становништва. Уз подршку
продаваца на мало, хуманитарних организација и
удружења грађана компанија ReCelular је током 2007.
године прикупила око 4 милиона мобилних телефона
на око 40.000 локација /12/. Прикупљене мобилне
телефоне, који су у функцији, прво рекондиционира
(минимално поправља) и репрограмира, а затим их
продаје малопродавцима у више од 40 земаља.
Телефоне које не може поново да прода ова компанија
демонтира и рециклира. У 2007. години она је (у
сарадњи са партнерима) рециклирала око 450 тона
неисправних мобилних телефона и додатне опреме и
из тога добила: а) 68 тона бакра (из рециклаже око
720 км каблова за пуњаче) и б) племените метале у
вредности од 630.000 $ (из рециклаже око милион
штампаних плоча од којих свака у просеку садржи
племените метале вредне 0,63 $, не рачунајући
трошкове процесуирања).
Бразил рециклира преко 97% алуминијумских лименки.
Од прикупљања и рециклаже лименки данас у Бразилу
живи више од 160.000 људи. После Бразила, по
ефикасној рециклажи лименки познати су Јапан и
Канада. У Европи скандинавске земље рециклирају
преко 80% лименки. У Шпанији, Немачкој, Пољској и
Турској то износи близу 60%.
Компанија HP је јануара 2008. године, прва у грани,
најавила програм “Closed-loop“ рециклирања кертриџа
(слика бр. 1) који, поред осталог, подразумева употребу
рециклираних пластичних производа у производњи
нових кетриџа за штампаче. Током 2007. године ова
компанија је искористила више од 2,26 милиона
килограма рециклиране пластике за производњу око 200
милиона својих нових кетриџа и планира да у 2008.
години удвостручити тај број. Количина рециклиране
пластике је довољна да се напуни око 200 шлепера. HPов иновативни процес рециклирања олакшава
комбиновање вишеструких извора и врста рециклиране
пластике - од боца за воду до празних HP-ових кетриџа.
Употребом рециклираног материјала HP штеди енергију
и смањује обим одлагања пластике на депонијама.
Преко свог програма Planet Partners компанија HP
омогућава купцима у више од 45 земаља и региона да
бесплатно врате кетриџе. Купци могу бити сигурни у
еколошке намере менаџмента компаније HP зато што

враћени кетриџи преко овог програма неће бити поново
пуњени и продати или послати на депонију. Враћени
HP-ови
кетриџи
пролазе
вишефазни
процес
рециклирања (растављање на пластику и метале). Од 70
до 100% рециклираног материјала улази у састав нових
HP-ових колор кетриџа и сваки нови кетриџ мора да
прође строге тестове поузданости. Компанија HP
доказује да брине о утицају својих кетриџа на околину
током целог њиховог животног циклуса - од дизајна до
производње, а затим од рециклирања до поновне
производње из рециклираног садржаја (HP’s ClosedLoop Plastics Recycling Process). Укључивањем
рециклиране пластике у оригиналне HP-ове кетриџе
затвара се круг тог управљања животним циклусом
производа. Поред тога, употреба рециклираног садржаја
за производњу нових кетриџа је регулисано програмом
HP-а Design for Environment, који минимизира утицај
HP-ових кетриџа на окружење кроз: једноствану
употребу материјала, лако рециклирање и ефикасно
паковање.

Слика 1 Систем “затворене петље” kompanije HP за
рециклирање пластике
Водећа компанија у Европи за рециклирање лименки
је Novelis. Лоцирана је у Великој Британији и
власништво је индијске компаније за производњу
алуминијума и бакра Hindalco Industries Limited.
Novelis годишње претопи око 38 милијарди лименки
и произведе од тога око 135.000 тона алуминијума.
Послује у 11 земаља и запошљава око 12.900 људи. У
2007. години ова компанија је остварила нето продају
од око 10 млд. $. Рециклажа почиње пријемом
балираних лименки, отварањем тих бала и сечењем
лименки на ситне комаде. Следи термичко
одстрањивање боја и топљење лименки на 700оC.
Алуминијум се лије у блокове и шаље у Немачку.
Даљом прерадом настају делови за аутомобиле и
авионе, нове лименке и други производи.
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Б) Рециклажа електричног и електронског
отпада у Сбији
У Србији се развија област рециклаже, јер је изградња
депонија веома скупа (нпр. изградња регионалне
депоније у Ужицу је коштала 12,5 милиона евра). У
Србији је крајем 2007. године било 280 компанија
регистрованих за рециклажу и то углавном металног
отпада и папир. Процењује се да се 50% тих фирми
бави рециклажом у сивој зони. Од 20. децембра 2007.
године у Србији постоји фонд "Еко круг", први и
једини кластер десет предузећа, два института и
невладине организације. Циљеви овог фонда су:
- системски приступ третману електронског и
електричног отпада,
- подизање свести у друштву о потреби правилног
поступања са секундарним сировинама,
- развој и усвајање нових технологија у поступању
са отпадним материјалима и њихов пласман у
домаћој индустрији,
- помоћ генераторима отпада у управљању опасним
отпадом,
- прилагођавање стандардима ЕУ и
- очување средине и имплементација стратегије
одрживог развоја.
Србија би могла да оствари добит од 60 до 90
милиона евра годишње само рециклирањем
електронског и електричног отпада. Прва фабрика за
рециклажу таквог отпада почела је са радом 6.
децембра 2007. године у Београду. Фабрика може да
рециклира до 2 тоне поменутог отпада за један сат.
Рециклажа се своди на разлагање тог отпада на
магнетни и немагнетни уз помоћ опреме познате
немачке компаније MeWa.
Неопходно је да држава успостави контролу над
рециклажом електричног и електронског отпада, јер је
он ресурс који добија све већи значај. У Србији је
2004. године рециклирано око 3% електричног и
електронског отпада. Отварањем ове фабрике
створени су услови да се у Србији рециклира око 10%
таквог отпада. Међутим, то је још увек далеко од
европског просека (60%) и Јапана (око 90%).
По савременим програмима рециклаже познат је
рециклажни центар BIS IT из Панчева, који послује у
оквиру компаније Божић и синови. Овај центар нуди
домаћим и иностраним компанијама, услуге у
преузимању и обради старе електронске и рачунарске
опреме. После стратешког повезивања са компанијом
INOS SINMA из Севојна (водећом фримом за
прикупљање и рециклажу металних делова у Србији)
центар BIS IT до 2010. године требало би да уђе у
партнерство са Microsoft-om. BIS IT поседује
сертификате за складиштење и прераду електричног и
електронског отпада који је Европска унија сврстала у
категорију опасног. Од 2006. године BIS IT преузима,
складишти, рециклира, транспортује, брише и
уништава податке са дискова и других медија. Поред
тога, извози нерециклабилни отпад и издаје
сертификате о еколошки безбедном и легалном
одлагању одбачене електричне и електронске опреме.

Након допремања IT опреме у центар за рециклажу
врши се селекција и разврставање на део за
рефабриковање и на део за рециклажу. Део опреме
који је исправан одваја се и формирају се "нови"
употребљиви рачунари. Рефабриковани уређаји се
пакују у еколошку картонску амбалажу и могу поново
да буду понуђени на тржишту уз гаранцију. BIS
рециклажни центар свим својим партнерима
омогућава да своју коришћену али исправну опрему,
поклоне хуманитарним организацијама.
Тржиште електронског и електричног отпада у Србији
вреди између 60 и 90 милиона евра. Рециклажом једног
рачунара од 30 килограма у производњу се враћа 25
килограма квалитетног материјала, отпад друге и треће
категорије чини 4,7 килограма, а остаје 0,3 килограма
материјала који се не може рециклирати (тонери,
батерије и катодне цеви). Директива ЕУ која регулише
прикупљање и рециклажу електронског и електричног
отпада обавезује државе чланице да рециклирају
најмање четири килограма електричног и електронског
отпада по становнику.
Од маја 2007. године компанија Теlonor позива
кориснике мобилних телефона у Србији да донесу
(рециклирају) стари мобилни телефон у неку од
њених продавница или на неки Теlenor еxпресс
мобилни штанд, како би добили до 1.500 дин. попуста
при куповини новог телефона (уз закључен
претплатнички уговор за период од 2 године).
Најпознатији слогани у широкој промотивној
кампањи су: “Рециклирајте и освојите” и „Обрадујте
себе. Обрадујмо планету“. Компанија Теlenor је од
маја до децембра 2007. године прикупила преко
60.000 мобилних телефона, од којих 90% може
поново да се употреби. Исто тако, покренула је акцију
рециклаже фиксних телефона.
У 2008. години биће неопходно донети закон о
управљању отпадом и закон о амбалажи и
амбалажном отпаду, као и низ уредби из области
санације разне врсте отпада.

В) Остали економски разлози
Иако не очекују тренутно профит, организације могу
да се укључе у процесе повратне логистике због
маркетиншких, конкурентских и/или стратешких
разлога (тј. због индиректних користи). На пример,
неке се компаније укључују у процесуирање враћених
производа да би се припремиле за будуће
законодавство /14, стр. 855-869/ или да би спречиле
доношење одређених закона.
Упркос конкуренцији, компанија може да процесуира
враћене производе да би спречила друге компаније да
не освоје њену технологију или да би их спречила да
уђу на њена тржишта. Управо је један од IBM-ових
мотива за укључивање у процесуирање враћених
делова био искључивање брокера.
Процесуирање враћених производа може бити у вези и
са изградњом зеленог имиџа. На пример, Canon је
повезао програме за рециклирање апарата за копирање и
програме за рециклирање кертриџа у филозофију
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“kyosei” (кооперативни раст) прокламујући да је за
“заједнички живот и рад за опште добро” /15/. Canon од
оснивања примењује ову корпоративну филозофију и
свестан је одговорности за утицај на друштво и
окружење (слика бр. 2). Зато “жели да сви људи (без
обзира на расу, религију или културу), хармонично живе
и раде у будућности”. Поред тога, процесуирање
враћених производа се може користити за унапређење
односа са купцима или добављачима. На пример, један
произвођач гума омогућава купцима да протектирају
гуме како би смањили своје трошкове.

одлагати на депоније, јер су штетни по околину.
Друге производе је забрањено одлагати због тога што
их је могуће рециклирати. Значајно је и то што
трошкови одлагања производа на депоније се
повећавају. Ови еколошки разлози, заједно са
економским разлозима, доводе до тога да све већи
број произвођача преузима своје производе од купаца
на крају њиховог животног века и врши (или
организује) њихово даље процесуирање.

4. ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО
ПОСЛОВАЊЕ
Дефиниција: концепт у којем компаније интегришу
бригу о друштву и околини у своје пословање као и у
односе са својим деоничарима, и то на добровољној
основи. Бити друштвено одговоран не значи само
испуњавати законске обавезе, већ и преко тога,
инвестирати у људски капитал, животну средину и у
односе са деоничарима.
Инвестирање у технологије које нису опасне по
животну средину може допринети компетитивности
предузећа. У социјалној сфери, улагање у едукацију,
радне услове и усвајање добрих односа са
запосленима такође може допринети продуктивности.
С друге стране, у земљама у којима уопште не постоје
прописи, таква пракса може довести до усвајања
законског оквира за социјално одговорну праксу.

Слика 2 Kyosei- корпоративна филозофија Canon-а

3.2. Законодавство
У многим земљама домаћим купцима закон омогућује
да врате поручену робу. Такође, у земљама ЕУ јача
улога еколошког законодавства које се односи на:
делове (квоте) производа које треба рециклирати,
паковање и одговорност произвођача за прихватање
враћених производа. Нови еколошки закони захтевају
да се компаније потпуније усагласе са њима, што
често има озбиљне финансијске импликације.
У прошлости, менаџери су развијали систем повратне
логистике обично зато што су осећали еколошку
одговорност. Данас је еколошки фактор главни
проблем. У прошлости је била пракса да чим један
производ напусти фабрику одговорност произвођача
да тај производ прикупља, процесуира или одлаже на
депонију престаје. Међутим, данас законодавства у
ЕУ и у САД чине произвођаче одговорним за
прикупљање, процесуирање и одлагање одређених
производа на крају њиховог животног века. Посебно
је такво законодавство строго у Немачкој.
Раније су произвођачи лако могли да одложе
производе на депонију. Данас постоје стриктни
еколошки прописи који одређују шта се и колико
може избацити на депонију. Одређене материјале (као
што су хемикалије и тешки метали) је забрањено

Изражавајући социјалну одговорност и добровољност
кроз опредељеност која прелази прописане законске
захтеве (које ионако морају поштовати), компаније
настоје повећати стандард друштвеног развоја,
заштите околине те поштовања људских права.
Такође на тај начин теже добром и транспарентном
управљању, промовишући интересе различитих
учесника путу према постизању квалитета и
одрживости.
ДОП су углавном прихватиле велике компаније, но
таква пракса постоји међу свим типовима
предузетништва, укључујући и мале и средње
предузетнике и удружења. Друштвено одговорно
пословање је концепт у којем пословни субјект одлучује
на добровољној основи доприносити бољем друштву и
чишћем околини, у интеракцији с осталим учесницима.
Одговорност се огледа кроз однос према запосленима,
али и свим другим учесницима на које пословање има
утицај и који повратно могу на њега утицати.
Деоничари (енгл. stakeholders) – појединци, заједнице,
организације које утичу или на њих утичу активности
предузећа. Могу бити интерни (нпр.запослени) или
екстерни (нпр.потрошачи, добављачи, деоничари,
локалне заједнице).
Друштвена одговорност компаније тиче се низа
вредности или принципа који приморавају компанију да
одговорно извршава активности повратне логистике. На
пример, забринутост Паулa Фарова (оснивача Wаlden
Paddlers Inc.) у вези са “брзином којом производи
широке потрошње стижу преко тржишта до депоније”,
провоцирала га је да приступи иновативном пројекту о
кајаку који се 100% може рециклирати. Данас неке
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фирме (као нпр. Shell) /16/, имају опсежне програме који
се односе на њихову друштвену одговорност, где
социјална и еколошка питања постају приоритети.
Ово нису узајамно искључиви мотиви и, у стварности,
понекад је тешко поставити јасну границу. У многим
земљама, потрошачи имају право да врате производе
купљене од тзв. удаљених продаваца (као што су
компаније за испоруку производа путем поште или
компаније које пословање углавном обављају
електронским путем). Ове компаније закон обавезује да
пруже могућност потрошачу да им врати купљени
производ. У исто време, ова могућност треба да привуче
потрошаче и да пружи одређене користи компанији.

5. ЗАКЉУЧАК
Повратна логистика је постала врло значајан сегмент
модерних ланаца снабдевања. Зато се може рећи да је
управљање процесом враћања производа веома значајно
за профитабилност целокупног ланца снабдевања.
Такође, граница између forward логистике и повратне
логистике није стриктно дефинисана у модерним
ланцима снабдевања и може се релативизирати значај
термина “сировине” или термина “крајњи корисник”.
Независно од модела пословања и од тржишног учешћа,
компаније морају да рачунају на раст стопе враћања
производа као и на преузимање свих трошкова у вези са
њиховим враћањем. Компаније које не схвате логику
риверсних токова производа, новца и информација, као
и оне које не буду спремне да управљају тим токовима,
могу постати аутсајдери па чак и губитници. Економски
фактори (посебно рециклажа), правна регулатива и/или
“осећање”
друштвене
одговорности,
мотивишу
компаније из различитих индустрија да развију
ефикасне системе повратне логистике за прихватање и
процесуирање враћених производа.
Друштвено одговорно пословање (ДОП) представља
концепт по коме привредни субјекти који га усвајају
свесно и добровољно надилазе своју примарну
функцију стицања и расподеле профита и остварују
позитиван утицај на своје радно, друштвено и
природно окружење. ДОП, у суштини, представља
свест о новом положају и значају које компаније
имају у савременом, глобалном друштву и
одговорности која из њих произилази. То је, заправо,
процес у коме компаније усклађују своје односе са
најразноврснијим друштвеним актерима који могу,
мада не и морају, имати утицаја на њихово
пословање. Пракса ДОП-а се односи на целокупну
сферу утицаја и распон деловања једног предузећа,
као и на односе које оно при томе успоставља: шта
производи, како купује и продаје, да ли се придржава
закона, на који начин запошљава, оспособљава и
утиче на развој људских ресурса, колико улаже у
локалну заједницу и поштовање људских и радних
права, на који начин доприноси очувању животне
средине. Другим речима, ДОП би се могло
дефинисати као концепт у оквиру кога се компаније
према свим својим стејкхолдерима (сви они на које
пословање једне компаније може имати утицаја,

„интересне групе”) односи етички и одговорно,
односно на друштвено прихватљив начин.
Питања корпоративне друштвене одговорности одавно
заокупљају пажњу највећих светских компанија, као и
медија и јавности уопште. Ова област развила се у један
од најзначајнијих сегмената по којима се евалуира
профил великих пословних институција, а програми и
пројекти везани за разне аспекте друштвене
одговорности добијају приоритетна места у дугорочним
стратегијама раста и развоја многих савремених држава.
У складу са таквим глобалним токовима у области
тематике везане за рад и активности великих
корпорација, Економист Media Group је покренуо
пројекат годишњих конференција на тему корпоративне
друштвене одговорности. Прва од њих је на највишем
нивоу окупила најзначајније представнике свих
релевантних компанија, као и представнике владајућег
естаблишмента, невладиних организација, ПР и
маркетиншких агенција, те уреднике неких од
најзначајнијих медија у нашој земљи.
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ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
CITY ЛОГИСТИКЕ НИШA
Душица Јанојлић дипл.инж
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Резиме: У раду је дата анализа генератора
логистичких захтева у централној градској зони у
Нишу, са посебним освртом на логистичке токове у
трговачкој делатности. Приказани су резултати
спроведене анкете у тим објектима са аспекта
подсистема логистике: транспорта, складиштења,
паковања и одношења отпада. Дат је и приказ
основних елемената транспортног система у Нишу и
његова просторно-демографска структура.
Кључне речи: city логистика Ниша

1. УВОД
City логистика обухвата све стратегије, технологије и
сва решења која се односе на рационализацију
урбаног теретног транспорта. Потенцијал рационализације робног транспорта у градовима је изузетно
велики и у зависности од специфичности

градова, појављују се различите концепције и решења.
Ефикасан робни транспорт је предуслов за одржање
урабаног живота и пословних активности којима се
остварује развој градских средина и саставни је део
градске економије, али изазива низ негативних
ефеката на саобраћај и животно окружење.
У Нишу није устаљен поступак континуалног праћења,
планирања и информација о резултатима и ефектима
досадашњих истраживања из области транспорта.
Постојећи пројекти су најчешће обухватали један вид
превоза, једну делатност или предузеће, а изостало је
технолошко-транспортно и функционално усклађивање
појединих транспортних подсистема (друмски, железнички, складишни и сл.), односно стварање јединственог
транспортног система на нивоу града. На основу
досадашњих истраживања која су углавном третирала
проблематику из домена транспорта и дистрибуције на
макро-нивоу, може се рећи да не постоји развијен
концепт анализе транспортно-дистрибутивних процеса
на савременим логистичким принципима, односно
поступак повезивања, рационализације и аналитичког
праћења функционисања елемената који повезују
производњу-велетрговину-трговину на мало-клијенте.
Урбани теретни транспорт је само део укупног ланца
снабдевања.
У граду се свакодневно, поред људи креће и роба.
Почетак, завршетак или или преломни транзитни чвор
робно-транспортних токова у Нишу се често налазе
унутар централне градске зоне. Системи који
подржавају кретење робних токова су логистички
системи: системи за складиштење, држање залиха,
паковање, претовар, транспорт и тд. Ови системи у
Нишу имају изузетну просторну дисперзију, што је
последица недовољног сагледавања робног транспорта и логистике у граду.
Просторно-демографска структура Ниша - Ниш је по величини трећи град у Србији са више од 250000 становника
насељених у пет градских општеина. Административни је
центар Нишавског округа и регионални центар југоисточне
Србије. Површина града је 597 квадратних километара.
Моноцентрично је организован (сл.1) са главним градским
центром и урбанистичким плановима је предвиђено да тако

Слика1. Путни правци Ниша
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остане и у будућем периоду. Градска матрица централног
дела града је по систему правилних грађевинских блокова.
Густина насељености у урбаном делу износи 500ст/ха.
Градска општина Медиана се истиче по томе што у њој
живи и ради највећи број становника у граду, а има
најмању површину, па су очекивања да је управо подручје
ове општине место највеће концентрације логистичких
захтева.
Транспортни системи.- Ниш се налази на
раскрсници балканских и европских путева и чини
мултимодално чвориште највишег ранга у Србији.
Укрштање више врста саобраћаја врши се на овом
подручју: коридор ауто-пута, железничке пруге,
аеродром, планиране пруге за велике брзине,
железничко чвориште, робно-претоварни центар и
друго. Два важна коридора европске транспортне
мреже директно или индиректно повезују град са
ширим европским окружењем (X и IV).
У саобраћајном систему града Ниша учествују друмски,
железнички, ваздушни и ПТТ саобраћај. Мрежа путева у
граду је дугачка 391 километар, а њену структуру чине:
магистрални путеви, регионални и локални путеви (сл.1).
Главна саобраћајница долази из правца Београда (Е75) до
северне ивице Ниша, одакле се рачва ка југу и истоку, а
значајан је и правац који води на запад. Кроз територију
града пролази и неколико железничких путних праваца
који повезују Балкан са централном и западном Европом,
Поморавље са Јадраном, Егејским и Црним морем.
Ваздушни саобраћај се одвија преко аерадрома
''Константин Велики'' са одличним техничким и
метеоролошким условим условима за обављање
путничког и робног ваздушног саобраћаја. Располаже
са полетно-слетном стазом, рулном стазом,
платформом за паркирање и пристанишном зградом.
У Нишу се налази главни поштански центар одакле се
обавља поштански саобраћај и где се прерађују поштанске
пошиљке за целу територију југоисточне Србије, као и
две међународне линије за Бугарску и Македонију, што га
чини значајним регионалним центром. Свакодневно је
присутно 70 возила је на улицама града Ниша, ради
континуираног обављања поштанске делатности.

2. ГЕНЕРАТОРИ CITY ЛОГИСТИКЕ
Градове карактерише велика концентрација људи и разних
функција (становања, трговине, индустрије, администрације, културе и уметности, образовања и друго).
Генератор city логистике је сваки објекат у коме се обавља
нека од урбаних функција и који иницира неки од
логистичких захтева транспорта, складиштења, претовара,
држања залиха и паковања. Према званичним статистичким
подацима, у Нишу постоји око 14000 објеката који
генеришу логистичке захтеве и покрећу робне и
транспортне токове. Ови објекти-генератори логистичких
захтева (сл. 2.1.), различите су величине и структурe.
Највеће учешће у броју генератора у Нишу има
трговачка делатност, следе индустрија и рударство,
друштвене делатности, саобраћај и везе, док је најмање
објеката, односно генератора логистичких захтева у
делатностима пољопривреде, шумарства и финансија.
Ако се анализира број логистичких захтева по
градским општинама, највећа концентрација захтева је
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Слика 2.1. Број генератора логистичких захтева
према врстама делатности
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Слика 2.2. Број генератора логистичких захтева
по општинама
у градској општини Медиана, док најмањи број
објеката има општина Нишка Бања (сл.2.2.).
Када се посматра број објеката у појединим градским
општинама према врсти делатности, анализом је
утврђено да су слични резултати у свим општинама.
Свуда је највеће присуство генератора логистичких
захтева у области трговине и они чине скоро половину
укупног броја генератора. Ови резултати указују на то да
трговачки објекти, њихова величина и просторни
размештај значајно утичу на логистичке токове у граду
Нишу и да их треба детаљно анализирати, јер ће управо
они имати највећи утицај на избор city логистичких
концепција у граду.
Проблеми сити логистике истраживани су са аспекта
подсистема логистике (транспорта, складиштења,
паковања и одношења отпада ) у централној градској
пословној зони, са великом концентрацијом генератора
логистичких токова. Централна зона се простире од
Вардарске улице до Вијводе Мишића, односно од
Обилићевог венца до зелене пијаце у улици Ђуке
Динића (сл. 2.3.).

9.2

3. ЛОГИСТИЧКИ ТОКОВИ

Слика 2.3 Централна градска зона
На овом простору је вршено анкетирање постојећих
генератора логистичких токова. Утврђено је да постоји
око 1700 објеката који свакодневно у мањој или већој
мери генеришу логистичке захтеве за транспортом,
складиштењем, паковањем или поручивањем робе. Поред
наведених објеката, у централној градској зони се налазе
зелена и цветна пијаца са 1008 тезги које значајно утичу
на број покретања друмских возила у овом делу града.
Постојећи генератори су према природи захтева које
генеришу сврстани у једанаест карактеристичних група.
Може се закључити да највећи број логистичких
захтева генерише трговина - чак 80,1% од укупног
броја, затим банке, агенције и мењачнице и
угоститељски објекти (сл. 2.4.).
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административни објекти (0,5%),
продавнице техничке робе (10%),
апотеке, парфимерије (4,5%)
продавнице прехрамбених производа (2,25%),
угоститељски објекти (6,7%),
занатске радионице (3,33%),
продавнице одеће и обуће (47,81%),
супермаркети, минимаркети, мешовита роба (11%),
школе, факултети (0,3%).

Слика 2.4. Структура генератора у централној
градској зони

Логистички токови трговачке делатности се разликују у
зависности од врсте и величине објекта. Систем
снабдевања је у њима различит, јер се неки објекти
снабдевају из сопственог дистрибутивног центра, неки
из дистрибутивног центра велетрговине или директно од
произвођача. Осим робних токова за објекат, постоје и
токови повратка робе од објекта до снабдевача због
грешке, зато што је роба сезонска или се повлачи из
неког другог разлога. Сакупљање робе се организује као
независна вожња или се комбинује са испоруком.
Фреквенција испоруке робе је различита и креће се од
неколико пута дневно до пар испорука месечно.
Фреквенција токова сакупљања робе од објакта се такође
разликује – код књижара је то свакодневно, а у неким
објектима само у изузетним случајевима. Токови робе до
и од објекта директно утичу на број покретања возила.
Компаније које имају више својих објеката у граду осим
наведених токова често реализују и токове размене робе
између тих објеката. Трансфер се врши заједно са
испоруком основне робе или посебним вожњама, што
додатно оптерећује и онако загушене саобраћајнице у
ценртралном градском језгру.
Функционисање објеката и извршење основне делатности
захтева често и њихово снбдевање помоћном робом и
разним материјалом ( објекти трговине на мало у циљу
продаје робе крајњем кориснику захтевају испору папира,
кеса, средстава за хигијенско одржавање објакта,
рекламног материјала и слично). Већина објеката ове
материјале прима заједно са основном робом. Објекти у
граду повремено захтевају разне врсте услуга
(сервисирање рачунара и других уређаја и инсталација) и
бриј ових услужних токова зависи од делатности,
величине и опреме у објекту.
У Нишу је присутан и проблем сакупљања отпада из
објеката. Појављује се основни и специјални отпад
(хемикалије, медицински отпад). Основни отпад чине
углавном кутије и кесе у којима се допрема роба до
објеката и које се бацају приликом припреме робе за
излагање. Велика количина овог отпада се оставља на
тротоару – ван посуда за смеће.
Постоје и токови сакупљања разних материјала за
клијенте и поште, које реализује особље поште или
курирске службе, најчешће комби возилима. Осим тога,
честа је појава да се роба испоручује на кућну адресу и етрговина. Роба се испоручује на кућну адресу из објеката
или директно из дистрибутивниг цента. Са аспекта city
логистике је ово неповољно, јер покреће велики број
возила са малим искоришћењем товарног простора, што
доводи до присуства великог броја возила на улицама.
Са просторног аспекта дистибуција робе може бити
директна и индиректна.У директним каналима производ
се од произвођача директно испоручује за потрошача,
без посредника, а индиректни канали укључују једног
или више посредника. Посредник који продаје производ
крајњем кориснику је трговина на мало.
3.1. Aнализа логистичких токова
У централном градском језгру у Нишу има највише
трговина на мало. Трговци имају увид у жеље клијената и
могу утицати на одлуку клијената о куповини производа,
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могу сами да одлучују о асортиману производа који се
продају и уопште, трговина на мало има најјачи утицај на
већину робно – дистрибутивних активности у граду. Из
тог разлога је спроведена анкета у трговачким објектима
на мало, у циљу што бољег сагледавања постојећих
логистичких токова у централној градској зони у Нишу.
Питања су се односила на број испорука дневно/недељно,
величину испоруке, врсту возила у допреми, величину
складишног простора, време и место истовара, појавни
облик робе, време приспећа, одакле роба пристиже и
токови отпада. Анкетом су обухваћене све групе
генератора из ове делатности ( продавнице одеће и обуће,
мешовите робе, продавнице техничке робе, апотеке итд.).
Структура броја дневних испорука показује да преко 52%
објеката у централној градској зони има једну или више
испорука у току једног дана, око 24% једну недељно, док
се остали објекти опслужују 2-4 пута недељно (сл. 3.1.).

У допреми робе до објекта највише су присутна
возила носивости 1,5-3 тоне (42,21%), возила
носивости до 1,5 тоне се појављују у снбдевању 37,7%
објеката., док је најмање присуство возила чија је
носивост већа од 7 тона. Ово указује на присуство
великог броја возила малих носивости, што доводи до
покретања већег броја возила у току дана и
преоптерећење градских саобраћајница (сл. 3.3.).
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Највећи број трговинских објеката у центру Ниша
поседује складишни простор у склопу продајног објекта,
који се налази као издвојена целина углавном иза
продајног дела. У овим објектима роба при истовару
пролази кроз продајни простор, због чега долази до
делимичне или потпуне обуставе продаје. Неки објекти
уопште немају складиште, а одређени број има складиште
на другој локацији.Учешће складишног простора у
укупном простору продајних објеката је мало. Разлог је
изузетно висока цена посливног простора у овом делу
града, па се функција скадиштења своди на минимум.
Резултати анкете показују да само четвртина објеката има
одговарајуће складиште, 42 % неодговарајуће, 12,5 %
објеката има склаиште на другој локацији, док 21 %
уопште нема складиште (сл. 3.4.).
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Слика 3.1. Структура броја дневних испорука
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Слика 3.2. Величина једне испоруке
Величина испоруке по једном генератору је мала и у
45,23 % износи мање од једног кубног метра, у 36,68 %
узноси 1-3 кубна метра, у 8,54 % објеката 5-7, док су
остале величине занемарљиве (сл. 3.2.).
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Слика 3.4. Структура складишта

Задатак ових складишта је ублажавање неравномерности
између враменски и количински различитих робних
токова (робе коју трговина набавља и касније испоручује
клијентима) . Подсистем складиштења има највећи утицај
на транспотр - недостатак складишног простора доводи
до већег броја испорука , односно већег броја покретања
возила. Ово је непожељно са аспекта city логистике, јер
долази до загушења најфреквентнијих саобраћајница, као
и због утицаја на животну средину. Треба напоменути да у
овом делу града живи велики број грађана Ниша који су
изложени буци и аерозагађењу.
Време задржавања доставних возила на истовару код
већине анкетираних објеката износи 10-15 минута (у 51%
објеката), у 22% објеката возила се задржавају 15-20
минута, мање од 10 минута код 16,5% објеката, 20-30
минута траје време истовара код 9,5% објеката, док је
време истовара дуже од 30 минута уочено код малог броја
објеката (0,1%) (сл.3.5.).
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Слика 3.5. Време задржавања возила на истовару
Возила се приликом истовара у централном градском
језгру у Нишу релативно кратко задржавају. Оно што је

уочено као проблем је место обављања ових операција.
Не постоје специјално изграђене површине за утоварноистоварне операције, па се оне обављају на коловозу,
тротоару или у пешачким зонама.
Роба у продајне објекте пристиже у транспортном
паковању. То су углавном кутије и вреће, а мали је број
објаката у централној градској зони где се роба допрема
у стандардизованим логистичким јединицама. Само у
супермаркетима и појединим продавницама техничке
робе појацљују се палете. Од претоварне механизације
су у употреби само ручни виљушкари.
Роба се у самим објектима припрема за излагање, а излаже
се у основној амбалажи. Димензије амбалаже зависе од
врсте производа и у продавницама се појављује широк
спектар различитих величина и облика. Појављује се
проблем одношења транспортне амбалаже из објекта. Не
постоје одговарајући системи за сакупљање отпада, а
одлагање се врши у постојећим посудама за одлагање или
на тротоару. У улици Обилићев венац и у Душановој улици
90% анкетираних објеката на тротоару одлаже отпад
чекајући да га однесу сакупљачи секундарних сировина.
У временском интервалу од раних јутарњих часова до 10
часова, робом се снабдева 24 % објеката у центру Ниша, у
периоду 10-12 часова 37 %, док се после 16 часова снабдева
свега 13 % објеката. Може се закључити да је на градским
улицама у време саобраћајних шпицева присутан велики
број доставних возила, што додатно оптерећује градске
саобраћајнице. Једно од анкетних питања је било и
одакле роба пристиже. Само специјализоване продавнице
које продају одређену врсту робе су имале конкретан
одговор. Већина продавница се снабдева робом од више
добављача и ти канали често нису устаљени, већ варирају
од случаја до случаја (сл. 3.6.). Добављачи су из других
градова,а велики број анкетираних се снабдева у објектима
велетрговине (углавном ''Метро'') само за поједине
производе из свог асортимана. Тако у једну продавницу у
току дана пристиже роба произведена ван Ниша директно
од произвођача, али и роба из неког од објеката
велетрговине у граду.

Слика 3.6. Правци допреме
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Неки производи из асотримана се допремају сопственим
возним парком, док често произвођачи и већи
дистрибутери токове допреме робе реализују својим
возилима. У задње време се све више користе услуге
курирских служби за превоз робе до продајних објеката.
Најоптерећенија саобраћајница у централној градској зони
је деоница од 2000 метара – улице Обилићев бенац и
Душанова. Број објеката- генератора логистичких захтева
на посматраној деоници је око 300. Улица Обилићев
венац има две коловозне и три саобраћајне траке, од којих
једна служи за заустављање и паркирање возила. У улици
су присутни и аутобуси јавног градског превоза путника.
Душанова улица је једносмерна, са три саобраћајне траке
од којих је једна предвиђена за паркирање возила.
Приликом истовара доставних возила често долази до
застоја одвијања саобраћаја.
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THE BASIC PARAMETERS OF THE CITY
LOGISTICS IN NIS

4. ЗАКЉУЧАК
Робни транспорт у Нишу карактерише недовољна
повезаност и координисаност токова, што има за
последицу велики број покретања возила, њихову
недовољну искоришћеност и неповољан утицај на
саобраћајни систем. Ови проблеми се могу превазићи
консолидацијом робних токова и применом кооперације у сакупљању и дистрибуцији робе.
Обзиром да је усвојена Стратегија развоја града Ниша
проблем логистике истакао као један од приоритета,
потребно је сагледати генераторе логистичких захтева
на целој територији града и у складу са добијеним
резултатима,
извршити
оцену
економске
оправданости изградње логистичког центра или робно
транспортног центра у Нишу.
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ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

ЈЕЗИК КАО ЛОГИСТИЧКА
ПОДРШКА У ТРАНСПОРТНИМ
УСЛУГАМА
Анкица Стојаноска, лектор
Економски факултет у Прилепу,
Универзитет "Климент Охридски" у Битољу,
Македонија
Резиме: Савремене компаније данас су изложене
интензивним кретањем роба и услуга, те морају
сарађивати, тј. користити заједничку инфраструктуру са
циљем редуцирања трошкова и времена, с једне стране, и
повећање профита, с друге стране. Логистика у
транспортним услугама постаје круцијална компонента, а
она пре свега подразумева: бољи тимски дух, интензивнији
људски контакт, јачи сенс за одржавање на тржишној
позорници, што омогућава конкурентску позицију и
константну конекцију са потрошачима.
Значајан сегменат у склопу тоталног квалитативног
менаџмента (TQM) данас је комуникацијски процес, јер
свако физичко кретање робе и коришћење транспортних
услуга прате и информације. Језичке дифиренецијације су
опортуне са ефективном комуникацијом. Оне се често
манифестују као (семиотске) баријере, па због тога језик
се мора прилагођавати ситуацијама, као логистичка
подршка у транспортним услугама.
Кључне речи: транспортне услуге, логистика, језиксемиотика.

1. УВОД
Познато је да се логистика бави управљањем робних
токова, кретања материјала, информација и финалних
производа од набавkе сировина, прераде (производње),
дистрибуције и даље продаје до коначног потрошача.
Логистика или физичка дистрибуција1 инволвира:
планирање, имплементацију и контролу физичких токова
производа, услуга и реалациjске информације са
оригиналне полазне (стартне) тачке кретања до потрошача
и стварање профита. У логистичком систему као један од
елемената, који је логички повезан са осталим елементима
1

Armstrong & Kotler, Marketing An Introduction, Pearson
Prentice Hall, Upper Saddle River,2006,p.318
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(транспорт, претовар, складиштење, залихе, дистрибуције,
интеграције, манипулације итд.) је информацијски систем и
фактор човек. У вези тиме, језик је израз комуникационог
стила, односно он је (не)препознатљив у пословним
релацијама, особито у интернационалнoj размени. Његова
логистичка подршка састоји се у томе што креира
репутацију компаније и омогућава лакше и брже солуције
приликом купопродаје транспортних услуга. Наиме, врх
свега тога је реалност базирана на мрежи комуникационих
одлука у логистичком систему, који може имати различиту
структуру.
Логистичке активности (које се углавном повезују са
доставом производа и услуга) су исто толико старе колико
је и сама економско-привредна активност, али се тек
одскора њима придаје велики значај и оне постају
високорангиране у пословима компанија. Логистика је,
такође, и ново име маркетинг игре од 1990. године за све
транспортне компаније које су оријентисане на just-in-time
услуге, дистрибуцију и/или инвентарисање свих оних који
побеђују на тржишту.
С тиме, са језиком започиње и завршава се свака пословна
активност. Компаније које на адекватан начин користе језик
као логистичку подршку доминирају светском економијом
(нпр., јапански произвођаћи саобраћајних средстава и
електронске компаније које користе desk-top публикације,
каталоге и електронски трансфер информација, онда
познате америчке и европске транспортне компаније које
придају већи значај логистичке подршке итд.). Типови
дистрибуције, локације и остале варијабле канала продаје,
путем прилагођавања језичких атрибута, могу се
реплицирати и дуплицирати у компарацији са
конкурентима.

2. ЈЕЗИК У АКЦИЈИ
Једино место где реалне производе и услуге егзистирају је
људски ум. Све друге маркетинг и уопште пословне
варијабле, као што су, на пример, процес производње,
дизајн производа и услуга, цена, дистрибуција,
употребљивост итд., могу се копирати од стране
конкурената, али ментална мрежа потрошача је јединствена
и уникатна. То је оно што људи траже на тржишту, оно о
чему они сањају да имају, оно о чему верују... те зато
комуникација и језик у акцији рапидно постају логистичка
снага, пре свега у маркетингу транспортних услуга данас, а
и сутра свакако.
У овом се контексту примећује да језик као логистичка
подршка има двојну улогу у односу на кориснике: с једне
стране то су индивидуални потрошачи, а с друге стране,
групни или корпорациони потрошачи. Овде у раду ће се
користити термин потрошачи у транспортним услугама,
мислећи пре свега на транспортне компаније.
Потрошачи транспотрних услуга апсорбирају информације
из различитих извора, па тачно због тога је тешко
контролирати инпут и аутпут оних информација које
иницирају утицај на пословне субјекте. Језик као
логистичко средство за општење има тачно ту улогу да да
допринос ефективнијој комуникацији.
Потрошачи транспортних услуга у ери мас маркетинга
контактирају са услугама путем информација које имају
двосмеран (two way) ток. Наиме, логистички менаџери
координирају са активностима добављача, купопродајних

агената, маркетара, учесника у каналима продаје и
потрошача. Ове активности инволвирају прогнозирање,
пословање
информационих
система,
производно
планирање, процесирање, складиштење и планирање
транспорта. Али ништа од свега тога се не може обавити
без употребе језика.
Језичке се баријере најчешће појављују приликом вербалне
или писане комуникације у логистичком информационом
менаџменту када се морају преводити различите пропратне
документације, формуларе, пословна писма и информације
о транспорту производа и услуга.
Наиме, ваља истакнути да су транспортне услуге веома
сложена област, па је и логистика преко потребна да би се
обавиле све функције око свеукупне реализације, и то на
задовољство и компанија, стеикхолдера и потрошача.
Најмоћнији инструмент (језик), као логистичка подршка,
углавном, има шест функција у комуникацији (које је
одредио познати лингвист, Роман Јакобсон), а то су:
референцијална (денотативна, когнитивна), конативна
(апелативна), фатичка (функција усмерена на контакт
приликом употребе формуле поздрављања, с чиме почиње
и завршава свака комуникација) , метајезичка, експресивна
(емотивна) и поетска (естетска).
Функционални стилови су "типови функционисања језика,
који одговарају различитим потребама друштва и
појединца, а који се битно разликују по степену
вероватноће појављивања одабраних језичких јединица и
категорија, тако препознатљивих већ на индивидуалном
нивоу перцепције"2. Вредно је напоменути да
класификација стилова и подстилова је разнолика и
дугачка. Стил и језик, као логистка транспортних услуга
припадају административној функционалној скупини, а ова
се скупина разлаже на пет подстилова (законодавноправни, друштвено-политички, дипломатски, пословни и
персонални).
Функционално раслојавање језика је нарочито битно у
индивидуализацији комуникације, тј. грађење пословног
језика са свим његовим карактеристикама у погледу
потреба транспортних услуга. Наиме, пословни стил
транспортних компанија се мора издвајати према:
прецизности и безличности, објективности, устаљене
форме, званичности употреба стручних термина итд.
Граматички облици готово у свим функционалним
стиловима су једнаки, али у случају употребе језика у
транспортним услугама мора се водити рачуна о тематски
сродним лексикама, где се формирају парови који
означавају исте реалитете и исте цивилизацијске слојеве (у
вези номенклатурне скале, прилагођавања страних речи
према домаћој лексици итд.).
Медијумска презентација промотивних активности довела
је до демократизацији језика, па и до употребе пежоратива,
мелиоратива, елементе вулгарне агресије, чак и вулгаризме.
Логистика у транспортним услугама, поред осталог, има за
циљ и тачно маркирање језичких средстава. Према Гак В.3,
аналитичке синтагме, приликом комуникације са
партнерима, боље и прецизније изражавају семантичке
нијансе, него поједине речи.
У укупном инвентару израза свих комуникатора у
транспортним пословима највећи део заузимају
информације о ценама, дестинацијама, количинама,

пропратне
инфраструктуре,
техничко-технолошких
карактеристика транспорта итд. Тачно с те стране
гледишта, подстандардне језичке особине (дијалектизми,
провинцијализми, варваризми, архаизми, фамилијарне
изразе и сл.) се често провлаче у свакодневној
комуникацији.
Концентрација
одређених
језичких
средстава и степен предвидљивости одабира језичких
јединица свих нивоа помаже да се комуникација одвија
лакше и разумљивије за све учеснике у транспортним
услугама.
Али се семиотске језичке баријере стварају када долази до
неразумевања поруке, због употребе неадекватне лексичке,
граматичке, синтаксичке, морфолошке и стилистичке
конструкције у комуникационом процесу. Патолошка
комуникација (особито писана) доводи до губљење
времена, стварање допунских трошкова приликом
прикупљања допунских информација, па чак и прекидања
одређених веза са страним партнерима. Велики асортиман
грешака у комуникацији је контрапродуктиван, те зато
језичка
се
едукација
данас
оријентише
на
мултилингвалност.
Детектирање учесталости свих типова комуникационих
баријера и њихово смањивање је релевантан задатак за
интернационални менаџмент у транспортним услугама. У
снабдевачком ланцу вредности данас, углавном у
високоразвијеним земљама, позната је такозвана upward4
комуникација што представља трансфер информација од
подређеног ка супериорном, а обрнута варијанта је тз.
downward комуникација. Задњих неколико година праве
се концентрирани напори за промовирање upward
комуникације као логистика бизниса у САД, Јапану, Хонг
Конгу, Сингапуру, док у појединим азијским и афричким
земљама она није популарна. Али у многим случајевима
показало се да запослени преферирају да користе downward
комуникацију уз подршку upward канала.
3. ТРАНСФЕР ПОРУКА
Велики број комуникационих разлика произлази из
информационог контекста. У многим земљама (Јапан, неке
арапске земље) поруке су најчешће кодиране и
имплицитне, али постоје земље (на пример, САД, Канада)
где су поруке експлицитне, те тачно се може сазнати шта
комуникатор мисли. Контекстуални фактори су такође
битни за консидерацију порука. На слици 1 се може
приметити како стоје ствари са експлицитном и
имплицитном комуникацијом.
Као резултат тога, може се приметити да језик никад није
сам у комуникацији, већ пропраћен са великим бројем
невербалних или контекстуалних фактора. Компаније које
користе логистичке предности уотребљавају TQM (Total
Quality Management) као техника за развој креативности и
потенцијала запослених. Ова техника инкорпорира знање и
искустава, а једноставна премиса је „реалне ствари, у
реалном времену“. Концепт TQM обухвата отстрањивање
дефекта у комуникацији и превенирање грешака, тј.
дизајнирање механизама за ефикаснијег општења.

4
2

Головин, Јазик и статистика, Москва,1971,стр.121
3
Гак В., Синтаксис и стилистика, Москва, 1976, стр.88

Hodgets M. Richard, Luthans Fred, Doh P. Jonathan,
International Management-Culture, Strategy, and Behavior,
sixth edition, McGraw-Hill, IRWIN, Boston, 2006, p. 186
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Висококонтекстуална
имлицитна
комуникацијска култура

Јапан
Арапске земље

Латинска Америка
Италија
Енглеска
Француска
Северна Америка
Скандинавија
Нискоконтекстуална
експлицитна
комуникацијска култура

Немачка
Швајцарска, Немачка

Слика 1 Експлицитна/имплицитна комуникација: интернационална компарација
(Извор: Adapted from M.Rosch, Communications:Focal Point of Culture,
Management International Review,27, no.4(1987), p. 60)

Максимално генерирање и искоришћавање идеја, знања и
информација огледа се и у коректности формулисања
порука и њихово преношење потрошачима. То подразумева
тачну употребу директног и индиректног говора, онда
елаборационог стила или језгровитог начина писања,
коришћење афективног и инструменталног стила као
језичке логистичке алатке које карактеризирају
комуникацију у транспорту. Бројна истраживања показују
да приликом слања лоше информације Американци, на
пример, у почетку писања поруке, користе изразе, као што
су: „извињавамо се, опростите, са задовољством, природно
је... итд.“, тј. нефаворизирају лошу вест. Сугерише се да
коришћење позитивних алтернативних израза увек има
бољи goodwill. Проблем произлази када се поруке морају
преводити са оригинала на таргетираном језику.
Тај проблем се данас успешно решава помоћу e-translate,
пошто у електронској трговини све чешће документација о
транспортним услугама иде преко интернета (интранета и
екстранета).

4. e-TRANSLATE КАО ЛОГИСТИКА
Као потпуно интегрирани софтвер, e-Translate годинама
нуди широку лепезу солуција локалним компанијама,
антиципирајући њихове напоре за лингвистичко
препознавање у разменској сфери. Он интегрише постојне
предузетничке софтвере и кориснички interfaces, пројекте и
језике са циљем детектовања промена и менаџирања
циљних садржаја. Помоћу ове високе технологије ѕmart
транспортне компаније редуцирају локалне трошкове,
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повећавају утицај на тржишту и шаљу конзистентне
поруке. Тиме се постиже високи квалитет комуникације,
ефикасније и ефективније солуције око привлачења и
задржавања потрошача, стиче се већа лојалност на
физичком и виртуалном тржишту. Транспортна услужна
машинерија свакодневно суачава се са потребама
превођења инстант порука, тумачења одређених садржаја и
интерпретације стратешких одлука.
У том смислу, овај се провајдер фокусира на стратешке
потребе
компанија
које
комуницирају
на
интернационалном тржишту. Мултилингвални карактер
електронског преводиоца показује да је он супериоран
језички сервис који генерира сигурни повраћај инвестиција.
Он помаже око корекције и редакције превођеног
материјала, подржава локалне веб странице, користи
семантичке стандарде, тј. нуди кључеве разумевања између
корисничких компанија.
Ригорозна методологија електронског превода и
коришћење екстензивних извора гарантује високе
професионалне стандарде у свим сферама транспорта. То
значи да комуникација постаје флексибилнија, што
омогућава дизајнирање нових стратегија и алтернативна
решења за менаџирање квалитета услуга, клијената и
њихово
детектирање
у динамичном
окружењу.
Електронски превод (e – Translate), уствари, је логистика
бизнис процеса. Пратећи интра и интеркомпанијске
трансакције, стандардизирајћи документацију приликом
електронске трансмисије, преводилачки провајдер, на неки
начин, врши компилирање потрошачких потреба и
дефинирање њихових жеља и преференција.
Повратна спрега (feedback) свега тога је бенефит или
профит за оне логистичке компаније које користе језички

тренинг за одржавање квалитета комуникације, односно
које језику, као подршци, придају адекватан значај.
Volkswagen5, на пример, осигурава опсежне програме
учења страних језика, а такође поседује бројно
преводилачко особље и на кључна места запошљавају се
они који познају језик и културу земље домаћина и земљепартнера.

5. ЗАКЉУЧАК
Логистички мандат данас је усмерен да креира
вредности тамо где су оне потребне у право време. Језик
као логистичка подршка у транспортним услугама и као
отворен и продуктиван систем има за циљ да смањи
трајање непродуктивног времена, углавном, у
снабдевачким ланцима вредности. Логистички менаџери
могу редуцирати трошкове ако, поред осталог, користе
предности исправније и прецизније употребе језика као
моста који ће смањити културне диференцијације и
временског гапа. Језик је Ахилова пета у логистици
транспортних услуга. Он обезбеђује повећање
прегледности
порука,
осигурава
брзину
свим
активностима и помаже за успостављање интеграционих
и колаборационих веза. Специфицирањем семантике
порукама, које се размењују између организацијама,
поспешују се пословни процеси, а транспортни ланац
услуга добија несметани ток.
У том контексту се могу додати одређене назнаке које
помажу успешној комуникацији, а језик постаје логистичка
подршка у транспорту. Наиме сугерише се: коришћење
једноставне фразе и речи, кратке и познате речи, кратке и
јасне реченице и пасусе, активно глаголско стање (на
пример, „менаџери планирају...“), избегавање непотребних
речи, коришћење личне заменице (на пример, као што је
„Ви“) увек када је прикладно итд. Семантичка дисторзија
настаје када се, приликом комуницирања, употребљавају
двосмислености, када постоји неспретна структура
реченице, непотребна употреба жаргона, недовољна
кохерентност исказа итд. Губитак информација настаје и
приликом лошег меморисања, преурањеног закључивања и
безличне комуникације. Избор језика и конгруентности
између онога шта се говори и како се говори утиче на
реакцију примаоца порука. Стога „бука“ у комуникацији се
може контролисати са променом смерница и употребом
језика као логистичка подршка у транспортним услугама.
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одржавањем возног парка. Применом Pareto методе
[Л.2] извршена је групација најзначајнијих извора
трошкова одржавања и експлоатације возног парка у
циљу оптимизације улагања приликом спровођења
корективних мера. Ishikawa методом [Л.3] извршена је
квантификација узрока извора трошкова на основу
којих је дат предлог за увођење корективних мера.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

2. ОПИС МЕТОДА ЗА АНАЛИЗУ ВОЗНОГ
ПАРКА
2.1 Pareto метода

АНАЛИЗА ТРОШКОВА
ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА
ПРИМЕНОМ АЛАТА И МЕТОДА
СИСТЕМА КВАЛИТЕТА СА
ПРЕДЛОГОМ КОРЕКТИВНИХ
МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА
Дипл. ел. инж. Александар Анђелковић
„Електродистрибуција Лесковац“- Лесковац
Дипл. маш. инж. Марина Ђокић-Лесковац
Резиме
Циљ овог рада је да се изврши анализа трошкова
одржавања возног парка ’’Електродистрибуције
Лесковац’’- Погон Лесковац. Анализа је извршена на
основу података из пословних књига овог дела
предузећа. За анализу су коришћене методе и алати
квалитета-Pareto анализа и Ishikawa дијаграм. Pareto
анализом се утврђује доминантно место трошка, док
су кључни узроци идентификовани кроз brainstorming са
запосленима који непосредно раде на одржавању
возног парка и уврштени су у Ishikawa дијаграм. На
основу ових анализа дефинисане су корективне мере за
смањење трошкова одржавања возног парка.
Кључне речи : трошкови, корективне мере

1. УВОД
Извршена је анализа трошкова одржавања и
експлоатације
возног
парка
при
чему
су
идентификовани доминантни извори трошкова као и
узроци њиховог настајања. Том приликом, применом
метода и алата квалитета, обједињено је искуство свих
запослених који се непосредно баве руковођењем и
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Дијаграм је добио назив по Вилфреду Парету,
италијанским економистом и социологом који је тврдио
да 80% проблема долази од 20% узрока. Pareto
дијаграм (слика 2.1) омогућава побољшање процеса
рада тако што се издвајају највеће грешке у том
процесу. Pareto дијаграм је један од најчешће
коришћених статистичких алата за анализу проблема.
Pareto метода је поступак који полази од података
прикупљених у процесу, над којима се затим примењује
Pareto принцип, да би најзад на Pareto дијаграму
идентификовали које грешке највише коштају
организацију. За најскупље грешке се планирају
корективне мере и процењује њихова исплативост као
однос уложеног новца и повраћаја кроз остварене
уштеде. Континуално се прате учесталост и трошкови
грешака, како би се стекао увид у ефикасност
спроведених корективних мера. Међу техникама
статистичке контроле процеса значајно место заузима
Pareto дијаграм са кумулативном кривом. Крива
показује кумулативну дистрибуцију догађаја у
процентима (укупан проценат догађаја је 100%).
Кључна активност за практичну примену Pareto методе
је квалитетан начин прикупљања података. Сваки
напор усмерен ка побољшању процеса треба да се
ослања на податке. Прикупљање података омогућава
тиму да формулише и тестира претпоставке везане за
процес, те да развије информације које ће водити ка
побољшању кључних карактеристика квалитета
производа или услуга. Прикупљање података
побољшава доношење одлука, јер помаже да се тим
фокусира на објективне информације везане за
дешавања у процесу, а не на субјективна мишљења.
Другим речима, фразе типа „Ја мислим да је проблем...“
постају „Подаци показују да је проблем ...“. Податке
треба да прикупљају они који су им најближи, дакле
радници који су у непосредној вези са самим процесом.
Овакав начин приступа проблему даје оптималне
резултате коришћењем расположивих ресурса, тако
што указује где је потребно фокусирати напоре како би
се максимизирали резултати

Сл. 2.1 Paretо дијаграм

2.2 Дијаграм узрока и последице
(ISHIKAWA дијаграм)
Овај дијаграм је добио име по свом проналазачу Kaoru
Ishikawa. У литератури се може срести под различитим
називима. Најчешће се користи назив узрочно –
последични дијаграм, јер се њиме приказује однос
између узрока и последица. Поред овог назива може се
срести и назив дијаграм рибље кости, јер подсећа на
рибљу кост. Дијаграм узрока и последице визуелно
представља односе између неког проблема квалитета
или последице и свих могућих узрока који су утицали
на њега. Један од начина конструисања Ishikawa
дијаграма (слика 2.2) је коришћење Brainstorming-а.
Brainstorming је приступ развоју идеја и прегледу
мишљења мале групе (од 11 до 15) људи. Тако се добија
много идеја и решења за кратко време. Brainstorming је
усредсређен на проблеме, а не само на људе; отвара
линије комуникације; обезбеђује учешће и толерише
супротне идеје. Помаже у знатној мери јасном
разумевању процеса или под процеса у којима се налази
проблем. Постоје две врсте Ishikawa дијаграма:основни
икомпаративни. Основни представља облик Ishikawa
дијаграма који се задржава на идентификацији

постојања узрока и последице, тј. сматра се да сви
узроци утичу подједнако на настанак последице.
Компаративни дијаграм је дијаграм код кога се
појединачно идентификује значај сваког узрока.
Да би се одредио значај сваког узрока додељују се
тежински коефицијенти. Основна идеја је да се свакој
грани придружи тежински коефицијент, којим се
описује значај гране. Свака грана, посматрана сама за
себе, представља узрок за грану за коју је директно
везана- та грана је последица. Тежински коефицијенти
узимају вредност од 1 до 10. Приликом давања
коефицијената уноси се процењени утицај посматраног
узрока на грану за коју је директно везан.
Постоје два приступа при давању тежинских
коефицијената: Top- down i Bottom-up.
Bottom- up приступ полази од дефинисања тежинских
коефицијената на најнижем нивоу. На основу задатих
тежинских коефицијената на најнижем нивоу одређује
се тежински коефицијент надређеног узрока и то као
средња вредност свих тежинских коефицијената који су
додељени подређеним узроцима. Тако се долази и до
тежинских коефицијената грана и осталих категорија.
Формула за прерачунавање тежинских коефицијената
надређених узрока ( грана, категорија) је:
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On−1,i =

(∑

k =1, m

On ,k

)

On ,k

m

где су:

On−1 - тежински коефицијент i-те гране n-1 нивоа који
желимо да израчунамо

- тежински коефицијент к-те гране n- тог нивоа
која је везана за i- ту грану n-1 нивоа
m - укупан број грана n- тог нивоа које су потомци i- те
гране n-1 нивоа
У анализи је коришћен Bottom- up приступ приликом
конструисања Ishikawa дијаграма.

Сл. 2.2 Ishikawa дијаграм

3. АНАЛИЗА ТРОШКОВА ВОЗНОГ ПАРКА
ПРИМЕНОМ АЛАТА И МЕТОДА
КВАЛИТЕТА
Анализа возног парка је неопходна због утврђивања
доминантних трошкова и узрока њиховог настајања и
спроведена је коришћењем наведених метода и алата
квалитета. Анализа представљена у овом раду је плод
тимског рада. Подаци коришћени у овом раду су добијени
из књиговодствене евиденције погона Лесковац и из
извештаја лица која се баве руковођењем возног парка. Из
11.3

књиговодствене евиденције су прикупљени подаци о
трошковима набавке резервних делова који су утрошени на
одржавању возила возног парка. Како би ови подаци били
погодни за анализу трошкова одржавања возног парка
извршена је класификација свих уграђених резервних
делова према основним склоповима возила. Витални
склопови који су идентификовани у овој анализи су: трап,
мотор, мењач, кочиони систем, електроинсталација, мазива
и разно, где су под ставком разно виђени разни резервни
делови који су неопходни, али нису битни за виталну
функционалност возилa.

Табела 3.1 Приказ укупних трошкова одржавања уграђених резервних делова према основним склоповима возила

Трошак

Tрап

Mотор

Мењач

Кочиони
систем

226405,2

375793,7

559099,3

143520,49

Подаци у табели 3.1 дају приказ укупних трошкова
одржавања виталних склопова возила и погодни су за
Pareto анализу. На слици 3.1 приказан је Pareto
дијаграм трошкова одржавања возила при чему су на xоси дефинисани витални склопови возила, а на y-оси
висина трошкова. На кумулативној криви изложеног

Eлектроинсталација

Maзива

Разно

Укупно

340926

68399,2

276812,7

1990956,59

Pareto дијаграма уочава се да код четврте ставке –
разно, кумулатив износи око 80 % од укупних
трошкова уграђених резервних делова. Остали
трошкови по Pareto принципу за виталне склопове
трап, кочиони систем као и за утрошак мазива могу се
сматрати занемарљивим.

Сл. 3.1 Pareto дијаграм: Трошкови одржавања
Из овакве Pareto анализе где у 80 % трошкова фигурише
релативно велики број виталних склопова возила може се
извући закључак да непостоји критична неусаглашеност
која би показивала на неку крупну аномалију у употреби и
одржавању возила. Због тога је неопходно вршити додатне
анализе како би се јасније утврдили узроци настанка
кварова на овим склоповима и дефинисале корективне мере
неопходне за смањење трошкова одржавања.
Најпогоднији алат за дефинисање узрока неке последице
је Ishikawa дијаграм. Ishikawa дијаграм (слика 3.2)
приказан у овом раду са циљем да се идентификују
кључни узроци трошкова одржавања возног парка је
настао као резултат тимског рада запослених погона

Лесковац који се дирекно баве одржавањем возног парка и
коришћењем возила. Кроз brainstorming сесије на тему
оджавање возног парка, где су одређени потенцијални
главни узроци који утичу на трошкове одржавања, ушло
се у дубљу анализу појединачних узрока који утичу на
главне узроке (опрема, околина, менаџмент, мерење,
методе, материјал и човек ). У овој анализи је коришћен
компаративни Ishikawa дијаграм где су тежински
коефицијенти појединачних узрока дефинисани на основу
искуства и процене чланова тима. Како је тим сачињен од
менаџера, шефа возног парка, аутомеханичара и возача
маже се сматрати да су њихове процене у оцени удела
појединачних утицаја у великој мери објективне.
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јСл. 3.2 Дијаграм Ishikawa: Одржавање возног парка
Претходном анализом приказани су доминантни
трошкови одржавања возила возног парка као и
квантификација узрока настајања трошкова. Међутим,
поред висине трошкова појединих елемената за увид у
глобалну слику одржавања возног парка од значаја је и
учесталост појављивања кварова. У укупне трошкове
одржавања нису сагледани трошкови ангажовања

људских ресурса што је у директној спрези са учесталошћу
настајања кварова. На основу података из радних налога
аутомеханичарске радионице и рачуне услуга трећих лица, који
су класификовани на исте виталне склопове као и у претходној
анализи, приказана је учесталост кварова ( табела 3.2).
На основу табеле 3.2 израђена је Pareto анализа (слика 3.3) и
Ishikawa дијаграм (слика 3.4).

Табела 3.2 Приказ броја кварова према основним склоповима возила
Трап
Учесталост
квара

265

Мотор
233

Мењач

Кочиони
систем

75

154

11.5

Електро
инсталација
498

Разно
229

Укупно
1454

Сл. 3.3. Pareto дијаграм: Учесталост кварова по групама
Pareto анализом одређена је група кварова са
доминантном учестаношћу појављивања док су
Ishikawа анализом квантификовани узроци настајања
кварова. У циљу спровођења акције за смањење
трошкова возног парака треба имати у виду оптимум
између оба изложена концепта.

•

•

4. КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ
На основу претходних анализа закључно се могу
изложити конкретне корективне мере које треба
предузети за побољшање пословања и смањење
трошкова одржавања возног парка и то:
• Лично задужење возача возилом – повећава се
одговорност возача према возилу,
• Промена погонског енергента – преласком на
јефтинији енергент (течни нафтни гас) смањују се
трошкови експлоатације возног парака и продужује
радни век возила. На исти начин смањује се
могућност злоупотребе од стране возача,
• Замена бонова картицама за плаћање погонског
енергента – оваквим приступом плаћања погонског

•
•
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енергента елиминише се могућност злоупотребе од
стране возача,
Израда софтвера за прећење пословања возног парка
– омогућава генерисање извештаја у складу са
објективним улазним подацима на основу којих је
могуће
извући квалитетне закључке за даље
унапређење пословања,
Израда упутстава за управљање возилима и
едукација радника – упутства и едукација радника
се односе на експлоатацију специјалних возила чиме
би се знатно смањила учесталост кварова и
продужио радни век возила,
Израда листе произвођача квалитетних делова – на
овај начин остварује се смањење трошкова набавке
резервних делова самим смањењем отказа истих,
Тестирање потрошње погонског енергента возила –
увид у потрошњу погонског енергента возила
омогућава спровођење корекције уколико је у
питању злоупотреба или техничка несиправност
возила као и класификација возила у функцији
година производње-потрошња.

Сл 3.4. Ishikawа дијаграм: Кварови

5. ЗАКЉУЧАК
Закључно се може рећи да је изложени концепт
систематизованог и аналитичног начина приступа
проблему, применом метода и алата квалитета,
применљив у реалном окружењу и даје добре
резултате. На овај начин обједињена су искуства свих
запослених који су у непосредној вези са изложеном
проблематиком, што резултира доста објективном
квантификацијом и класификацијом релевантних
чиниоца који су од значаја за експлоатацију возног
парка. Резултат тимског рада са имплементацијом алата
и метода квалитета су конкретне корективне мере које
је реално могуће спровести у пракси. Пословодству је
11.7

остављено да у складу са могућностима у пословању
изабере оптималну комбинацију предложених мера за
побољшање.
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The objective of this paper is to make an analysis of
expenditure on maintaining motor pool of electric power
company «Elektrodistribucija Leskovac « - Plant in
Leskovac. The analysis was made according to the data

from business books of this part of the company. Used
methods and quality tools for this analysis were Pareto
analysis and Ishikawa chart. Dominant place of
expenditure has been determined by Pareto analysis, while
the key causes were identified through brainstorming with
employees, who have been directly involved in maintaining
motor pool and thus were included into Ishikawa chart. On
the base of those analyses, some corrective measures for
reduction of expenditure on maintaining motor pool were
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2. МОДЕЛ ТРАНСПОРТНОГ ПРОБЛЕМА

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

ДОБИЈАЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ
РЕШЕЊА ТРАНСПОРТНОГ
ПРОБЛЕМА ПОМОЋУ Microsoft
Excel-а И VBA ПРОГРАМИРАЊА
м-р Илија Христоски, Економски факултет – Прилеп
Доц. д-р Ђорђи Манчески, Економски факултет –
Прилеп, Република Македонија

Општи линеарни транспортни проблем значи
распоређивање одређених количина неког производа
из одређеног броја извора снабдевања у одређени број
пријемних центара (одредишта), при чему се као циљ
поставља
критеријум
минимизације
укупних
трошкова распоређивања, тј. укупних трошкова
везаних за превоз и дистрибуцију производа.
Нека су А1, А2, ..., Аm ознаке укупно m извора
снабдевања једне одређене врсте производа, чије су
понуђене количине познате и изражене у одређеним
мерним јединицама (килограмима, тонама, комадима,
m2, m3 итд.) са вредностима a1, a2, ..., am, респективно.
Са друге стране, постоји укупно n пријемних центара:
B1, B2, ..., Bn, чије су потребе изражене са познатим
количинама потрошње b1, b2, ..., bn, респективно. При
томе, предпоставља се да је целокупна понуђена
количина једнака укупној количини потрошње, тј.
вреди тзв. идеални случај равнотеже:
m

n

i =1

j =1

∑ ai = ∑ b j
Резиме
Један од најчешћих проблема у сфери транспортних
токова и њиховог планирања са аспекта
минимизације укупних трошкова транспорта је
транспортни проблем. У раду је описано добијање
трију иницијалних решења овог класичног проблема
на бази већ познатих транспортних метода
коришћењем Microsoft Excel-а и VBA програмирања.
Кључне речи: транспортни проблем, Microsoft Excel,
VBA програмирање

1. УВОД
Транспортни проблеми заузимају значајно место у
области транспортних токова и као такви
представљају важан део операционих истраживања.
Линеарни
транспортни
проблеми
припадају
специјалним
типовима
проблема
линеарног
програмирања, иако су неки од њих раније
постављени и решени, још пре откривања линеарног
програмирања. Мада се ови проблеми могу решити
симплекс методом, њихова специфичност је довела до
стварања посебних транспортних метода.
Задатак изналажења оптималног плана транспорта
неке врсте производа у највећем броју случајева
подразумева изналажење таквог плана превоза из
места производње или складиштења у одређена места
потрошње, под условом да у односу на мрежу
саобраћајница, трошкове транспорта по јединици
производа и расположива транспортна средства
укупни трошкови транспорта буду минимални.
Другим речима, функција циља (критеријум за оцену
економичности транспорта) изражена је кроз укупне
трошкове транспорта, које треба минимизирати при
претходно задатим ограничењима.
12.1

Уколико је испуњен овај услов, онда је модел
транспортног проблема затворен.
На основу расположиве комуникације и расположива
транспортна средства може се одредити цена
транспорта јединице производа cij (cij ≥ 0) из сваког
извора снабдевања Ai (i = 1, 2, …, m) у било који од
пријемних центара Bj (j = 1, 2, …, n).
Задатак транспортног проблема састоји се у
одређивању количина производа xij (xij ≥ 0), које из
било кога извора снабдевања Ai (i = 1, 2, …, m) треба
транспортовати у било који од пријемних центара Bj
(j = 1, 2, …, n), под условом да укупни трошкови
транспорта буду минимални. Имајући у виду уведене
ознаке, функција циља F за класични линеарни
транспортни проблем гласи:

min F = c11 ⋅ x11 + c12 ⋅ x12 + ... + c1n ⋅ x1n +
+ c21 ⋅ x21 + c22 ⋅ x22 + ... + c2 n ⋅ x2 n +
...................................................
+ cm1 ⋅ xm1 + cm 2 ⋅ xm 2 + ... + cmn ⋅ xmn =
m

n

= ∑ ∑ cij ⋅ xij
i =1 j =1

Систем ограничења може се написати у облику:
а) за изворе снабдевања Ai (i = 1, 2, …, m):

x11 + x12 + ... + x1n = a1
x21 + x22 + ... + x2 n = a2
...................................
xm1 + xm 2 + ... + xmn = am

б) за пријемне центре Bj (j = 1, 2, …, n):

⎡ c11 c12
⎢c
c22
C = ⎢ 21
⎢ ... ...
⎢
⎣cm1 cm 2

... c1n ⎤
... c2 n ⎥⎥
... ... ⎥
⎥
... cmn ⎦

⎡ x11
⎢x
X = ⎢ 21
⎢ ...
⎢
⎣ xm1

... x1n ⎤
... x2 n ⎥⎥
... ... ⎥
⎥
... xmn ⎦

x11 + x21 + ... + xm1 = b1
x12 + x22 + ... + xm 2 = b2
...................................
x1n + x2 n + ... + xmn = bn
Постојање отвореног модела транспортног задатка је
случај када није испуњен услов идеалне равнотеже.
То је случај када се понуђена количина производа
разликује од количине која се тражи:
m

n

∑a ≠ ∑b
i =1

i

j =1

j

У случају да је понуђена количина производа већа од
количине која се тражи, отворени модел транспортног
задатка може се свести на затворени модел на тај
начин што се уводи још један допунски (фиктивни)
пријемни центар Bn+1, чије су потребе изражене
једначином:
m

n

i =1

j =1

bn +1 = ∑ ai − ∑ b j
Цена транспорта по јединици производа из било ког
извора снабдевања у фиктивни пријемни центар Bn+1
једнака је 0, или ci n+1 = 0, i = 1, 2, …, m.
Слично претходним, у обрнутом случају, када је
количина која се тражи већа од количине која се
понуђује, отворени модел транспортног задатка може
се свести на затворени модел на тај начин што се
уводи још један допунски (фиктивни) извор
снабдевања Аm+1, чија је понуђена количина изражена
једначином:
n

m

j =1

i =1

am +1 = ∑ b j − ∑ ai
Цена транспорта по јединици производа из овог
фиктивног извора снабдевања Аm+1 у било ког
пријемног центра једнака је 0, cm+1 j = 0, j = 1, 2, …, n.
Уобичајено је да се транспортни проблем представља
у виду дводимензионалне табеле, или матрице (сл. 1).
У бити, ради се о двема табелама (матрицама): једна
је матрица Cmxn, чији су елементи вредности цена
транспорта по јединици производа cij од било ког
изворишта Ai (i = 1, 2, …, m) до било ког одредишта Bj
(j = 1, 2, …, n).
Друга је матрица Xmxn, чији су елементи вредности
количина производа xij, који се транспортују од било
ког изворишта Ai (i = 1, 2, …, m) до било ког
одредишта Bj (j = 1, 2, …, n).

x12
x22
...
xm 2

Овај ће матрични (табеларни) приказ послужити као
основа идеје за коришћење Microsoft Excel-овог
табеларног распореда ћелија за постављање и
изналажење иницијалног решења транспортног
проблема.
Овако постављен, транспортни проблем може се
решавати применом симплекс методе или методом
дистрибуције.
Поступак решавања применом методе дистрибуције
састоји се од три корака:
1) одређивање почетног (иницијалног) могућег
решења,
2) испитивање оптималности иницијалног
решења,
3) ако је иницијално решење оптимално, тада се
оно прихвата као коначно, док се у супротном
случају врши побољшање решења и поново се
прелази на корак 2.

B1

B2

…

Bn

qA i

A1

x 11

c 11

x 12

c 12

…

x 1n

c 1n

a1

A2

x 21

c 21

x 22

c 22

…

x 2n

c 2n

a2

…

…

…

…

…

x mn

A m x m1
qB j

b1

…
c m1

x m2
b2

c m2

…

…
c mn

am

bn

Сл. 1. Графичко претстављање транспортног
проблема помоћу табеле (матрице)
У овом раду акценат је стављен управо на одређивање
почетног (иницијалног) могућег решења помоћу
Microsoft Excel-а, и то коришћењем следећа три
поступка:
 метод северозападног угла,
 метод минимума матрице,
 метод Вогела и Корде.
Метода северозападног угла (позната још и као
дијагонална метода) заснива се на додељивању
највеће могуће количине левом горњем пољу x11, док
се попуњавање осталих поља у матрици врши наниже
или према десној страни, дијагонално ка пољу xmn, у
зависности од капацитета изворишта или одредишта.
12.2

Метода минимума матрице претставља комбинацију
метода минимума редова и метода минимума колона.
Код ове методе прво се највећа могућа количина
додељује пољу коме одговара најмања цена
транспорта по јединици производа у целој матрици,
затим пољу са другом најмањом ценом транспорта по
јединици производа у целој матрици, итд.
Метода Вогела и Корде (позната још и под именом
метода максималних разлика) базира се на
израчунавању разлике између две најмање цене
транспорта по јединици производа у сваком реду и у
свакој колони матрице, затим се одабере ред или
колона са највећом разликом и у том реду или у тој
колони највећа могућа количина додељује се пољу са
најмањом ценом транспорта по јединици производа.
Попуњени ред или колона се изоставља за следећу
итерацију и поступак се понавља све док се не
изоставе сви редови и све колоне табеле.
Код све три поменуте методе за изналажење
иницијалног решења транспортног проблема, када се
на основу алгоритма одреди која ће променљива xij
бити позитивна, максимална могућа количина
производа која се може доделити представља
минимум количина ai и bj. Након додељивања
максималне могуће количине променљивој xij,
ажурира се капацитет изворишта Аi вредношћу ai - xij,
док се капацитет одредишта Bj ажурира вредношћу bj
- xij. Од ове две наведене разлике бар је једна једнака
нули, а одговарајући ред или колона се, због
искориштености капацитета, елиминише из даљег
процеса дистрибуције.

3. MICROSOFT EXCEL И VBA
Захваљујући огромном напретку информатичких и
рачунарских технологија, данас постоји значајан број
наменских, специјализованих софтверских решења за
аутоматско решавање великог сета проблема
линеарног програмирања, па тиме и транспортног
проблема. Ипак, ови софтверски пакети су робусни и
високо специјализовани, релативно скупи, па тиме и
поприлично недоступни обичном кориснику.
Насупрот томе, Microsoft Excel1, као вишенаменска
апликација и стандардни саставни део Microsoft Office
софтверског пакета, представља одличну базу за
развој софтверског решења транспортног проблема
помоћу VBA програмског језика. На жалост, Microsoft
Excel се скоро увек третира и користи као једноставна
апликација, тј. велика већина његових корисника не
иде пуно даље од креирања једноставних табела и/или
једноставних табеларних прорачуна. Предности
коришћења Microsoft Excel-а као развојну софтверску
платформу су многобројни: Microsoft Excel је један од
најраспрострањенијих, најкомплетнијих и најбољих
софтверских производа икада пласираних на светском
тржишту, користи стандардни Windows кориснички
интерфејс, подржава бројне типове датотека за I/O
операције, ужива огромну корисничку подршку, за
1
Microsoft Excel, Microsoft Windows и Microsoft Office су
заштићене марке корпорације Microsoft;

њега је развијен велики број специјализованих
софтверских додатака (add-in додаци) који значајно
повећавају његову моћ и употребну вредност.
Ипак, један од највећих потенцијала овог изванредног
софтвера крије се у могућности програмирања помоћу
програмског језика VBA2. Ради се о објектнооријентисаном програмском језику којим се значајно
може унапредити функционалност Excel-ових радних
табела аутоматизацијом одређених задатака који се
раде мануелно или се понављају.
VBA претставља Microsoft-ов макро програмски језик
намењен за програмирање стандардних Microsoft
Windows апликација и као такав уграђен је у
Microsoft-ове апликације Excel, Access, Project и Visio.
У сржи, VBA претставља умањена верзија или
подскуп Microsoft Visual Basic програмског језика.
За разлику од VB (Visual Basic), који је намењен
изградњи робусних, самосталних софтверских
апликација, VBA је алатка намењена за:
 аутоматизацију различитих, често
извршаваних задатака унутар постојећих
софтверских апликација, као што су текст
процесори, електронске табеле или системи
за управљање базама података,
 аутоматизацију поновљивих операција;
 повећање функционалности апликације,
креирањем нових корисничких команди,
нових корисничких менија, нових
корисничких командних дугмади,
корисничких додатака (add-ins) итд.,
 стварање нових функционалних могућности
унутар претходно поменутих Microsoft-ових
апликација, као на пример, развој нових
функција, стварање упрошћених front-end
апликација и сл.,
 стварање комплетних и/или комплексних
macro-driven апликација.
VBA програмски кòд се извршава унутар Microsoft
Office апликације, тј. VBA програм је потпуно
енкапсулиран унутар Microsoft Office документа,
одакле се и извршава и тиме аутоматизује неки
поступак, или проширује функционалност основне
Microsoft-ове апликације, као што је већ било
објашњено.
Овде се мора нагласити и то да у вези саме
терминологије често се знају побркати термини
„програм писан у VBA“ и „VBA макро процедуре
(програмирање)“. Наиме, VBA програмски кòд може
бити аутоматски генерисан једноставно снимањем
секвенце мануелно извршених акција (активности)
унутар већ поменутих Microsoft-ових апликација и тај
се поступак обично односи на термин „VBA макро
процедуре (програмирање)“. Овај се аутоматски
генерисан програмски кòд касније може изменити
и/или допунити новим, мануелно унешеним
програмским кòдом помоћу VB Editor-а, поступак
који се назива термином „програм писан у VBA“.
Вредно је истаћи да је овај приступ често коришђен
приликом развоја VBA програма за решавање
транспортног проблема, али само за аутоматизацију
2

12.3

VBA је акроним за Visual Basic for Applications;

одређених рутинских послова. Све методе за
добијање
иницијалних
решења
транспортног
проблема које су обрађене у овом раду су софтверски
имплементиране искључиво директним писањем VBA
програмског кòда.
У овом раду бити ће показано како се овај моћни
програмски језик може искористити за стварање VBA
макро програмских процедура унутар Microsoft Excelовог радног окружења са циљем добијања
иницијалних решења задатог транспортног проблема.

4. СОФТВЕРСКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Како је раније било истакнуто, имплементација
алгоритама за проналажење иницијалних решења
задатка транспортног проблема извршена је
програмирањем у VBA, при чему је целокупан
програмски кòд организован у неколико модула,
енкапсулираних унутар обичне Microsoft Excel (.xls)
датотеке.
Сама Excel датотека састављена је од пет радних листова,
са именима: „Control“, „Data“, „NW-corner method“,
„Coeff. method“ и „Max. differences method“ (сл. 2).

Сл. 2. Радни листови Excel датотеке
Први радни лист „Control“ (сл. 3) има функцију
командне табле. Радни лист је подељен на два дела: у
горњем делу након уношења броја изворишта
(Number of sources) и броја одредишта (Number of
destinations), могу се унети сви релевантни параметри
задатог транспортног проблема помоћу уметнутих
командних дугмади.

(сл. 4) и за уношење укупних количина производа
који се потражују од одредишта Bj (j = 1, 2, …, n).

Сл. 4. Изглед дијалог прозора за уношење укупних
понуђених и тражених количина производа
Друго командно дугме „Transportation costs per unit
from sources to destinations“ омогућује систематско
уношење транспортних трошкова по јединици
производа cij од свих изворишта производа Ai (i = 1, 2,
…, m) до свих одредишта Bj (j = 1, 2, …, n) (сл. 5).

Сл. 5. Изглед дијалог прозора за уношење
транспортних трошкова по јединици производа
Сви параметри задатог транспортног проблема који се
на овај начин уносе, заправо се уносе у поједине
ћелије другог радног листа, „Data“ (сл. 6). Управо у
томе се види и предност коришћења Microsoft Excel-а:
уместо да се сви ови улазни подаци поспремају у
радну меморију у виду једнодимензионалних вектора
или дводимензионалних матрица, они се једноставно
поспремају у тачно одређене ћелије Excel-овог радног
листа у виду табеле (матрице), без потребе да се
софтверско решење комплицира или обремењује
њиховим памћењем.

Сл. 3. Изглед Excel-овог радног листа „Control“
Прво командно дугме „Total quantities being offered
and demanded“ служи за уношење укупних количина
производа који се нуде од изворишта Ai (i = 1, 2,…, m)

Сл. 6. Изглед Excel-овог радног листа „Data“ након
уношења свих параметара задатог транспортног
проблема
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На слици 6 види се да се у ћелијама А1:Е4 унети
трошкови транспорта по јединици производа од пет
изворишта (колоне А - Е) до четири одредишта
(редови 1 - 4). Будући да је модел овог конкретног
транспортног задатка отворен, VBA програмски кòд
аутоматски додаје фиктивно одредиште у виду реда
број 5, а у ћелије А5:Е5 уписује вредности 0
(трошкови транспорта по јединици производа за
фиктивна изворишта/одредишта). У ћелијама А6:Е6
уписују се укупне понуђене количине производа од
стране сваког изворишта, док се у ћелијама F1:F5
уписују укупне тражене количине производа од
стране сваког одредишта. У ћелију F6 VBA кòд
уписује укупну количину производа која се
нуди/тражи.
Ваља истаћи још једну добру особину овакве
имплементације: сви релевантни подаци о неком
конкретном транспортном проблему могу се и
мануелно унети у радни лист „Data“, или се већ
постојећи подаци могу по жељи променити ради
евентуалних допунских анализа. У том случају важно
је само запазити следеће:
 Попуњавање радног листа „Data“ се увек
врши почевши од ћелије А1.
 Колоне радног листа „Data“ (А, B, C, ...)
претстављају изворишта производа.
 Редови радног листа „Data“ (1, 2, 3, ...)
претстављају одредишта производа.
 У ћелије радног листа „Data“ прво се уноси
матрица C.
 Уколико је транспортни задатак отвореног
типа, ваља га затворити додавањем допунског
реда или колоне.
 У задњи ред матрице се увек уносе укупне
количине производа који се нуде од сваког
појединачног изворишта.
 У задњу колону матрице се увек уносе
укупне количине производа који се траже од
сваког појединачног одредишта.
 Након мануелног уношења свих релевантних
података задатог транспортног проблема у
радном листу „Data“ (cij, ai, bj, i = 1, 2, …, m;
j = 1, 2, …, n), све остале ћелије морају бити
празне.
Доња половина радног листа „Control“ (сл. 3) садржи
три командна дугмета.
Прво од њих (3.a) носи назив „Initial solution according
to the North-West corner method“ и његовим избором
покреће се извршавање VBA програмског модула који
имплементира алгоритам добијања иницијалног
решења задатог транспортног проблема помоћу
дијагоналне методе.
Друго командно дугме (3.b) носи назив „Initial solution
according to the matrix’s minimum method“. Његовим
избором генерише се иницијално решење задатог
транспортног проблема имплементацијом методе
минимума матрице.
Треће командно дугме (3.c) носи назив „Initial solution
according to the maximal differences method“ решава
постављени задатак транспортног проблема помоћу
методе Вогела и Корде.
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Излазни резултати (иницијална решења транспортног
проблема) се опет аутоматски генерирају, али у
посебним радним листовима Excel-ове датотеке.
Тако, за постављени задатак транспортног проблема
са слике 6, у радном листу „NW-corner method“
генерише се иницијално решење дијагоналном
методом (сл. 7).

Сл. 7. Иницијално решење транспортног проблема
методом северозападног угла
Иницијално решење методом минимума матрице
VBA кòд аутоматски генерише у радном листу „Coeff.
method“ (сл. 8).

Сл. 8. Иницијално решење транспортног проблема
методом минимума матрице
Коначно, иницијално решење транспортног проблема
методом Вогела и Корде генерише се у радни лист
„Max. differences method“ (сл. 9).
После проналажења сваког од ових три иницијалних
могућих решења задатог транспортног проблема,
аутоматски се израчунавају и укупни трошкови
транспорта. Они се уписују у адекватне ћелије радног
листа „Control“, одмах поред одговарајућих
контролних дугмади. На слици 10 приказани су
напоредно трошкови транспорта (Expenses) за сваку
методу. Укупни трошкови метода су, респективно:
4.650, 2.200 и 2.030 новчаних јединица.
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OBTAINING THE INITIAL SOLUTIONS
OF THE TRANSPORTATION PROBLEM
USING MICROSOFT EXCEL AND VBA
PROGRAMMING

5. ЗАКЉУЧАК
На основу изнешеног, постаје јасна чињеница да
спрега Microsoft Excel-а и VBA програмирања нуди
задивљујућу потенцијалну моћ не само у решавању
оваквих проблема оптимизације, већ и у решавању
далеко ширег спектра проблема.
Што се тиче овде описане конкретне софтверске
имплементације, очигледне су бројне предности над
осталим, комерцијално расположивим алаткама:
 број изворишта и одредишта производа
ограничен је само величином Excel-овог
радног листа (максимално 255 изворишта и
65.535 одредишта, или обрнуто),
 могућност мануелног уписивања улазних
параметара транспортног проблема директно
у ћелије,
 могућност трајног снимања постављеног
проблема и добијених решења,
 пројекат се може по жељи модификовати и
надопуњавати новим могућностима (на
пример, новим методама за генерисање
иницијалних решења), чиме се могу
побољшати и његове укупне перформансе и
употребна вредност.
Комплетирање пројекта подразумева софтверску
имплементацију алгоритма за проверу оптималности
датог могућег решења и имплементацију алгоритма за
проналажење оптималног, коначног решења.

Ilija Hristoski, MSc, Faculty of Economics – Prilep
Gjorgji Mancheski, PhD, Faculty of Economics – Prilep,
Republic of Macedonia
Summary
One of the most common problems in the sphere of
transportation flows and their planning from the aspect of
minimizing the total transport expenses is the
transportation problem. Throughout this paper the
obtaining of the three initial solutions of this classical
problem, based on the well known transportation methods
and using Microsoft Excel and VBA programming has
been discussed.
Keywords: transportation problem, Microsoft Excel, VBA
programming
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menadžmenta lancem snabdevanja da, efektivno i efikasno u
svim uslovima determinističkih i stohastičkih okolnosti koji ga
okružuju, izvrši namenski zadatak. Ova činjenica opravdava
resurse, snage i sredstva koja se ulažu u istraživanje, razvoj i
dogradnju sistema menadžmenta lancem snabdevanja, a
podseća na filozifsku odrednicu da kvalitet mora da prednjači
razvoju sistema, usmerava ga, verifikuje po etapama i fazama i
u celini opredeljuje konačan stav o idejnoj zamisli o konceptu
razvoja sistema.
U radu prvo je dat opis okruženja i uslova u kojima se realizuje
proces snabdevanja, a zatim je obrađena metodologija
poboljšanja tog procesa primenom logističkog Controllinga.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

POBOLJŠANJE PROCESA
SNABDEVANJA U VOJNOJ
ORGANIZACIJI PRIMENOM
LOGISTIČKOG CONTROLLINGA

2. VOJNA LOGISTIKA I LOGISTIČKA
PODRŠKA

Poručnik Predrag Pešić, dipl. inž., Vojska Srbije,
prof. dr Zoran Marinković, mr Goran Petrović,
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija
Rezime: U ovom radu prikazan je način poboljšanja procesa
lanca snabdevanja u hijerarhijskim organizacionim sistemima,
kakav je sistem snabdevanja u vojnim organizacijama
primenom logističkog Controllinga. Predloženi način sastoji
se od tri osnovna koraka: klasifikacija materijala pomoću
ABC-analize,
određivanje
karakterističnih
brojeva
Controllinga zaliha i planiranje popune na osnovu ovih
brojeva. Razrađen je i celokupan proces lanca snabdevanja u
vojnoj organizaciji primenom logističkog Controllinga.
Ključne reči: vojna organizacija, sistem snabdevanja i
logistički Controling.

1. UVOD
Savremeni uslovi funkcionisanja lanca snabdevanja u vojnoj
organizaciji, podrazumevaju stalne aktivnosti organa
upravljanja na otklanjanju uočenih organizacionih problema,
kao i složene aktivnosti projektovanja i razvoja novih
organizacionih modela, procesa i odnosa, koji se zasnivaju na
analizi uticaja svih spoljašnih i unutrašnjih situacionih faktora.
Svi organizacioni sistemi, pa i sistem snabdevanja u
vojnom organizacionom sistemu, rezultat su vizije, misije i
postavljenih ciljeva, kao i odgovarajuće organizacione
strukture, koja podržava ispunjenje ciljeva.
Lanac snabdevanja nastoji da u relativnom okruženju sa
raspoloživim resursima ostvari svoju misiju, viziju i ciljeve.
Njegova strategija prestavlja način na koji organizacija
usklađuje zahteve okruženja sa svojim resursima, da bi
ostvarila svoju misiju, viziju i ciljeve. Dominantan redosled
uticaja je sledeći: od misije, vizije i ciljeva preko strategije i
strukture, do funkcionisanja organizacije, ali između njih
postoje i povratne, posredne i neposredne veze i uticaji.
Da bi se obezbedilo zadovoljavajuće upravljanje procesom
lanca snabdevanja, nužno je da se poštuju pravila definisana
sistemom kvaliteta. Proces kvaliteta lanca snabdevanja (po
trilogiji Joseph M. Juran-a) ima tri aspekta: planiranje, kontrola
i poboljšanje procesa lanca snabdevanja. U vojnom sistemu
snabdevanja, kvalitet se može definisati i kao mera uspešnosti

Vojna logistika kao “nova“ naučna disciplina povezuje
procese, logističke zadatke i aktivnosti (koje nisu nove) u
novim prostorima i vremenskim dimenzijama, sa novim
intenzitetom i dinamikom uz štednju postojećih resursa,
kompleksnim povezivanjem da bi se udovoljilo sve strožijim
zahtevima za kvalitetom. Ona predstavlja naučnu disciplinu
planiranja, oblikovanja, upravljanja i kontrole materijalnih i
informacionih tokova u vojnoj organizaciji. Termin “logistika“
u vojna pravla prve su uvele zemlje članice Severnoatlanskog
pakta 1949. godine sa značenjem “materijalna i
administrativna podrška oružanih snaga“ [1].
Nacionalna logistika treba da stvori uslove za proizvodnju,
uvoz sistema naoružanja i vojne opreme i potrebne energente
za oružane snage, uz paralelno obezbeđenje potrebnih resursa i
rezervi za ratnu proizvodnju, funkcionisanje privrede i civilnog
stanovništva i odgovarajuće kadrovske resurse za svoje
funkcionisanje.
Na osnovu dostignutog nivoa ratne veštine i potreba
borbenih dejstava, kao i na osnovu raspoloživih borbenih
sistema, rezervi energenata i neophodne infrastrukture,
vojna logistika organizuje i sprovodi logističku podršku
Vojske u miru i ratu [2].
Logistika kao osnovna funkcija sistema odbrane realizuje se
kroz sledeće funkcije: snabdevanje, održavanje, transport,
zdrastvo, infrastrukturu i opštu logistiku. Funkcije logistike
ostvaruju se kroz tehničku, saobraćajnu, intendansku,
sanitetsku i građevinsku podršku [2].
Opšta ocena funkcionisanja vojne logistike dobija se
pomoću dve grupe generalizovanih kriterijuma –
operativnih (efektivnost i efikasnost) i ekonomskih [3].
Logistička podrška je složen organizacijsko-tehnološki
hijerarhijski system koji predstavlja operacionalizaciju opštih
postavki teorije i prakse logistike u organizaciji Vojske i, kao
poseban sistem obezbeđuje da se usklađenim odnosom,
organizacijom i angažovanjem logističkih službi realizuje
materijalna, zdravstvena i infrastrukturna podrška Vojske [2].
3. SISTEM SNABDEVANJA U VOJNOJ
ORGANIZACIJI
Sistem snabdevanja u vojnoj organizaciji je organizacioni
sistem koji ima svoju štabno-linijsku strukturu koja je u tesnoj
vezi sa funkcijama koje realizuje. Prikupljanje i obrada
informacija i upravljanje vrši se preko stručnih organa –
štabski, dok se tokovi materijala obavljaju preko skladišta –
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Supply Chain
Issues

linijski. Osnovna karakteristika sistema snabdevanja u vojnoj
organizaciji je u tome što on predstavlja “dvosmernu ulicu“
(slika 1.), dok je proces lanca snabdevanja u civilnim
organizacijama “jednosmerna ulica“ (slika 2.) [4].
U vojnim organizacijama ne postoji organizacioni sistem
(kakav je i sistem snabdevanja) koji može da funkcioniše
bez svog komandno-rukovodećeg podsistema. Komandno-
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rukovodeći sistem je “mozak“ organizacionog sistema. On
izdaje komande i uputstva za željeno ponašanje sistema i
obezbeđuje ostvarenje planiranih ciljeva.
Procesi lanca snabdevanja u vojnoj organizaciji su veoma
složeni i povezani sa nizom aktivnosti unutar vojne
organizacije. Oni predstavljaju “krvotok“ i “centar
gravitacije“ vojne organizacije.

Proces
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Slika 1. Proces lanca snabdevanja u vojnoj organizaciji
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Slika 2. Proces lanca snabdevanja u civilnim organizacijama
Ključni poslovni procesi u MEGA procesu sistema
snabdevanja u vojnoj organizaciji (slika 3) su oni procesi
(uglavnom orijentisani prema krajnjem korisniku) koji
direktno ispunjavaju misiju i viziju sistema snabdevanja.

Proces snabdevanja počinje podprocesom “Planiranje
popune“ koji u suštini predstavlja “Upravljanje zalihama“ u
konkretnom slučaju, upravljanje se vrši primenom
logističkog Controllinga.
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Slika 3. Dijagram procesa lanca snabdevanja primenom logističkog Controllinga
Procesi se mogu opisati prema SIPOC modelu (Supplier –
Input – Process – Output – Customer (Soldeir), odnosno
(Isporučilac – Ulaz – Proces – Izlaz – kupac (vojnik).
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Krajnji korisnik u vojnoj organizaciji može biti vojnik na
frontu, mehaničar u radionici ili pak komandant koji donosi
odluku o upotrebi snaga i sredstava (slika 4).

O vojnoj organizaciji
Komanda
Sektor/Odeljenje
Rukovodilac
Telefon
Lider tima
Telefon
Dodatne
informacije

Uprava za logistiku vojne organizacije
Načelnik Uprave za logistiku vojne organizacije
e-mail
Rukovodilac tima za poboljšanje procesa lanca snabdevanja – top menadžer
e-mail

Naziv procesa

Poboljšani proces lanca snabdevanja

Vlasnik
Sponzor
S
Isporučilac

Glavnokomandujući starešina vojne organizacije
Pomoćnik Glavnokomandujućeg starešine za logističku podršku
Dostavljači materijala iz zemlje i inostranstva, vojna skladišta višeg i nižeg nivoa
Pokretač procesa: Linijski rukovodioci u procesu lanca snabdevanja

I

Ulaz

P

Proces

O

Izlaz

C

Kupac
(Korisnik)

Kritični resursi
Povratna veza
Parametri
procesa
Uticaj drugih
procesa

SIPOC model procesa
Oznaka procesa

Ulazna dokumenta su: Materijalna formacija, Normativi sledovanja, Kriterijumi za ešaloniranje,
Izveštaji o utrošku i Zahtevi za popunu sačinjeni na osnovu logističkog Controlling-a
Proizvodi na ulazu su: Materijal za potrebe Vojske
Informacije na ulazu su: izveštaji o stanju materijala u skladištu i izveštaji o utrošku.
Šta proces radi? – Vrši snabdevanje Komandi i jedinica Vojske sa potrebnim materijalom
Ko je sponzor procesa? – Pomoćnik Glavnokomandujućeg starešine za logističku podršku
Ko je vlasnik procesa? – Glavnokomandujući starešina
Gde počinje proces? – Izradom zahteva za popunu (na osnovu logističkog Controllinga)
Gde se završava proces? – Utroškom materijala
Koje resurse koristi proces? - Osoblje, računare, raznu opremu, itd.
Koji su najznačajniji parametri procesa? – efektivnost, efikasnost i bezbednost procesa lanca
snabdevanja jer se time Vojsci stvaraju potrebni materijalni uslovi za realizaciju namenskih zadataka.
1. Zašto sam izabrao ovaj proces za ispitivanje? Jer je jedan od bitnih procesa za funkcionisanje
vojne organizacije
2. Koliko dobro proces funkcioniše?. Solidno – zadovoljavajuce
3. Šta čujete od Vaših kupaca – korisnika?
•
Šta im je potrebno, a ne dobijaju?
•
Šta dobijaju, a nije im potrebno?
4. Koje podatke možete da im pokažete o ovom procesu?
•
Škart? Ne; Greške? Da, ponekad; Dorada? Da Kvarovi? Da, ponekad
•
Ciklusna vremena? Određen odgovarajućim dokumentima
Prosek i opseg varijacija. Da li je pod kontolom ili ne? Da
Šta je izlaz iz procesa?
•
Stanje zaliha materijala u odnosu na karakteristične brojeve Controlling-a zaliha;
Dokumenti:
•
Izveštaji o utrošku;
•
Karakteristični brojevi Controllinga zaliha
Koji ljudi i organizacije koriste izlaze (materijal i usluge) Vaše organizacije? Svi pripadnici vojne
organizacije – korisnici materijala.
Kome obezbeđujete izlaze? Svima korisnicima
Da li pravite razliku između Vaših kupaca – korisnika? NE, ali prioritet snabdevanja određuje
nadležni starešina.
Ljudi: Pripadnici Vojske na dužnostima u upravnim i izvršnim organima sistema snabdevanja. Nema
nezamenljivih.
Oprema i mašine: Računari, Sredstva unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta i dr.
Postoji sa svim procesima koji su vezani za utrošak materijalnih sredstava u Vojsci a posebno sa
ostalim procesima logističke podrške.
Prati se više parametara, posebno procenat realizazije zahteva korisnika i ocene koje daju nadležne
starešine prilikom procesa kontrole i ocenjivanja operativne sposobnosti komandi i jedinica.
Na Proces snabdevanja utiču svi procesi u Vojsci koji su vezani za utrošak materijalnih sredstava a
posebno ostali procesi logističke podrške.

Slika 4. SIPOC model procesa lanca snabdevanja primenom logističkog Controllinga
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4. UPRAVLJANJE ZALIHAMA PRIMENOM
LOGISTIČKOG KONTROLLINGA
Zaliha materijala je veličina koja uslovljava druge
logističke ciljeve, a visina zaliha ima direktan uticaj na
troškove zaliha i skladištenja. Redukcija zaliha naprotiv,
može voditi redukciji sposobnosti isporuke, redukciji
raspoloživosti materijala a samim tim i povećanju vremena
isporuke. Nepredviđene oscilacije u isporuci imaju za
posledicu slabljenja (pogoršanja) poverenja kod potrošača i
direkno utiču na operativnu sposobnost komandi i jedinica.
Sposobnost reagovanja u procesnim lancima i lancima
snabdevanja ima upravo za cilj brzo prilagođavanje bez
formiranja nepotrebnih zaliha.
Prema razmatranjima Bergama i Zijama, problem upravljanja u
višenivoiskim skladištima obuhvata sledeće podprobleme:
upravljanje zalihama, raspoređivanje materijala u skladištu,
određivanje lokacija skladišta i kontrola skladišnih operacija [5].
Upravljanje zalihama predstavlja gotovo najvažniji problem
upravljanja u višenivoiskom skladištu, a obuhvata određivanje
asortimana i količine naručivanja i određivanje investicije u
njima. Poslednjih godina u svim organizacionim sistemima
potencira se upravljanje zalihama, a posebno u vojnim
organizacijama jer raspolažu sa velikim količinama
uskladištenog materijala. Za to postoje dva razloga:
• zahtev za visoku operativnu sposobnost koja zahteva visoku
raspoloživost i pouzdanost sredstava ratne tehnike i
• optimalno angažovanje raspoloživih resursa.
Pravila na osnovu kojih se donose odluke o upravljanju
zalihama zovu se metodi za upravljanje zalihama. Metod
upravljanja zalihama je optimalan kada uz minimalne
troškove, obezbeđuje efektivno i efikasno snabdevanje
potrošača potrebnim materijalom.
Pri svakom toku materijala realizuju se određeni postupci i
aktivnosti za čije izvršenje su potrebne informacije, koje
generišu nove informacije, a dolazi i do promene stanja
materijala u posmatranom podsistemu snabdevanja. U
zavisnosti od novonastalog stanja materijala potrebno je
doneti odluku o preduzimanju određenih upravljačkih
akcija, radi postizanja željenog stanja materijala.
Upravljanje zalihama postiže se odlukama o naručivanju,
odnosno utvrđivanju trenutka i obima narudžbe, te nihove
raspodele po potrošačima (ili nižim nivoima snabdevanja).
Predmetne odluke se donose na osnovu raspoloživih
informacija o sledećim stanjima:
• potražnji u narednom vremenskom periodu,
• raspoloživom nivou zaliha u trenutku naručivanja i
• naručenim, ali još neisporučenim količinama.
Potražnja materijala je najznačajniji parametar u
problematici upravljanja zalihama. S obzirom na uslove u
kojima se razmatra, potražnja može biti:
• deterministička ili stohastička,
• stacionirana ili nestacionirana,
• kontinualna ili diskretna i
• zadovoljena ili nezadovoljena.
U vojnim sistemima, potražnja materijala je uglavnom
stohastička i nestacionirana, a za njenu analizu nije od
velike važnosti da li je ona diskretna ili kontinualna, ali je
bitno da li je ona zadovoljena ili nezadovoljena.
Za analizu i upravljanje pojedinačnih materijala u profitabilnim
organizacijama primenjuju se karakteristični brojevi: prosečna
13.5

zaliha, donja granica zaliha (Bodensatz), sigurnosna zaliha,
vremensko trajanje (domet) zaliha i skladišni obrt.
U vojnim organizacijama za istu svrhu koriste se sledeći
karakteristični brojevi:
• Minimalna rezerva (donja granica zaliha) ili prag zaliha.
Ona predstavlja visinu zaliha ispod koje ni u jednom
trenutku ne sme da se ide. Ovaj broj daje podatak važan
za redukciju zaliha.
• Signalna rezerva (zaliha). Ona služi da se osigura
raspoloživost materijala uprkos odstupanjima upotrebe koja
je prognozirana ili planirana. Kada količina zaliha dostigne
nivo signalne rezerve, onda se preduzimaju mere za popunu.
Pravilno dimenzionisanje signalnih zaliha predstavlja često
težak optimizacioni problem.
• Maksimalna rezerva (zaliha). Predstavlja visinu zaliha iznad koje
ne bi trebalo da se ide, zbog ekonomičnosti držanja zaliha.
Za materijal od izuzetne važnosti za operativnu sposobnost
može se odrediti i tzv. “neprikosovena rezerva“ i ona prestavlja
količinu zaliha koja se sme trošiti isključivo po odobrenje
komandanta - starešine odgovarajućeg nivoa komandovanja.
Karakteristične brojeve za pojedine grupe materijala u vojnim
organizacijama određuju tehnički nosioci (planiraju i realizuju
logističku podršku u vojnim organizacijama) u saglasnosti sa
nadležnim taktičkim nosiocima (planiraju upotrebu sredstva i
određuju utrošak materijala).
Signalna zaliha predstavlja nivo zaliha u trenutku
naručivanja – pokretanje nabavke, a određena je donjom
granicom zaliha, vremenskim ciklusom nabavke (vreme od
pokretanja do realizacije nabavke) i prosečnim utroškom
(potražnja u jedinici vremena).
Predpostavimo da je ciklus (vreme) nabavke:

λ = t 2 − t1 ,

(1)

a prosečni utrošak

μ =Q T

[jedinica mere/jedinica vremena],

(2)

gde je:
Q – količina naručivanja i
Т – cuklus naručivanja (vremenski period između dve
narudžbine).
Onda bi u slučaju da je vreme nabavke deterministička
veličina, pokretanje nabavke trebalo izvršiti u trenutku kada
nivo zaliha padne na veličinu:
YN = μ ⋅ λ

[jedinica mere]

(3)

U težnji da se u potpunosti zadovolje potrošači i imajući u
vidu da vreme nabavke nije deterministička već stohastička
veličina kao i “interval strpljivosti“ sredstava, treba primeniti
modele u kojima se uvodi signalna rezerva - zaliha (Ysig) što
je i suština upravljanja zalihama primenom logističkog
Controlling-a. Interval strpljivosti sredstava definiše se kao
vreme koje sredstvo može da bude van upotrebe, a da ne
nastupe štetne posledice po sredstvo ili po operativnu
sposobnost jedinice. Veličinom intervala strpljivosti
obuhvata se značaj predmetnog sredstva za operativnu
sposobnost jedinice. Uprošćeni model upravljanja zalihama
sa signalnom rezervom prikazan je na slici 5.

skraćenje trajanja ciklusa (vremena protoka) u pojedinim
koracima procesa odnosno u procesnom lancu,
povećanje fleksibilnosti procesa lanca snabdevanja (što
je veoma bitno za vojnu organizaciju) i
smanjenje troškova skladištenja materijala.

•

Y

•
•

0

t1 λ t 2

Ymin YN
T

Ymax

Q

Ysig
t

Slika 5. Model upravljanja zaliha sa signalnom rezervom
Nivo zaliha kada se pokreće proces nabavke (signalna
zaliha) dobija se iz izraza:
Ysig = Ymin + μ ⋅ λ

[jedinica mere].

(4)

Pre nego što se odredi model upravljanja, neophodno je da se
izvrši klasifikacija rezervnih delova. Najpogodnije je da se
klasifikacija izvrši primenom ABC analize u sklopu Controllingaa, zaliha i vremena trajanja ciklusa. Aktivnosti Controlling-a
zaliha i vremena trajanja ciklusa prikazane su na slici 3.
Controlling-om zaliha, uz pomoć ABC-analize materijal se
sortira (svrstava) u tri klase A, B i C na osnovu godišnje
upotrebe i značaja materijala. Materijali klase A sa visokom
godišnjom upotrebom i najvećim značajem zahtevaju egzaktno
upravljanje i za njih se obavezno propisuju količine zaliha
(određuju navedeni karakteristični brojevi). Materijal klase B
(srednje godišnje upotrebe i relativno manje važnosti) i C
(male godišnje upotrebe i relativno male važnosti) zahtevaju
odgovarajuće slabije upravljanje.
Ovo bi bio prvi korak u poboljšanju procesa lanca snabdevanja u
Vojsci. Sledeći korak bi bio primena Analize XYZ, koja je
uglavnom nastavak ABC-analize. Analizom XYZ, Controlling
zaliha, materijal diferencira prema ponašanju odstupanja i
tačnosti prognoze. U klasu X se svrstavaju dobro prognozirani
(procene–prognoze o njihovoj potrebi su u granicama
tolerancije) materijali i oni se mogu planirati sa malom
signalnom rezervom. AX materijal (velike godišnje upotrebe i
dobro prognozirani) mogu se upravljati sa kraćim dometom,
odnosno u ekstremnim slučajevima potpuno bez zaliha, a to
znači primenom strategije just-in-sequence.
5. ZAKLJUČAK
Složenost sistema snabdevanja u vojnoj organizaciji,
heterogenost zahteva krajnjih korisnika, brojnost izvora
snabdevanja, kao i veliki broj podataka koji se moraju pratiti o
svakom materijalu, znatno komplikuju problem menadžmenta
lancem snabdevanja. Jedan od načina prevazilaženja tog
problema jeste upravljanje zalihama materijala primenom
logističkog Controlling-a. Primenom logističkog Controlling-a
u menađžmentu lancem snabdevanja u Vojsci, povećala bi se
efektivnost i efikasnost sistema snabdevanja izražena kroz
sledeće pokazatelje:
• smanjenje (redukcija) zaliha,

Primena logističkog Controlling-a ne zahteva povećanje broja
učesnika u procesu lanca snabdevanja, niti povećava troškove
sistema, ali zahteva adekvatnu materijalnu opremljenost i
stručnu osposobljenost učesnika u sistemu snabdevanja.
Dalja istraživanja na rešavanju problema snabdevanja u vojnoj
organizaciji treba vršiti u pravcu izrade modela automatizovanog
sistema za podršku odlučivanju automatizacijom opisane
procedure i kvantifikacijom definisanih pravila odlučivanja uz
primenu fazi logike i usavršavanju modularnog snabdevanja u
okviru fokusirane logistike.
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definisati na sledeći način: Logistika je veština i nauka
poslovnog upravljanja (management-a), inženjerstva i
drugih aktivnosti koje se odnose na definisanje
zahteva, projektovanje, snabdevanje i održavanje
tehničkih sistema, tako da se obezbedi ostvarivanje
postavljenih ciljeva i planova, odnosno njihovo
propisno funkcionisanje /2/.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

Proces održavanja u SPKU nije dominantan – glavni
proces. On se odvija u pozadini i spolja je „nevidljiv“.
Održavanje unutar KS ima izuzetno značajnu ulogu, jer
od njegove efektivnosti i efikasnosti zavise sve njegove
„vidljive“ delatnosti. Da se podsetimo: efektivnost
(effectiveness) po definiciji pretstavlja „meru realizacije
planiranih aktivnosti i planiranih rezultata“, dok
efikasnost (efficiency) pretstavlja „odnos ostvarenih
rezultata i upotrebljenih resursa“ /3/.

ODRŽAVANJE KAO ELEMENT
INTEGRALNE LOGISTIČKE
PODRŠKE U SISTEMU PRUŽANJA
KOMUNALNIH USLUGA
Mr Goran Radoičić,
JKP Mediana Niš
Rezime
Rad daje prilog izučavanju strategije održavanja u jednom
specifičnom sistemu kakav je sistem pružanja komunalnih
usluga. U radu je data jedna moguća definicija pojma
logistike komunalnog sistema. Takođe, rad sadrži smernice
za izbor koncepcije, organizacije i tehnologije, kao osnova
politike održavanja u komunalnom sistemu. Ističe se značaj
osnovnih karakteristika sistema održavanja i prikazuju se
metode za njihovo izračunavanje kroz primere. Obzirom da
je pouzdanost jedna od najznačajnijih karakteristika
sistema održavanja, u radu su prikazani primeri kojima se
objašnjava suština nekih metoda za analizu pouzdanosti.
Važan segment u logistici održavanja predstavljaju
troškovi održavanja. Rad razmatra značaj troškova i
prikazuje jednu od metoda za analizu na konkretnom
primeru.
Ključne reči: sistem, održavanje, strategija, metode.

1. UVOD
Komunalne delatnosti podrazumevaju pružanje usluga
građanima. Zakon o komunalnim delatnostima /1/ bliže
definiše oblasti koje imaju javni značaj. Komunalni
sistem (KS) ili sistem pružanja komunalnih usluga
(SPKU) može uspešno izvršavati zadatu funkciju cilja tj.
permanentno distribuirati komunalne usluge svojim
korisnicima, u skladu sa programima i planovima lokalne
zajednice, pod uslovom postojanja dovoljnog broja
elemenata podrške. U ovom smislu, podrška ili
integralna logistička podrška (ILS-Integrated Logistic
Support) predstavlja skup aktivnosti, najčešće
tehničke, ekonomske i organizacione prirode, koje se
preduzimaju unutar SPKU, sa ciljem kontinualnog
obezbeđivanja potrebnih uslova za izvršavanje
projektovane funkcije cilja.
Sam pojam logistike ili integralne logističke podrške
može se, prema Američkom društvu inženjera logistike,

Slika 1
Procesi održavanja odvijaju se unutar sistema
održavanja (SO). Održavanje u KS se može smatrati
zasebnim sistemom ili sistemom nižeg hijerarhijskog
nivoa u odnosu na SPKU. Sistem održavanja u interakciji
sa nekoliko sistema, koji se takođe nalaze na nižem
hijerarhijskom
nivou
unutar
KS,
obezbeđuje
sveobuhvatnost logističke podrške (integralnu logističku
podršku) SPKU (sl.1). Ulazne veličine u SO su: materijal,
energija i informacije, dok su izlazne veličine iz sistema
usluge logističke podrške KS /4/.
Značajni činioci KS su komunalna preduzeća. To su
celine ili sistemi koji se sastoje od izuzetno mnogo
podsistema, elemenata i njihovih međusobnih veza.
Relacije se javljaju i u međusobnim odnosima dvaju ili
više komunalnih preduzeća u zavisnosti od zadate
funkcije cilja u okviru KS.
Sistemi održavanja (SO) u komunalnim preduzećima
najčešće sadrže nekoliko podsistema (sl.2).
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Slika 2
Održavanje prema pouzdanosti (OPP) zasnovano je na
naučnim saznanjima (teoriji sistema, teoriji pouzdanosti).
Prema ovoj metodologiji predviđanje pojava stanja u
Strategija održavanja je varijanta SO koja sadrži otkazu nekog sistema vrši se na osnovu poznavanja i
jasno definisane: koncepciju, organizaciju, tehnologiju stalnog praćenja karakteristika pouzdanosti sistema, na
i odnose između nivoa u procesu održavanja /5/. Pojam osnovu čega se donose odluke o preventivnom održavanju
strategija održavanja odgovara pojmu politika /2/.
održavanja koji je definisan standardom u Rečniku IEC
(International Electrotechnical Commission). Složen Totalno produktivno održavanje (TPO) je metodologija
sistem, kakav je SO u okviru SPKU, takođe se oslanja na koja podrazumeva procenu trenutnog stanja sistema na
tri najvažnije komponente, koje definišu strategiju osnovu koje se donose odluke o postupcima održavanja
tog sistema. Metodologija TPO ne podrazumeva
održavanja (sl.3).
razmatranje prethodnog perioda u životnom ciklusu
sistema. Ova metodologija zahteva odgovornost svih
zaposlenih koji učestvuju u procesu rada. Metodologija
TPO je veoma primenjivana u Japanu, gde je i nastala.

2. STRATEGIJA ODRŽAVANJA
U KOMUNALNOM SISTEMU

Na sl.4 dat je uporedni prikaz osnovnih elemenata
metodologija OPP i TPO. Može se zaključiti da je
metodologija
totalnog
produktivnog
održavanja
primenjiva, između ostalog, u sistemima koji se bave
pružanjem usluga. TPO metodologija je manje skupa u
odnosu na metodologiju održavanja prema pouzdanosti,
nema visoke tehnološke zahteve, ali sa druge strane, ova
metodologija zahteva visoku tehnološku disciplinu i
maksimalnu posvećenost od strane svakog pojedinca.

Slika 3
Po mnogima, najvažniji oslonac SO je koncepcija
(metodologija) održavanja (sl.3). Koncepcija održavanja
obuhvata načela za donošenje odluka u održavanju, a pre
svega o sadržaju i periodici postupaka održavanja („šta i
kad se radi“). Najpoznatije savremene svetske
metodologije održavanja su:
 OPP - održavanje prema pouzdanosti
(izvor. RCM – Reliability Centered Maintenance),
 TPO - totalno produktivno održavanje
(TPM – Total Productive Maintenance),
 OPR - održavanje prema riziku.
Ova poslednja pojavljuje se u novije vreme i još nema
tako široku primenu /5/.

Primer za primenu TPO metodologije može biti sledeći.
Vozač složenog specijalnog komunalnog transportnog
sredstva se permanentno stara o ispravnosti svog vozila:
 vrši vizuelni pregled vozila;
 vrši kontrolu ulja i drugih tehničkih fluida pre
polaska na radni zadatak;
 proverava funkcionalnost signalizacije;
 učestvuje u periodičnim preventivnim pregledima
svog vozila zajedno sa licima iz sektora za
održavanje mehanizacije;
 prekida sa radom na reonu i odlazi u radionicu pri
svakoj sumnji u pojavu neispravnosti svog vozila.
Metodologija održavanja prema riziku (OPR) se zasniva
na proceni verovatnoće nastanka neželjenog događaja u
procesu i sagledavanju posledica odnosno veličine nastale
štete. Primena ovog koncepta je danas u ekspanziji.
Metodologija OPR je primenjiva u održavanju tehničkih
sistema, a može biti interesantna i kada je u pitanju
održavanje u KS.
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Preventivno održavanje transportnih sredstava i
mehanizacije, na osnovu preporuka /6/, obavlja se kroz:
 dnevni pregled (DP) – koji se vrši svakodnevno
pre ili posle rada vozila;
 nedeljni pregled (NP) – koji se obavlja jednom
nedeljno, obično kada su vozila manje angažovana
i zapravo predstavlja nešto obimniji dnevni
pregled;
 mesečni pregled (MP) – koji se obavlja otprilike
jednom u četiri nedelje na svakoj jedinici voznog
parka;
 godišnji pregled (GP) – koji se sprovodi na
svakom vozilu, a posebno na vozilima koja
učestvuju u saobraćaju na putevima. To je zapravo
tehnički pregled koji se izvodi u skladu sa ZOBS.
Periodika (npr. da li primeniti mesečni, nedeljni ili dnevni
preventivni pregled ili sve zajedno?) i sadržaj (koje radne
operacije preventivnog održavanja su predviđene
pregledom?) ovih preventivnih pregleda, osim godišnjeg
tehničkog pregleda, zavise od koncepcijskih odluka
donešenih od strane menadžmenta.
Korektivno održavanje predstavlja koncepciju u kojoj se
postupci održavanja sprovode nakon pojave stanja u
otkazu sistema ili njegovih elemenata, pa i u KS.
Postupcima korektivnog održavanja, sistem se iz stanja „u
otkazu“ (neispravnog) prevodi u stanje „u radu“
(ispravno). Popravke u korektivnom održavanju obavljaju
se sa osnovnim ciljem da sistemu, odnosno elementima
sistema, vrate funkcionalnu ispravnost.

Slika 4
Na sl.5 prikazane su osnovne koncepcije održavanja.

Drugi oslonac SO sa sl.3 jeste organizacija održavanja.
Ona definiše odnose između nivoa ili mesta na kojima se
sprovodi održavanje /2/. Veliki broj radionica ili punktova
za održavanje usložnjava SO kao i njegovu organizaciju i
otežava funkcionisanje pratećih sistema kao sistema
snabdevanja delovima, sirovinama i potrošnim
materijalom i sistema uskladištenja.
Slika 5
Postupci preventivnog održavanja obavljaju se za vreme
„stanja u radu“ sistema. Dakle, pre nego dođe do pojave
otkaza. Preventivno održavanje se može podeliti na dva
načina:
 prema
vremenu
sprovođenja
preventivnih
postupaka (kad se radi?),
 prema karakteru preventivnih postupaka
(šta se radi?).
Primer preventivnog održavanja u KS imamo u gradskim
toplanama i energanama, u kojima se redovno, najčešće
jednom godišnje, obavlja generalni pregled celokupnog
postrojenja, mehaničko čišćenje i hemijsko pranje
kotlova, odmah nakon završetka grejne sezone, iako su
oni ispravno radili do poslednjeg trenutka. Ima još
primera: redovni godišnji pregled i vršenje preventivnih
zamena elemenata postrojenja za sagorevanje otpada;
kontrola tačnosti mernih uređaja npr. hronotehometara u
vozilima, kolskih vaga na deponiji, rezervoara za
energente, merno-regulacionih stanica itd; preventivne
zamene vodomera, strujomera i uklopnih satova.

Organizacija SO može imati dve karakteristične strukture:
linijsku i hijerarhijsku. Linijska struktura organizacije
održavanja se sastoji od nekoliko redno vezanih lokacija
na kojima se izvode postupci održavanja. Prva lokacija
odnosi se na samo radno mesto bilo kog izvršioca koji
ujedno obavlja i najjednostavnije postupke održavanja,
što predstavlja osnovno održavanje. Na kraju ove
strukture nalazi se pogon održavanja ili radionica. Između
njih mogu se nalaziti više pokretnih ili priručnih
radionica. Linijska struktura se primenjuje kod složenih
sistema sa malim proizvodnim serijama i specifičnim
proizvodima. Za sisteme koji se bave proizvodnjom
velikih serija prikladnija je hijerarhijska struktura
organizacije održavanja.
Za primenu u SPKU pogodnija je linijska struktura
organizacije SO jer se radi o maloserijskoj proizvodnji
usluga (otklanjanje neispravnosti istovremeno na malom
broju i to raznorodnih vozila i opreme).
Treći oslonac SO, odnosno treći element strategije
(politike) održavanja u KS je tehnologija održavanja. U
inženjerstvu održavanja pod tehnologijom održavanja
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podrazumeva se način obavljanja postupaka održavanja
/2/. Tehnologija održavanja, prema načelu „šta i kako se
radi?“, treba da pruži odgovore na nekoliko konkretnih
pitanja:
 Kako treba obaviti pojedinačne postupke
održavanja?
 Koje alate koristiti prilikom izvođenja zahvata?
 Koji redosled operacija održavanja treba
primeniti?
 Koje stručne resurse treba koristiti prilikom
sprovođenja postupaka održavanja?
 Kako i kada vršiti proveru kvaliteta sprovedenog
održavanja?
Na tehnologiju
sledeći faktori:
okoline SO;
investiranje u
(proizvodnost).

održavanja, pa i u SPKU, izuzetno utiču
osobine sistema koji se održava; uslovi
ekonomski faktori koji omogućuju
kapacitete, a tako i produktivnost

Postupci održavanja se mogu razvrstati u pet grupa (sl.6).

otkazu“ tj. da nastane događaj koji će sistem isključiti iz
funkcije. Opravke su karakteristika koncepcije
korektivnog održavanja. Opravke se mogu vršiti
primenom različitih tehnoloških zahvata.
Inovacije su jedan od postupaka održavanja koji
podrazumeva poboljšanje sistema koji se održava. Ovi
postupci zahtevaju izuzetnu stručnost lica koja se bave
održavanjem i veliko iskustvo. Oni mogu doneti i
suprotne efekte od očekivanih ukoliko se previše rizikuje
ili oslanja na iskustvo.

3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE
SISTEMA ODRŽAVANJA
Karakteristike SO su veličine koje se koriste za ocenu
ovih sistema /2/. Kako se SO u procesu pružanja
komunalnih usluga, u osnovi, odnosi na održavanje
brojnih tehničkih sistema (vodovod, toplane, energane,
vozni parkovi saobraćajnih ili drugih preduzeća kao
gradske čistoće ili gradskog zelenila, gradska železnica
itd.), može se zaključiti da se teorijske karakteristike SO
odnose i na KS. Karakteristike SO mogu se podeliti na:
glavne i pomoćne. Zadržaćemo se samo na glavnim
karakteristikama koje su prikazane na sl.7.
Raspoloživost je verovatnoća da će sistem u bilo kom
trenutku vremena biti u stanju da radi ispravno tj. da se
uključi u rad. Raspoloživost se odnosi na ukupno vreme
koje obuhvata i vreme skladištenja /2/. Matematički se
raspoloživost može pretstaviti izrazom:

A( t ) =

Nu ( t )
N

u kome figurišu:
 A(t) - funkcija raspoloživosti,
 Nu(t) - broj uspešnih odziva na poziv za uključenje
u rad do vremena t,
 N - ukupan broj poziva za uključenje u rad do
vremena t.
Slika 6
Kod osnovnog održavanja postupke održavanja izvodi
rukovalac ili operater, npr. vozač komunalnog vozila.
Osnovno održavanje se, po pravilu, obavlja za vreme dok
se sistem (ili element sistema) nalazi u „stanju u radu“.
Postupci nadzora ili kontrole obavljaju se dok sistem radi.
Nadzor obično vrši rukovalac ili posebno izabrano i
obučeno lice.
Pregledi stanja su znatno složeniji postupci od prethodnih.
Mogu se obavljati na tri načina: bez rasklapanja sistema
ili elementa, sa delimičnim rasklapanjem, sa potpunim
rasklapanjem. Pregledi stanja su dijagnostičke prirode pa
se često koristi pojam dijagnosticiranje stanja. Ovi
pregledi su osnova koncepcije održavanja prema stanju.

Slika 7
Gotovost je veoma složena karakteristika SO. Ona
predstavlja meru kvaliteta sistema sa aspekta održavanja i
pouzdanosti. Gotovost je veličina slučajnog karaktera, tj.
u funkciji je vremena. Gotovost može biti: unutrašnja,
operativna i ostvarena. Ona se može pretstaviti izrazom:

Opravke su postupci kojima se otklanjaju otkazi i sistem
se vraća u „stanje u radu“. Da bi se opravke mogle vršiti
neophodno je da se sistem prethodno nađe u „stanju u
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G( t ) =

tr
tr
=
=
t t r + to

∑ t ri
t
∑ ri + ∑ toi

u kome figurišu:
 G(t) funkcija gotovosti do vremena t,
 tr - ukupno vreme u radu,
 to - ukupno vreme u otkazu,
 t - ukupno kalendarsko vreme.

n

OGs =

Nadalje ćemo razmatrati operativnu gotovost, koja
predstavlja odnos vremena u radu i ukupnog vremena /6/.
Operativnu gotovost OG i-tog elementa nekog tehničkog
sistema S možemo izračunati pomoću izraza:

OGi =

Turi
Turi + Tuo i

∑ (Turai + Turči )
i =1

n

n

i =1

i =1

∑ (Turai + Turči ) + ∑ Tuoi

Rezultati dobijeni primenom prethodnih izraza, prikazani
na dijagramu sa sl.8, odnose se na godišnji radni ciklus
transportnih sredstava kao elemenata sistema S za
sakupljanje i odvoz smeća jednog srpskog komunalnog
preduzeća u 2005. godini /7/. Na apscisi dijagrama
prikazane su oznake vozila.

u kome figurišu:
 Turi - ukupno vreme u radu i-tog elementa sist. S,
 Tuoi - ukupno vreme u otkazu i-tog elementa
sistema S koje uključuje i zastoje izazvane
čekanjem na obezbeđivanje rezervnih delova i
materijala.
Ukupno vreme u radu sastoji se od aktivnog i pasivnog
vremena u radu:

Turi = Turai + Turč i
gde su:
 Turai - aktivno vreme u radu i-tog elementa,


Slika 8

Turč i - pasivno vreme ispravnog i-tog elementa na
čekanju radi uključenja u rad.

Operativna gotovost i-tog elementa sistema S može se
dalje predstaviti izrazom:

OGi =

Turai + Turč i
Turai + Turč i + Tuoi

Operativna gotovost celokupnog tehničkog sistema S
može se izraziti kao:

OGs =

Turs
Turs + Tuo s

gde su:
 Turs - ukupno vreme u radu sistema,
 Tuos - ukupno vreme u otkazu sistema,
pri čemu važe jednakosti:
n

n

i =1

i =1

Turs = Tur1 + Tur2 + ... + Turn = ∑ Turi = ∑ (Turai + Turč i )
n

Tuo s = Tuo1 + Tuo 2 + ... + Tuo n = ∑ Tuoi
i =1

Konačno, operativnu gotovost tehničkog sistema S, sa
ukupno n elemenata (npr. transportnih sredstava),
možemo izračunati pomoću izraza:

Posmatrajući dijagram sa sl.8 može se zaključiti:
 Čak osam vozila je imalo operativnu gotovost
iznad 90%, od kojih jedno svih 100%.
 Operativna gotovost posmatranog sistema OGS
iznosi 83,94%, što je veoma dobro.
 Nadprosečnu gotovost (>83,94%) ostvarilo je
15/22 vozila ili 68,2% sistema S, što govori o
relativno visokoj pogodnosti održavanja ovog
sistema, kao pokazatelja efektivnosti koji utiče na
smanjenje vremena u otkazu sistema.
Pogodnost održavanja (POD) predstavlja verovatnoću
da će se potrebni postupci održavanja obaviti do
određenog vremena i pod određenim uslovima /2/.
Pogodnost održavanja je karakteristika koja je veoma
prikladna za opisivanje SO. Ako bi smo uporedili dva SO,
bolje ocene imao bi onaj sistem koji za isto vreme
održavanja ostvari veće vrednosti pogodnosti održavanja,
a to znači da će se u tom sistemu većina postupaka
održavanja obaviti za kraće vreme. Funkcija pogodnosti
održavanja odgovara funkciji nepouzdanosti u Teoriji
pouzdanosti.
Značaj funkcije pogodnosti održavanja izražen je i na
primeru dijagrama sa sl.8, kod vozila koje se nalazi
poslednje desno na apscisi dijagrama. U konkretnom
slučaju operativna gotovost ovog vozila, koja iznosi nešto
iznad 32%, uslovljena je malom pogodnošću održavanja
jer se radi o jedinom vozilu jednog od proizvođača vozila
zastupljenih u sistemu S, koje ima prilično veliku starost
(15 godina), što uslovljava povećanje vremena za
izvođenje postupaka održavanja, naročito dela vremena
koje se odnosi na čekanje rezervnih delova.
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Radi boljeg razumevanja pojma pogodnost održavanja, na
sl.9 prikazane su krive kumulativnih funkcija pogodnosti
održavanja dve izabrane konstruktivno-tehnološkoeksploatacione (KTE) grupe specijalnih vozila za
sakupljanje i odvoz smeća, prisutne u jednom
komunalnom preduzeću /8/. Krive sa sl.9 dobijene su
kumuliranjem vrednosti f-je gustine postupaka održavanja
u definisanim vremenskim intervalima prema dužini
trajanja otkaza. Koordinata x pretstavlja vreme
sprovođenja postupaka održavanja, a f(x) verovatnoću tj.
POD.
f(x)

Statistički pokazatelji koji karakterišu neku populaciju su:
srednja vrednost, medijana, mod, mera rasipanja oko
srednje vrednosti, granice poverenja.
Viši nivo obrade statističkih podataka može se postići
primenom sledećih metoda:
 histograma – za izračunavanje relativnih
frekvencija (učestanosti),
 stepenastog dijagrama ili poligona – za
izračunavanje kumulativnih frekvencija,
 metoda rangiranja – za analizu procesa u kojima je
broj uzoraka manji od 50.
 zakona raspodele.

0.9

Veoma često, u praksi, javlja se problem nedovoljnog
broja uzoraka, kao i potreba da se neke od karakteristika
prikažu funkcijom raspodele, pa će ovde biti reči o metodi
rangiranja i zakonima raspodele.
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Jedna od metoda rangiranja /6/ je i metoda medijalnog
ranga (MR) u kojoj se primenjuje obrazac:
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u kome su:
 j – redni broj rezultata merenja,
 n – ukupan broj rezultata tj. broj elemenata u
uzorku.

Funkcija POD se može izračunati primenom izraza:

f (tO ) =

N (Δt O )
N ⋅ ΔtO

u kome figurišu veličine:
 f(tO) – f-ja gustine postupaka održavanja,
 N - ukupan broj postupaka održavanja za
celokupnu KTE grupu,
 ΔtO [čas]- dužina trajanja intervala postupaka
održavanja,
 N(ΔtO) - broj postupaka održavanja celokupne
KTE grupe u posmatranom vremenskom intervalu.
Zatim su vrednosti funkcije POD dobijene zamenom
prethodnog izraza u sledećoj jednačini i kumuliranjem na
prethodno izračunatu vrednost:

PO(tO ) =

to

∫

j − 0 ,3
n + 0 ,4

f (tO )dtO

0

u kojoj je tO vreme sprovođenja postupaka održavanja.
Posmatrajući dve krive možemo zaključiti da KTE grupa
predstavljena punom krivom ima nešto bolju pogodnost
održavanja jer se postupci održavanja obavljaju za kraće
vreme u odnosu na KTE grupu predstavljenu
isprekidanom krivom (sl.9).

Uobičajeno je da se prilikom matematičkih istraživanja
parametara efektivnosti sistema koriste zakoni raspodele
za: neprekidne (kontinualne) i prekidne (diskretne)
tokove. Kod diskretnih tokova najčešće se koriste:
binomna i Poasonova raspodela, dok su kod kontinualnih
tokova u primeni:
 normalna ili Gausova,
 log-normalna,
 eksponencijalna,
 linearna i
 Vejbulova raspodela.
Izbor raspodele koja će se primeniti u istraživanju zavisi
od hipoteze koju treba dokazati /6/.
Vejbulova raspodela se najčešće koristi kod izračunavanja
pouzdanosti tehničkih sistema. Vejbulova raspodela može
biti dvo- i tro-parametarska. Funkcija pouzdanosti u dvoi tro-parametarskom obliku može se predstaviti
respektivno izrazima:

RW (t ) = e

4. MATEMATIČKE METODE
ZA ODREĐIVANJE KARAKTERISTIKA
SISTEMA ODRŽAVANJA

RW (t ) = e

Osnovni pokazatelji efektivnosti tehničkih sistema i
sistema održavanja (POD, gotovost, pouzdanost) su
slučajne veličine tj. zavise od vremena. Za izračunavanje
ovih veličina koriste se metode Teorije verovatnoće i
statističke metode.

β
⎛t ⎞
−⎜⎜ ⎟⎟
⎝η⎠
β
⎛ t −γ ⎞
−⎜⎜
⎟⎟
⎝ η− γ ⎠

u kojima figurišu:
 RW - funkcija pouzdanosti,
 t - vreme u radu sistema [čas],
 η - parametar razmere [čas],
 β - parametar oblika [-],
 γ - parametar položaja [čas].
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Dva transportna sredstva jednog realnog sistema vozila za
sakupljanje i izvoženje smeća /7/ imaju reprezentaciju
pouzdanosti prikazanu na sl.10. Oznaka x na apscisi
odnosi se na vreme (0÷3000 časova), dok f(x) na ordinati
predstavlja vrednost pouzdanosti (npr. 0,9=90%).
Funkcije pouzdanosti sa slike dobijene su primenom
datog izraza za Vejbulovu dvo-parametarsku raspodelu.
Vozilo predstavljeno punom krivom ima sasvim
zadovoljavajuću pouzdanost koja za čak 2/3
projektovanog godišnjeg vremena rada iznosi visokih
86% (tabela 1). Drugo transportno sredstvo (isprekidana
kriva) je manje pouzdano (tj. ima veću nepouzdanost) pa
tako za istu referentnu tačku projektovanog vremena u
radu ima samo 36,8% pouzdanosti /7/.
f(x)
0.9

0.8

0.7

0.6

POW (t O ) = 1 − e

β
⎛t ⎞
−⎜⎜ o ⎟⎟
⎝η⎠

= 1− e

⎛ t ⎞
−⎜ o ⎟
⎝ 15 ,92 ⎠

0 ,719

u kome figurišu:
 POW - funkcija POD (pogodnosti održavanja),
 tO - vreme potrebno za izvođenje postupaka
održavanja,
 η=15,92 [čas] - parametar razmere izabrane KTE
grupe transportnih sredstava,
 β=0,719 - parametar oblika (u konkretnom
primeru).
Na sl.11 uporedno je prikazan grafik f-ja Vejbulove
(puno) i empirijske raspodele (isprekidano) za isti skup
specijalnih vozila i prema istim zadatim uslovima /8/.
Očigledno je postojanje razlike dobijenih rezultata
primenom ove dve metode pa izbor metode treba
napraviti nakon ocene polazne hipoteze pomoću
statističkih testova /6/.

5. METODE ZA ANALIZU POUZDANOSTI

0.5

U analizi pouzdanosti tehničkih sistema koriste se dva
opšta principa i to: deduktivni i induktivni. Kod
deduktivnih metoda posmatraju se uzroci nastanka TOP
(ključnog) događaja odozgo na dole. Dok kod
induktivnog pristupa u analizi se polazi odozdo prema
gore, tj. od najnižeg elementa do TOP događaja.
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Slika 10
Kada je u pitanju ispitivanje f-je POD tehničkih sistema
najčešće korišćene raspodele su log-normalna i Vejbulova
raspodela. Pored ovih, često se u praksi koristiti i
empirijska raspodela (raspodela na osnovu opažanja).
Tabela 1
Oznaka
transportnog
sredstva

Pouzdanost (%) za vreme u radu od
1000 čas

2000 čas

3000 čas

99,76
72,71

86,04
36,78

18,67
14,19

210
216
f(x)

Metode analize pouzdanosti su istovremeno i metode
analize otkaza /9/, a čine ih:
 Analiza stabla otkaza
(FTA – Fault Tree Analysis),
 BDP – blok dijagram pouzdanosti
(RBD – Reliability Block Diagram),
 Analiza oblika, posledica i kritičnosti otkaza
(FMECA – Failure Modes and Effects / Criticality
Analysis) ili uža metoda analize oblika i posledica
otkaza (FMEA - Failure Modes and Effects
Analysis),
 Analiza Markova
(MA – Markov Analysis),
 Predviđanje pouzdanosti prema broju komponenti
(PCRP – Parts Count Reliability Prediction).

0.9

Deduktivne metode su: analiza stabla otkaza i blok
dijagram pouzdanosti. Induktivne su, u osnovi, sve ostale
navedene metode. Slede primeri primene deduktivnih
metoda i jedne od najviše korišćenih induktivnih metoda.
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Matematički zakon Vejbulove raspodele, primenjen
pilikom izračunavanja f-je POD grupe transportnih
sredstava u konkretnom primeru na jednom tehničkom
sistemu /8/, može se predstaviti izrazom:

Metodom stabla otkaza (FTA – Fault Tree Analysis)
utvrđuje se mogući tok stanja otkaza nekog sistema /9/.
Na sl.12 dat je primer jednog stabla otkaza koje se odnosi
na vršni – TOP događaj pod nazivom „vrata autosmećara
se ne otvaraju za istovar smeća“. Stablo sa sl.12, kao i
FTA metoda, koncipirano je na principu dedukcije
(analiza odozgo na dole). FTA metoda se zasniva na
korišćenju logičkih simbola i simbola događaja.
Konkretno, TOP događaj nastaje pod uticajem makar
jednog događaja (otkaza) prvog nivoa analize, pa se
koristi tzv. logička ILI-kapija. Događaji ili otkazi koji
nastaju kao kombinacija nižih otkaza su grafički prikazani

14.7

pravougaonikom. Prvi nivo mogućih otkaza na prvom
mestu svoje oznake ima broj 1. Analiza se može vršiti
dalje po dubini sve do baznog događaja. Bazni ili osnovni
događaj grafički je predstavljen krugom. Događaji čiji
mogući uzroci, iz nekih razloga nisu analizirani,
pretstavljaju se rombom ili romboidom. Pentagon
označava događaj koji se realno očekuje. Nakon
uspostavljanja veza između događaja, primenom algebre
skupova, određuje se verovatnoća nastanka TOP događaja
koji uzrokuje pojavu otkaza sistema.

vozila sa aspekta pouzdanosti, u procesu izvoženja smeća
„iz kanti“ na jednom realnom modelu komunalnog
preduzeća /10/. Model predviđa podelu grupe od 13
transportnih sredstava na dve podgrupe: MV – mala
vozila i VV – velika vozila. Ova podela implicirana je
uticajem okoline na sistem tj. fizičkim uslovima
nametnutim iz okruženja, a koji se odnose na
konfiguraciju terena i ispunjenost reona rada neophodnim
saobraćanim uslovima. Posmatrajući sl.13 može se
napisati izraz za izračunavanje pouzdanosti sistema:

R (t ) = R210 ⋅ [1 − (1 − R208 )(1 − R209 )(1 − R207 )]⋅

Nedostaci ove metode su mala veličina raspoloživog
prostora za crtanje i loša preglednost crteža stabla otkaza
pa se za crtanje stabla preporučuje korišćenje nekog od
namenskih software-a.
Na sl.13 prikazan je primer određivanja pouzdanosti
jednog sistema primenom blok dijagrama pouzdanosti
(RBD – Reliability Block Diagram). Konkretno reč je o
optimizaciji kombinovanog redno-paralelnog sistema

⋅ [1 − (1 − R211 )(1 − R206 )]⋅ [1 − (1 − R212 )(1 − R205 )]⋅

⋅ [1 − (1 − R203 )(1 − R227 )]⋅ [1 − (1 − R215 )(1 − R228 )]⋅ R204
u kome je:
 Ri – pouzdanost vozila za odvoz smeća iz kanti pri
čemu je i {210,208,209,207,…}.

Slika 12
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Slika 13
FMEA metoda (Failure Mode and Effects Analysis)
danas predstavlja najšire primenjivan postupak analize
otkaza, a tako i ocene pouzdanosti tehničkih sistema.
Ovom metodom analiziraju se: uzroci otkaza, pojavni
oblici otkaza i posledice koje nastaju, a koje mogu
ugroziti ostvarivanje funkcije cilja sistema ili elemenata i
veza u sistemu. FMEA metoda ima preventivno dejstvo i
služi da predupredi otkaze i time spreči moguće negativne
posledice kao što su, pre svega: povrede ljudi, smrtni
ishodi, meterijalne štete, zagađenje životne sredine i
prirodnih resursa, neplanirani troškovi tj. finansijski
izdaci. Prema jednim autorima FMEA metoda, sa
stanovišta predmeta analize, može imati 4 tipa: FMEA
projekta, procesa, sistema, usluge /11/. Prema drugima,

postoje dva osnovne vrste ove
konstrukcije i FMEA procesa /9/.

metode:

FMEA

Značaj rizika u FMEA metodi određuje se RPN brojem
(Risk Priority Number) ili brojem prioritetnog rizika koji
predstavlja matematički proizvod veličina: S (Severity) –
ozbiljnosti posledice otkaza, O (Occurrence) –
mogućnosti pojavljivanja otkaza, D (Detection) –
mogućnosti otkrivanja otkaza. U zavisnosti od dobijene
vrednosti proizvoda RPN=S·O·D, može se izvršiti
klasifikacija stepena značaja rizika na: I – kritični
RPN≥200, II – opasni RPN≥50, III – normalni RPN<50
/11/. Sve tri veličine (S,O,D) mogu imati vrednosti 1÷10.

Tabela 2
Naziv FMEA

Tip FMEA

Izradio

Odobrio

Datum

Datum

UTOVAR SMEĆA U SPECIJALNO VOZILO
PROCES

Predmet FMEA
Analiza rizika i poboljšanje procesa održavanja

2

Pozicioniranje posude
za smeće (kontejnera)
prema vozilu i od vozila

1

Funkcija

Podizanje, pražnjenje
i spuštanje posude za smeće
(kontejnera)

R.br.

Oblik otkaza
Lom ili
krivljenje
točkova
kontejnera

Prevrtanje
kontejnera

Lom
mehanizma
za podizanje

Posledice
otkaza
Troškovi
intervencije,
povrede
radnika,
smetnja
saobraćaju
Troškovi
intervencije,
povrede
radnika,
smetnja
saobraćaju,
povrede
prolaznika
Povrede
radnika,
oštećenje
kontejnera,
troškovi
opravke,
zastoj
procesa

Ispadanje
kontejnera
iz ležišta
(vođica)

Povrede
radnika,
oštećenje
kontejnera

Kvar u
hidrauličnom
sistemu

Troškovi
intervencije,
povrede
radnika,
zastoj proc.

S

Uzroci otkaza

O

6

Preopterećenje,
dotrajalost,
loš materijal

5

8

8

Nagib terena,
lom točka u
hodu,
pad
koncentracije,
bolest
radnika
Preopterećenje,
dotrajalost,
loš materijal,
loša
geometrija

9

Loše
vođenje,
dotrajalost
lima

5

Otkaz
nepovratnog
ventila,
otkaz pumpe,
otkaz cilindra

2

3

2
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4

Metode
kontrole
Procena
radnika,
periodični
pregled,
preventivne
zamene
Procena
radnika,
pregled
radnih
sposobnosti
radnika
pre početka
rada
Dnevni
pregled na
kontrolnom
kanalu,
procena
radnika na
terenu

Dnevni
pregled na
kontrolnom
kanalu
Dnevni
pregled na
kontrolnom
kanalu

D

SxO

RPN

Klasifikacija

3

30

90

II
RPN ≥ 50

3

16

48

III,
RPN < 50

Nema mera

120

II,
RPN ≥ 50

Pojačati nivo
preventiv.
održavanja
vozila, a
posebno
mehanizma
za podizanje
kontejnera

5

24

4

18

72

II,
RPN ≥ 50

7

20

140

II,
RPN ≥ 50

Korektivne
mere
Pojačati nivo
preventiv.
održ. kont.,
posebno
redovnu
zamenu
točkića

Pojačati nivo
preventiv.
održavanja
spec.vozila
Pojačati nivo
preventiv.
održavanja
hidro-sist.
na vozilu

Slika 14
Jedan primer FMEA analize procesa, karakterističnog u
SPKU, pod nazivom „utovar smeća u specijalno vozilo“
prikazan je u tabeli 2. U ovom procesu se obavljaju dve
funkcije: pozicioniranje posude i mehanizovano
pražnjenje (podizanje-pražnjenje-spuštanje) posude za
smeće. Nakon identifikacije otkaza, izvršena je ocena
kritičnosti određivanjem RPN broja, a zatim definisanje
korektivnih mera koje utiču na smenjenje verovatnoće
nastanka otkaza i neželjenih posledica.

sistema sastoji se iz pet faza: 1. izbor koncepcijskog i
idejnog rešenja, 2. razvoj i projektovanje - konstruisanje,
3. proizvodnja i postavljanje, 4. korišćenje i održavanje,
5. rashodovanje /2/.

Metodu ilustruje grafik sa sl.14 na kome se mogu uočiti
dve karakteristične oblasti: uzroka i posledica. Uzet je u
obzir jedan od oblika otkaza iz tabele 2 (lom ili krivljenje
točkova kontejnera). Sa leve strane „oblika otkaza“ (sl.14)
nalazi se oblast „uzroka“ koja sadrži pet kategorija i to:
metode, mašine, materijal, ljudi i okruženje. Desno od
„oblika otkaza“ nalaze se „posledice“ i one mogu biti
višestruke. U datom primeru otkaz može dovesti do
pojave tri karakteristične posledice od kojih se jedna
odnosi na okruženje, druga na troškove, a treća na ljude
koji učestvuju u procesu.

6. ANALIZA TROŠKOVA
Procesi u SPKU mogu biti proizvodni (glavni) i procesi
podrške (pomoćni). I jedni i drugi za posledicu imaju
produkciju troškova. Jedan od procesa podrške KS
realizuje se u okviru SO (sl.1).
Na osnovu podele SO, kao skupa procesa podrške, na
podsisteme (sl.2), možemo reći da su objekti održavanja u
KS najčešće tehnički sistemi, npr.: transportna sredstva;
objekti-zgrade; građevinska mehanizacija; računarska
mreža; razna postrojenja kao ona za separaciju,
usitnjavanje ili presovanje otpada i sl. Tehnički sistemi
kao objekti održavanja imaju svoj period upotrebe koji se
može nazvati životnim ciklusom. Životni ciklus tehničkog
14.10

Slika 15

Slika 16
Svaka vremenska faza životnog ciklusa zahteva ulaganje
određenih sredstava koja predstavljaju troškove životnog
ciklusa (TŽC). Prema standardu Međunarodne
elektrotehničke
komisije
(IEC
International
Electrotechnical Commission) utvrđivanje TŽC (LCC Life Cycle Costing) je proces procene ukupnih troškova
nabavke i vlasništva. Standard preporučuje sveobuhvatnu
analizu troškova bilo koliko da su oni mali.
Metoda LCC podrazumeva razlaganje troškova na nivoe.
Na prvom ili najvišem nivou analiziraju se najkrupniji ili
opšti troškovi. To mogu biti: troškovi nabavke, troškovi
logističke podrške, troškovi ostvarene neraspoloživosti.
Na najnižem nivou vrši se analiza najsitnijih troškova.
LCC analiza je deo sveobuhvatnije metode CBA (CostBenefit Analysis) ili analize „troškovi-dobit“.
Konkretno, sa aspekta troškova, posmatraćemo jedan
karakterističan tehnički sistem, prisutan u svim
komunalnim preduzećima koja se bave sakupljanjem
smeća /12/. To je sistem specijalnih sredstava za transport
smeća. Ovaj sistem je u osnovi tehnički i karakterišu ga
tri glavne grupe troškova na prvom ili najvišem nivou
(sl.15):
 troškovi proizvodnje i puštanja u rad (TPP),
 troškovi održavanja (TO),
 troškovi korišćenja – eksploatacije (TK).
Troškovi proizvodnje i puštanja u rad (TPP), u okviru ove
analize, sadrže samo troškove nabavke (TN ili CN).
Troškovi održavanja (TO) sadrže troškove rezervnih
delova (TRD ili CRD), troškove rada na održavanju (TRO
ili CO) i troškove ulja i maziva (TUM ili CUM). Troškovi
korišćenja ili eksploatacije (TK) sadrže troškove goriva
(TG ili CGOR), troškove osiguranja i registracije (TOR ili
COR) i troškove ličnog dohotka opslužilaca (TLD ili CLD).
Sa sl.15 vidimo da se troškovi nabavke (TN ili CN)
javljaju u drugom analitičkom nivou i dalje se, u
konkretnom primeru, ne raščlanjavaju, iako je to moguće.
Troškove rezervnih delova (TRD ili CRD) možemo
raščlaniti prema: tipu vozila, tipu nadgradnje vozila, vrsti
mehanizma na vozilu, sklopu ili podsklopu, itd. ali zbog
preopširnosti takve analize, zadržaćemo se na drugom
analitičkom nivou. Troškove rada na održavanju (TRO ili
CO) možemo podeliti na dve osnovne grupe i to: troškove
održavanja sopstvenim radom (TOS) i troškove
održavanja u outsourcing režimu (TOO). Moguća je i
dalja podela ovih troškova ali ona ovde neće biti tema.
Troškovi ulja i maziva (TUM ili CUM) se mogu raščlaniti
na tri grupe troškova i to: troškove ulja (TU), troškove
maziva (TM) i troškove tehničkih tečnosti (TTT). Svaka
od ovih grupa može se na nižem nivou raščlanjivati, pa

tako troškovi ulja mogu biti troškovi: motornog,
hidrauličnog, hipoidnog ulja, itd. Troškovi maziva mogu
biti troškovi: litijumske masti, grafitne masti, itd.
Troškovi tehničkih tečnosti mogu biti troškovi: kočione
tečnosti, antifriza, destilisane vode, itd. Troškovi goriva
(TG ili CGOR) se ne mogu dalje raščlanjivati. Troškovi
osiguranja i registracije (TOR ili COR) mogu se raščlaniti,
na trećem nivou, na troškove: osiguranja autoodgovornosti (TOAO), osiguranja auto-kaska (TOAK) i
registracije (TREG). Pri tome troškove auto-odgovornosti
i auto-kaska ne možemo dalje raščlanjivati. Troškove
registracije možemo detaljnije analizirati (tehnički
pregled, republičke i opštinske takse, itd.) ali ćemo se
zadržati na ovom nivou. Troškovi ličnog dohotka
opslužilaca vozila (TLD ili CLD) mogu se podeliti na dve
grupe i to troškove vozača (TVOZ) i troškove radnika na
utovaru vozila (TRAD).
Troškove drugog nivoa, obzirom na njihovu važnost,
možemo predstaviti prikazom koji je prilagođen daljoj
analizi (sl.16). Pa tako, možemo reći da pojedinačno
vozilo iz sistema TS, za vreme celokupnog životnog
ciklusa, prouzrokuje 7 grupa troškova. To su: CNi troškovi nabavke i-tog vozila, CRDi - troškovi rezervnih
delova, COi - troškovi rada na održavanju, CUMi - troškovi
ulja i maziva, CGORi - troškovi goriva, CORi - troškovi
osiguranja i registracije, CLDi - troškovi ličnog dohotka
opslužioca vozila, i odnose se na celokupan period
trajanja životnog ciklusa pojedinačnih vozila iz sistema
TS.
U konkretnom primeru /12/ izabrani model (sistem
transportnih sredstava TS) za analizu TŽC ima sledeće
ulazne parametre:
 s = 23 kom – broj jedinica ili sredstava za transport
smeća,
 r = 15 god – iskustveno trajanje životnog ciklusa
izabrane grupe transportnih sredstava,
 k = 7 - broj pojedinačnih troškova po vozilu.
Slede izrazi za izračunavanje troškova sa sl.16 po vozilu,
a koji uključuju ulazne parametre:
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Troškovi nabavke se mogu predstaviti sumom troškova
nabavke pojedinačnih vozila:

Nakon izračunavanja, na osnovu prethodnih izraza, može
se nacrtati dijagram TŽC tj. glavnih troškova nabavke i
vlasništva po metodi LCC za prosečno vozilo koje
predstavlja grupu (sl.17).

s

C NU = C N1 + C N 2 + ... + C N S = ∑ C Ni
i =1

Prosečno vozilo možemo smatrati reprezentativnim
uzorkom, pa tako možemo izračunati troškove nabavke
prosečnog vozila sistema TS:
s

CN =

C NU
s

=

∑ C Ni

(

= s −1 ⋅ C N1 + ... + C N S

i =1

s

)

Na sličan način možemo izračunati i ostale pojedinačne
TŽC celokupnog tehničkog sistema i prosečnog vozila
koje predstavlja grupu:
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Dijagram sa sl.17 prikazuje strukturu troškova prosečnog
transportnog sredstva izabranog tehničkog sistema. Tu
vidimo da postoje tri skoro jednake grupe troškova u
ukupnim TŽC. To su troškovi nabavke CN (24%), goriva
CGOR (23%) i ličnog dohotka vozača CLD (21%). Drugu
grupu troškova čine troškovi rada na održavanju CO sa
15%, odnosno troškovi rezervnih delova CRD sa 13%
učešća u ukupnim TŽC. Treću grupu čine troškovi sa
najmanjim učešćem i tu spadaju troškovi ulja i maziva
CUM i troškovi osiguranja i registracije COR sa po 2%.
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Slika 17

∑ ∑ ∑ COn ,p ,i

Prvi (najviši) nivo TŽC (sl.15) izabranog tehničkog
sistema čine: troškovi proizvodnje i puštanja u rad (TPP),
troškovi održavanja (TO) i troškovi korišćenja (TK). Ovi
troškovi, kada je u pitanju prosečno vozilo – element
transportnog sistema TS, prikazani su na dijagramima sa
slika 18 i 19. Ova dva dijagrama se razlikuju po strukturi
grupe troškova pod nazivom TK – troškovi korišćenja.
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Na sl.18 možemo videti da troškovi korišćenja ili
eksploatacije (TK) učestvuju sa 45% u ukupnim TŽC, jer
uključuju i troškove ličnog dohotka opslužioca vozila.
Zatim slede troškovi održavanja (TO) sa 30% i troškovi
proizvodnje i puštanja u rad (TPP) sa 25%.
Ako ukupne troškove LCC posmatramo bez troškova
ličnog dohotka opslužioca transportnog sredstva,
raspodela troškova prvog nivoa biće sledeća: troškovi
održavanja 38%, troškovi korišćenja 31% i troškovi
proizvodnje i puštanja u rad 31% (sl.19). Ovako
posmatrani troškovi mogli bi se nazvati tehničkim, i u
tom
slučaju
troškovi
održavanja
predstavljaju
najznačajniju grupu troškova prvog nivoa. Troškovi
proizvodnje i puštanja u rad i troškovi korišćenja su
približno isti u uslovima konkretnog modela transportnog
sistema.

obavlja i funkciju koja se inače dodeljuje interventnoj
grupi. Bez pozivanja interventne grupe mogu se otkloniti
kvarovi kao npr.: izduvavanje pneumatika pumpanjem ili
zamenom istog; otkaz auto-osigurača zamenom sa novim,
otkaz svetla na vozilu zamenom odgovarajućih sijalica iz
rezerve, itd.
Postupci preventivnog i korektivnog održavanja mogu se
efektivno i efikasno izvršavati pod određenim uslovima:
 posvećenosti svih zaposlenih,
 tehničke i operativne obučenosti zaposlenih,
svakog u svom domenu rada,
 primene metoda praćenja i analize parametara
efektivnosti,
 analize troškova materijala, opreme i radne snage,
 merenja produktivnosti,
 stalnog razvoja i osavremenjavanja tehnologije
održavanja.
Izborom koncepcije održavanja može se značajno uticati
na povećanje produktivnosti u pružanju usluga.
Oslanjanje samo na postupke korektivnog održavanja
može da dovede do zastoja u procesu pružanja usluga što
loše utiče na produktivnost (pad produktivnosti).

Slika 19

7. ZAKLJUČAK
Aktivnosti unutar procesa pružanja komunalnih usluga
uglavnom nisu složene, osim u nekim sistemima
(energane, spalionice otpada itd.), pa ne zahtevaju
izuzetno komplikovanu opremu, ali zato zahtevaju
maksimalnu posvećenost svih lica – učesnika u procesu. S
toga se može reći da je metodologija TPO bliža sistemima
održavanja unutar KS.
Kada je u pitanju pružanje usluga, uticajni pojmovi su:
kvalitet, tačnost, prihvatljiva cena usluge, komunikacija
sa korisnikom, brzina pružanja usluge, delovanje na
okolinu, fleksibilnost. Veoma je važno da svi činioci u
sistemu shvate svoju ulogu i svojim aktivnostima utiču na
povećanje proizvodnosti i smanjenje cene koštanja usluge
tj. troškova angažovanja opreme, materijala i radne snage.
Već na prvom nivou organizacije održavanja (osnovnom
održavanju) sami učesnici u procesu proizvodnje
(pružanja usluge) mogu dejstvovati neposredno kao
održavaoci elemenata sistema. To podrazumeva njihovu
dobru obučenost. Na primer, proveru nivoa rashladne
tečnosti i motornog ulja može obavljati vozač pre polaska
na rad. Mogući su i viši nivoi angažovanja neposrednih
izvršilaca, u procesu korektivnog održavanja. Ima
slučajeva, kod nekih oblika otkaza, kada izvršilac – vozač

Ima primera komunalnih sistema koji sadrže veliku
aktivnu rezervu transportnih sredstava ili opreme, za neke
ili najvažnije procese, koja ima visoku raspoloživost i
koja se uključuje u rad u trenutku otkaza do tada aktivnog
elementa. Transportno sredstvo koje je prešlo u stanje „u
otkazu“ ulazi u tretman korektivnog održavanja, a u
proizvodnom procesu (pružanju usluge) nema zastoja.
Produktivnost u pružanju usluge ne opada, a praktično,
javljaju se samo troškovi korektivnog održavanja.
Međutim, ako posmatramo životni ciklus sistema
kompatibilnih transportnih sredstava onda ćemo imati
značajne troškove njihove neangažovanosti. Ovakva
strategija može, sa aspekta ostvarivanja funkcije cilja,
postići dobre rezultate ali zahteva veća investiciona
ulaganja i povećane troškove preventivnog održavanja
(servisni i tehnički pregledi) i troškove korišćenja
(registracija, osiguranje).
Dobro razrađene i u praksi primenjene metode analize
pouzdanosti dovešće do povećanja pouzdanosti elemenata
sistema, a time i celokupnog sistema, tako što će se
nosioci procesa preventivnog održavanja fokusirati na one
događaje koji su ključni za nastajanje otkaza i primeniti
odgovarajuće mere za minimiziranje ili eliminisanje
posledica tj. smanjenje mogućnosti pojave otkaza.
Navedeni primer analize TŽC (LCC) pokazuje da danas u
komunalnim preduzećima kod nas imamo značajan uticaj
troškova ljudskog rada u ukupnim troškovima. Peti deo
TŽC predstavnika posmatranog sistema transportnih
sredstava odlazi na troškove ličnog dohotka vozača
(sl.17). Ovaj deo troškova je i veći ako uzmemo u obzir
da pored vozača najčešće imamo i nekoliko pratilaca –
opslužilaca vozila, npr. radnika na utovaru smeća u
vozilo, čiji je broj 2÷5 po vozilu. Ovo nam ukazuje na
potrebu razvijanja tehnologije procesa rada koja se
zasniva na primeni novih, automatizovanijih tehničkih
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rešenja, i stvaranja bolje organizacije proizvodnih
(uslužnih) tokova.
Visoki troškovi održavanja mogu se smanjiti:
 boljim preventivnim održavanjem,
 smanjenjem vremena u otkazu sistema tj. trajanja
postupaka održavanja i vremena provedenog na
čekanju rezervnih delova,
 primenom savremenih postupaka održavanja
(mašine, oprema, dijagnostika),
 korišćenjem kvalitetnih materijala i rezervnih
delova,
 stalnim usavršavanjem kadrova u održavanju.
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promet. Poređenja radi, u Švajcarskoj se reciklira čak 95,7%
ambalažnog stakla [1]. Staklo je materijal koji se može u
potpunosti reciklirati, što znači da se od 1 tone staklenog loma,
uz dodatak energije, dobija 1 tona novih staklenih proizvoda,
jednakog kvaliteta (zatvara se kružni tok proizvoda). Zato je
važno pitamje: Da li je realna ideja transporta i sakupljanja
otpadnog stakla, sa aspekta cene i zaštite životne sredine.

•
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2. SAKUPLJANJE I RECIKLIRANJE
STAKLA

PRIMENA CLARKEWRIGHTOVOG ALGORITMA U
TEHNOLOGIJI SAKUPLJANJA
STAKLA

Sistem za upravljanje otpadom podrazumjeva: nastanak,
sakupljanje, skladištenje, obrađivanje, transport, tretman i
reciklažu, odnosno odlaganje opasnog i neopasnog
otpada. Mesta za sakupljanje stakla često se nalaze u
blizini trgovačkih centara, restorana ili u lokalnim
odlagalištima (prostorima) za otpada. Većina kontejnera
za odlaganje stakla ima odvojene delove za providno,
zeleno i braon (mrko) staklo. Razlog tome je to što
različite boje stakla često imaju različite hemijske sastave.
U gradovima se razlikuju tehnologije sakupljanja otpadne
ambalaže, korišćenjem i raspoređivanjem kontejnera za
staklo. Na slici 1 su dati neki tipovi kontejnera za staklo.

Dipl. inž Danijel Marković, student doktorskih studija,
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
Prof dr Miomir Jovanović, redovni provesor
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija
Rezime: Trend savremenog upravljanja otpadom zasnovan
je na minimizaciji otpada koji se odlaže na deponije,
upotrebom različitih tehnologija reciklaže. Reciklaža
staklenog otpada može podržati oko 95% ukupnog
otpada. Pravilnim odlaganjem i skladištenjem ove vrste
otpada, ukupna količina stvarnog smeća se svodi na 5%
odnosno oko 30 tona razgradive količine stakla koja se
posebnim procesima uništava do kraja. Ovaj rad
predstavlja ekonomsku i ekološku analizu isplatljivosti
pri sakupljanju i transportu otpadnog stakla izvedenu na
modelu grada Niša. Za rutiranje vozila i optimalno
određivanje troškova pri sakupljanju stakla korišćen je
Clarke-Wrightov algoritam.

Sl. 1 Tipovi kontejnera
Tehničke karakteristke kontejnera za staklo su standardne
i date su u tabeli 1.

Ključne reči: staklo, reciklaža, transport, Clarke - Wright

Tabela 1: Tehnicke karakteristike kontejnera

1. UVOD
Otpad nastaje pri svakodnevnim aktivostima ljudi. Stalno
povećanje ukupne količine otpadnih materija koje
proizvode industrija i stanovništvo i ubrzano iscrpljivanje
prirodnih energetskih i sirovinskih resursa zahtevaju
korenitu promenu tradicionalnog industrijskog modela
tretmana otpada. Upravljanje otpadom obuhvata mere i
posebna pravila ponašanja u skladu sa zakonskom
regulativom i zahtevima standarda ISO 14001. Mere se
primenjuju od nastanka otpada do njegovog odlaganja
(dislociranja, reciklaže). Pomenute mere zavise od toga da
li je otpad opasan ili bezopasan. U novom, integrisanom
industrijskom ekosistemu, potrošnja energije i sirovina
mora biti optimizirana, a nastajanje otpada minimizirano.
U ovakvim sistemima otpad iz jednog proizvodnog
procesa koristi se kao sirovina u drugom procesu.
Recikliranje i ponovna upotreba otpadnog materijala ima
značajan ekonomski i ekološki značaj. U Srbiji se reciklira oko
16% ukupne količine staklene ambalaže koja se godišnje pusti u

Zapremina

1,1 m3

1,6
m3
1500

3,2 m3

5,0 m3

Širina u mm

1000

1500

1850

Dužina u mm
Visina u mm

1000

900

1500

1850

1240

1513

1665

1665

Otvor za staklo

∅200

∅200

∅200

∅200

Kontejneri za staklo su specijalizovane konstrukcije, tako da
apsorbuju buku, funkcionalno omogućuju prijem stakla
različite boje, štite radnike od povreda kao i vozilo od
oštećenja. Najnovije tehnologije omogućuju komunikaciju
kontejnera sa logističkim bazama i šalju sms poruku o
lokaciskoj poziciji i stanju ispunjenosti kontejnera.
Pod pojmom "recikliranje" podrazumeva se organizovano
sakupljanje predmeta od istog materijala koji više nemaju
upotrebnu vrednost i njihovom daljom preradom vraćanje
upotrebne vrednosti. Reckliranjem se smanjuje potreba za
tretiranjem ili odlaganjem otpada i čuvaju energija i
resursi [2]. Kako je staklo materijal koji se može u
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potpunosti preraditi i to bezbroj puta, treba prikupiti što
veće količine otpadnih ambalaža i vratiti ih u fabriku
stakla jer time štedimo prirodne sirovine (upotrebom 1
tone otpadnog stakla uštedi se 700 kg peska, 200 kg
krečnjaka, 200 kg sode) i energiju (transport i tretman u
fabrici reciklaže).
Glavne prednosti recikliranja stakla su [2]:
• smanjenje energije potrebne za izradu novog
stakla. Ušteda energije zbog korišćenja starog
stakla je 25%,
• reciklažom 1 tone stakla uštedi se 30 tona nafte,
• reciklaža starog stakla je bolja zbog minimalnog
zagađenja vazduha,
• smanjuje se kapacitet potreban za krajnje
odlaganje. Voditi računa o tome da je
recikliranje samo druga najbolja mogućnost, a
najbolje ekološko rešenje je korištenje povratnih
flaša,
• ako koristimo stare flaše, pri proizvodnji 1kg
stakla biće nam potrebno manje: 20 l vode, 1.5
kg sirovina, 1.4 KWh energije i emisija gasova
za 25% biće manja [2].
Imajuči u vidu ovako vekiki smisao sakupljanje i ponovne
upotrebe stakla u radu je pokazana upotreba jedne
metode za rutiranja vozila i optimalno određivanje
troškova transporta u sakupljnju stakla. Posmatran je
region Niša, tipičan za razvijene gradove sa optimalnim
brojem stanovnika (oko 300 000 ljudi), za kojima se
danas u svetu najčešće teži. U tabeli 2 data je statistički
određena količina otpadnog stakla u Nišu.
Tabela 2: Količina otpada
Vrsta
Količina po
Količina po
otpada
dan/stanovnik god/stanovnik

najmanju količinu goriva utrošenu na putu od čvora i do
čvora j, itd., zavisno od suštine konkretnog problema [3].

Sl. 2 Graf kao osnov logističkog modela izbora putanje
Ako se veličina d(i,j) posmatra kao ukupni trošak od
čvora i do čvora j, tada, za slučaj sa slike 2a, ukupni
transportni troškovi iznose:
T(i,j) = d(B,i) + d(i,B) + d(B,j) + d(j,B)
a za slučaj sa slike 2b:
T(i,j) = d(B,i) + d(i,j) + d(j,B)

Plastika

0.036

13.14

Papir

0.028

10.22

3066

Staklo

0.016

5.84

1752

(2)

Ukupni transportni troškovi su u drugom slučaju manji za
veličinu:
T'(i,j) = d(i,B) + d(B,j) – d(i,j)

Količina na
god. nivou
za ceo grad
[x103]
3942

(1)

(3)

Na osnovu ovoga (Clarke-Wrightovog algoritma) zaključeno
da je ušteda T'(i,j) veća spajanjem čvorova i i j. Pri tome je
ograničavajući faktor kapacitet transportnog sredstva.
Naime, da bi se čvorovi i i j spojili u jednu rutu, kapacitet
transportnog sredstva mora biti veći od ukupnih zahteva za
opsluživanje, koji se javljaju u ova dva čvora. ClarkeWrightov algoritam ušteda za projektovanje ruta transportnih
sredstava sastoji se od sledećih algoritamskih koraka:
Korak 1: izračunati uštede T(i,j) = d(B,i) + d(B,j) – d(i,j),
za svaki par (i,j) čvorova koji treba opslužiti.

3. CLARKE – WRIGHTOV ALGORITAM
Osnovna ideja Clarke-Wrightovog algoritma zasnovana je
na uštedi u pređenom putu, vremenu putovanja, utrošku
goriva, ukupnim transportnim troškovima, koja se
ostvaruje izborom različitih putanja transportnih
sredstava. Optimizacija sistema transporta se, sa aspekta
logističkog pristupa upravljanju transportom, prvenstveno
ostvaruje optimizacijom transportnih tokova roba i
korišćenja transportnih sredstava. Logistički procesi
tretman otpadnog stakla su predstavljeni grafovima.
Čvorovi predstavljaju stanja a grane procese. Pri
opsluživanju prostora, ako je B (baza) čvor iz kojeg
transportno sredstvo polazi i u koji se vraća na kraju
opsluživanja, onda bilo koji par čvorova (i,j) to
transportno sredstvo može da opsluži na dva načina: da
krene iz baze, opsluži čvor i, vrati se u bazu, opsluži čvor
j i ponovo se vrati u bazu (slika 2a), ili da krene iz baze,
opsluži čvor i, opsluži čvor j i vrati se u bazu (slika 2b).
Veličina d(i,j) predstavlja najkraći put između čvorova i i
j ili najmanje vreme transporta od čvora i do čvora j ili

Korak 2: izvršiti rangiranje svih ušteda i poređati ih po
veličini. Napraviti listu ušteda koja započinje najvećom
uštedom.
Korak 3: pri razmatranju uštede T(i,j) odgovarajuću granu
(i,j) uključiti u delimičnu rutu ako se pri tome ne krše
operativna ograničenja i:
a) ukoliko ni čvor i ni čvor j nisu bili uključeni ni u
jednu delimičnu rutu;
b) ukoliko je jedan od čvorova i ili j već uključen u neku
postojeću delimičnu rutu, i ako taj čvor nije unutrašnji
čvor u ruti;
c) ukoliko su oba čvora i i j uključena u dve različite
delimične rute i nijedan od tih čvorova nije unutrašnji
u tim rutama, pa je moguće spojiti delimične rute u
jednu.
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Korak 4: kada je lista ušteda ređanjem realizovana do
kraja treba završiti algoritmom.

4. ODREĐIVANJE TROŠKOVA

TRANSPORTA STAKLENOG LOMA
“NIŠ-PARAĆIN“ PO MODELU
CLARKE-WRIGHT
Logistički model “Niš - Paraćin“ formiran je u Nišu kao
centar sa značajnom količinom otpadnog stakla (1752 t za
recikažu godišnje). Paraćin je potencijani – realan korisnik
recikliranog stakla na rastojanju od 76 km od Niša (sl. 3).
Na toj relaciji se postavlja pitanje cene udaljenosti i dobiti
postignute u današnjem ekonomskom okruženju. Odgovor
na to važno novo pitanje nalazi se u modelu svih lokacija
za sakupljanje stakla koji je predstavljen slikom 4 i dalje
optimalnim logističkim modelom. Osnovu logističkog
modela čini raspored kontejnera i rastojanje između

transportnih lokacija (čvorova). Niš u užem gradskom
jezgru ima 11 kontejnera za otpadno staklo kapaciteta 1,1 m3.
Lokacije kontejnera birane su prema količina otpada koje se
generišu u pojedinim ustanovama (restorani, maketi , tržni
centi, noćni klubovi). Pri izboru lokacije mora se voditi računa
o prostoru koji je potreban za manipulaciju transportnog
sredstava koje vrši sakupljanje.
Troškovi transporta, u novčanim jedinicama (dinar), između
svih parova čvorova u datoj transportnoj mreži (sl. 4)
prikazani su u tabeli 3. Cena je određena po pređenom
kilometru, a cena po jednom kilometru je 1,5 € odnosno 125
dinara.. Zahtevi za opsluživanjem, koji se javljaju u
čvorovima, prikazani su u tabeli 4. Opsluživanje (transport),
u ovom slučaju, vrši se transportnim sredstvom kapaciteta 5
t. Prema Clarke – Wrightovom algoritmu u prvom koraku
treba izračunati uštede za svaki par čvorova koji treba
opslužiti. Na primer, za par čvorova (1,3) to bi bilo:
T(2,3) = d(0,2) + d(0,3) – d(2,3) = 490 + 1140 – 730 = 900.

Sl. 3 Ruta ”Niš – Paraćin”
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8
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Sl. 4 Lokacije (čvorovi) kontejnera u Nišu sa izabranim rutama kretanja vozila
Po istoj metodologiji određuju se uštede za svaki par čvorova
(i,j), a u drugom koraku obavlja se rangiranje ušteda po
veličini što je prikazano tabelom 5.
U trećem koraku vrši se projektovanje ruta, pri čemu najveću
uštedu ima grana (10,11). Prema rezultatima iz tabele 5
zahtevi za opsluživanjem koji se javljaju u čvorovima 10 i 11
su V10 + V11 = 432 + 216 = 648 < 5000 =V (jedinica je kg).
Kako jedno transportno sredstvo može svojim kapacitetom
da opsluži oba čvora, formira se prva delimična ruta 0-10-110. Sledeća po vrednosti je ušteda na grani (8,11). Kako je
čvor 11 spoljašnji čvor u postojećoj delimičnoj ruti (susedni

čvor bazi - čvoru 1), moguće je čvor 8 uključiti u rutu upravo
preko čvora 11, a i kapacitet transportnog sredstva može da
zadovolji ukupnu potražnju za opsluživanjem na tako
formiranoj ruti ( ruta 0-8-10-11-0, potražnja: V8 + V10 +
V11 = 576 + 432 +216 = 1224 < 5000 = V). Sledeća po
vrednosti je ušteda na grani (9,11). Postupak se tako
nastavlja dok se ne zadovolji kapacitet vozila. Na kraju, kada
su sve uštede na svim granama razmotrene, dobija se
optimalan redosled ruta:
Ruta I 0 – 3 - 4 – 5 – 9 – 8 – 10 – 11 - 0
Ruta II 0 – 1 - 2 – 6 – 7 – 0

Tabela 3 Troškovi transporta
Troskovi transporta parova čvorova
0

0

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

890

490

1140

1800

1400

990

370

1130

1360

1230

2360

660

1030

2200

2270

1850

1180

2000

2130

2080

3250

730

2220

1850

1340

820

1570

1820

1680

2780

/

1030

1760

1370

1480

2270

1725

2330

3400

1640

2140

2880

2000

2560

3150

840

1710

2490

1040

1610

2250

940

1675

1230

1800

2950

760

1300

860

1990

/

1200

800

1230

/

870

1490

1

890

/

2

490

660

3

1140

1030

730

4

1800

2230

2290

1030

/

1420

5

1400

2290

1890

1760

1420

/

6

990

1880

1480

1370

1640

840

7

370

1260

860

1510

2170

1770

940

8

1130

2020

1620

2270

2930

2530

1675

760

9

1360

2250

1850

1725

2000

1040

1230

1300

1200

10

1230

2120

1720

2370

2560

1610

1800

860

800

870

11

2360

3250

2850

1670

3150

2250

2950

1990

1230

1490

/
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Tabela 4 Zahtevi za opsluživanjem po čvorovima
čvorovi
1
2
3
4
5
Potražnja u čvorovima 360 864 720 720 576

6
1224

7
864

8
576

9
648

10
432

11
216

Tabela 5 Vrednosti ušteda u čvorovima
Vrednosti ušteda
T(10,11)
T(8,11)
T(9,11)
T(3,4)
T(4,5)
T(5,9)
T(9,10)
T(8,10)
T(5,6)
T(5,11)
T(8,9)
T(4,9)
T(4,6)
T(6,9)
T(5,10)
T(4,11)

2460
2260
2230
1910
1780
1720
1720
1560
1550
1510
1290
1160
1150
1120
1020
1010

T(1,3)
T(2,3)
T(3,5)
T(3,9)
T(3,6)
T(7,8)
T(7,10)
T(7,11)
T(1,2)
T(1,4)
T(4,10)
T(6,8)
T(7,9)
T(6,7)
T(6,10)
T(6,11)

1000
900
780
775
760
740
740
740
720
490
470
445
430
420
420
400

Ukupni transportni troškovi, za rutu I i rutu II iznose 1.800
dinara. Ovi tansportni troškovi odnose se samo na troškove do
nulte odnosno početne tačke. Na te troškove dodaju se
troškovi transpota do Paraćina i ti troškovi (koji iznose 9.400
dinara). Ovako primenjen Clarke-Wrightov algoritam ušteda
odnosi se na projektovanje ruta transportnih sredstava
homogenog voznog parka. S obzirom na to da se ovim
algoritmom rute transportnih sredstava proširuju sve dok to
dozvoljava kapacitet transportnog sredstva, to je, u slučaju
primene na heterogen vozni park, najčešća upotreba
transportnog sredstva najvećeg kapaciteta. U ovom slučaju
nisu razmatrani fiksni troškovi voznog parka.
Ukupni transportni troškovi do Paraćina su 11.150 dinara.
Za prikupljenu količinu otpadnog stakla (7200 kg) koju
plaća kupac (fabrika stakla) je 12.250 dinara. Cena
otpadnog stakla po bojama, koju plaća fabrika stakla pri
otkupu je: za belo staklo 2 din/kg, za zeleno, braon
1.5din/kg i za mešano 1din/kg. Na osnovu svih ovih
analiza može se zaključiti da je pri postojećim (iznetim)
ekonomskim odnosima neisplatljivo transportovati staklo
do Paraćina. Druga varijanta, koja u ovom radu nije
predstavljena, jeste transport otpadnog stakla do sela
Grejač (okolina Niša) gde se nalazi postrojenje za
reciklažu stakla transport i većim vozilima sa nižom
transportnom cenom po kilometru.

T(2,6)
T(1,9)
T(3,11)
T(1,7)
T(2,4)
T(2,11)
T(5,7)
T(2,8)
T(4,8)
T(1,10)
T(2,5)
T(2,7)
T(2,10)
T(3,10)
T(5,8)
T(1,6)

140
120
100
80
70
70
60
50
50
40
40
40
40
40
40
30

T(2,9)
T(3,7)
T(4,7)
T(1,5)
T(1,8)
T(1,11)
T(3,8)

30
30
30
20
20
0
0

4. ZAKLJUČAK
Rešiti problem otpada ne znači ukloniti ga, nego delovati
preventivno u minimizaciji njegovog nastajanja tj. probleme u
korenu rešavati, a ne onda kad se nagomilaju.
Na osnovu izloženog mogu da se izvuku sledeći zaključci:
• sakupljanje otpadnog stakla ima ekološku i ekonomsku
prednost,
• primenom Clark-Wrigh - tovog algoritma dolazi se do
minimalnih transportnih troškova,
• tehnologija sakupljanja stakla je u dobroj meri razvijena u
Svetu i treba je koristiti.
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ЛОГИСТИЧКИ КОНЦЕПТ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ,
ПРЕВОЗ И ДОСТАВУ ПОШИЉКИ
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др Драгослав Јаношевић, мр Бобан Николић.
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Резиме: Брза пошта у Србији нагло се развија почетком
новог миленијума. Тржиште се отвара, поред државне
поште и познатих иностраних компанија оснивају се
многобројна приватна предузећа за прикупљање, превоз и
доставу пошиљки који заузимају све већи део тржишта. У
овом раду биће дат преглед компанија у свету и Србији,
основе планирања тура и рута, логистички концепт
предузећа за прикупљање, превоз и доставу пошиљки са
освртом на потенцијале српског тржишта и развој.
Кључне речи: брза пошта, планирање тура и рута,
прикупљање, превоз и достава пошиљки, логистика
транспорта.

1. НАЈПОЗНАТИЈЕ СВЕТСКЕ КОМПАНИЈЕ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОШИЉКИ
Предузећа за прикупљање, превоз и доставу пошиљки
почела су да се развијају у другој половини 20. века,
најпре у најразвијенијим земљама запада.
Једна од најпознатијих компанија данас у свету DHL
настала је 1969. године у Сан Франциску. Име је добила
по почетним словима презимена својих оснивача,
Dalsey Adrian, Hillblom Larry и Lynn Robert.
У Велику Британију (Лондон) стиже 1974 године а у
Немачку (Франкфурт) 1977. У Бриселу се 1985. отвара
прва велика међународна централа, разврстава се
165,000 пошиљки за ноћ. Немачка пошта (Deutsche Post
AG) постаје акционар DHL-а 1998. године а веђ 2002.
године постаје 100% власник компаније.
У регион источне Европе DHL је стигао 1983. године и то
најпре у СФРЈ. DHL је лидер на глобалном тржишту
међународне ваздушне индустрије експресног транспорта,
друмског и ваздушног карго транспорта. У свету је први и
у бродском превозу и транспортној логистици.
2003. године Deutsche Post, DHL и Deutsche Postbank граде
групацију уједињену под окриљем DHL робне марке, који
це консолидовати свој целокупни експресни и логистички
бизнис. Куповином Airborne Express-a (са приходом од 3.3
милијарди долара у 2002.години), DHL постаје трећи
највећи испоручилац у експресној индустрији у САД.

У Прагу се 2004. године отвара нови глобални IT
центар који замењује центар у Лондону. DHL постаје
нова робна марка за сав медународни поштански бизнис
Deutsche Post-a, а 4,000 људи ради за DHL Global Mail.
Исте године DHL купује 68% акција Blue Dart-a, главне
курирске службе и интегрисане ваздушне експресне
дистрибутивне компаније у Индији.
Од августа 2005. Deutsche Post World Net у децембру
припаја британску логистичку корпорацију Exel за 5.5
милијарди еурa, са 111,000 запослених у 135 земаља.
Exel нуди транспортна и логистичка решења за велике
клијенте. Компанија је прву половину 2005. године
закључила са растом профита од 55% (251 милион €).
Међународна мрежа DHL-а данас повезује више од 220
земаља и територија а запошљава око 285,000 људи.
DHL има своје представништво у Београду и још 18
пословница у градовима Србије.
Federal Express (FedEx) почела је са радом 17. априла
1973. године са Националног аеродрома у Мемфису.
Иако није остваривала знатан профит до јуна 1975.
године, FedEx је постала водећа компанија у области
дистрибуције и доставе и поставила нове стандарде у
тадашњим развојним условима привређивања.
Средином 70-их година FedEx је добио дозволу коришћења
великих авиона као што су Boеing 727 и DC-10. Од тог
тренутка почиње вртоглави раст компаније. Данас
FedEx располаже највећом светском авионском флотом
који превозе пошиљке авионима McDonell-Douglas
MD-11 и Airbus A-300S и A-310S. Авиони имау дневни
превоз пошиљки у вредности већој од 52,5 милиона
долара. Током 24 часа флоте прелећу близу 800,000 km,
што је еквивалент 100 кругова око планете Земље.
Године 1983. FedEx је пријавио 1 милијарду долара
прихода, што је ставило на место број један листе
фирми које су у временом периоду од 10 година свог
пословања оствариле овакав приход без спајаља. FedEx
врши испоставе у преко 210 земаља широм планете,
присутан је у Србији (Бероград, Нови Сад, Ниш, Шабац)
од 2002. године преко своје фирме Flying Cargo.
United Parcel Service (UPS) је основан 1907. у САД као
компанија за пренос порука. Током стогодишњег
постојања UPS је израстао у велику компанију са
вредношћу преко .42.6 милијарди долара и једном од
водећих компанија у свету. Поред доставе пошиљки
UPS је лидер у специјализованом транспорту и
пружаљу других логистичких услуга. Присутан је у
више од 200 земаља. У Србији UPS заступа Express
Courier doo, Београд.
General Logistics Systems (GLS), Амстердам, фирма
основана 1999. године, је паневропска компанија која
остварује висок ниво квалитета у брзини и поузданости
достављања пошиљки и пакета, а пружа и услуге
логистике. Присутна је у 36 европских држава, има 32
централе, 655 депоа, око 17,800 возила, запошљава
220,000 људи и превози више од 311 милиона пошиљки
остварујући годишњи промет од 1.6 милијарди €
2006/07. GLS није присутан на тржишту Србије.
TNT Express је једна од водећих компанија у пословима
експресне доставе. Основани су 1946 и до данас су се
развили на тржиштима Европе, Азије и Аустралије.
Запошљавају преко 48,000 људи, имају 47 авиона и
26,760 возила са преко 900 депоа. У Србији TNT Express
је присутан у Београду, Нишу, Новом Саду и Чачку.
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2. ДОМАЋА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОШИЉКИ
Предузеће City Express основано је у Београду априла
2002. као услужно транспортно предузеће са укупно 3
радника. Транспорт су вршили на територији Београда
са једним возилом.Током година су ширили асортиман
клијената као и територију на којој су вршили доставу
пакета.
Данас City Express броји 527 запослених, транспорт се
врши са 333 возила на целој територији Србије, као и на
територији Црне Горе. Основна делатност предузећа је
прикупљање, превоз и испорука поштанских пошиљки
сем делатности пошта (шифра делатности 64120).
Мисија City Express-а је да, пратећи савремене светске
трендове и додајући свој иновативни приступ, подигне
ниво квалитета услуга а самим тим квалитет и ниво
пословања својих клијената, и да кроз пружање услуга
на највишем нивоу постави нове стандарде пословања у
региону на задовољство клијената.

Кикинда, Ваљево, Краљево, Пирот, Сомбор, Велика
Плана, Нови Пазар, Лесковац, Врбас, Обреновац,
Чачак, Врање, Лазаревац, Пожега, Неготин, Вршац,
Аранђеловац,
Ивањица,
Кладово,
Пожаревац,
Младеновац, Бор, Смедерево, Крагујевац, Пријепоље,
Зајечар, Панчево). Overnight express се може похвалити
солидном
логистичком
подршком,
модерном
организацијом транспорта и професионалношћу.

Слика 2. Дистрибутивни центри Overnight Express-а

Слика 1. Дистрибутивни центри City Express-а
Аустријска пошта (Austrian Post AG) je крајем 2007.
године купила City Express и преузимањем те
компаније ушла на тржиште пошиљки Србије и ојачала
присуство у централној и југоисточној Европи. Продајна
цена се процењује на неколико десетина милиона евра.
Осим у Србији, Аустријска пошта у региону централне
и југоисточне Европе има огранке на сектору испоруке
пошиљки и у Словачкој, Хрватској и Мађарској.
City Express данас држи половину српског тржишта
пошиљки а 2008. године ће дистрибуирати више од два
милиона домаћих испорука и убележити укупан промет
од око десет милиона евра.
Дистрибутивну мрежу City Express-а чини 18
регионалних центара (слика 1) који се налазе у
Београду, Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Шапцу,
Ваљеву, Чачку, Ужицу, Краљеву, Крагујевцу,
Крушевцу, Новом Пазару, Лесковцу, Владичином Хану,
Нишу, Бору, Јагодини и Великој Плани.
Overnight express је приватно предузеће основано
септембра 2003. године. Од тада су се проширили и
развили у поузданог партнера, са преко 100 возила, 4
главна депоа (Нови Сад, Београд, Ужице и Ниш) и још
34 центра у Србији (Суботица, Сремска Митровица,
Јагодина, Зрењанин, Шабац, Крушевац, Прокупље,

Post Express је курирска служба Поште Србије тј. јавног
предузећа ПТТ Србија. Има организован курирски
сервис у 61 граду и подржан је поштанском мрежом
широм Србије. Услуга омогућава дистрибуцију чија
садржина могу бити документа, писана саопштења,
роба и други предмети осим оних за које важе законске
забране, и чија маса може бити до 50 кг, па и већа
уколико су пошиљке недељиве. Post Express Вам
пружа: сигурност, брзину, квалитет и поузданост.
Пријем Post Express пошиљака организује се: путем
курира у 61 граду на адреси коју ви одредите, позивом
на јединствени телефонски број 011/ 3 607 607, и на
шалтерима одређених пошта широм Србије.
Бригу о корисницима води позивни центар Post Express-а
који ће вам омогућити да брзо и једноставно добијете
сваку информацију радним даном и суботом до 15 h.
Post Express у унутрашњем саобраћају вам омогућава
услуге „Данас за Одмах“, „Данас за Данас“ и „Данас за
Сутра“ са роковима уручења:
 за 3 сата за услугу „Данас за Одмах“
 до 20 h истог дана за услугу „Данас за Данас“
 до 12 h наредног радног дана за услугу „Данас за Сутра“
„Данас за Одмах”
Данас за Одмах“ Вам омогућава преузимање и уручење
Post Express пошиљака у 61 граду путем курирског
сервиса. После позива на јединствени телефонски број,
курир ће у најкраћем року доћи и преузети пошиљку на
договореној адреси. Пошиљка ће бити уручена у
најкраћем могућем року у истом граду, али не дужем од
3 сата од момента преузимања. Највећа маса је 15 кг.
,,Данас за Данас”
Услуга „Данас за Данас“ је услуга између 29 градова у
Србији која гарантује уручење пошиљки у истом дану.
Преузимање пошиљки врши се искључиво путем
курира, на договореној адреси, позивом на јединствени
телефонски. Гарантовани рок за уручење пошиљки је
до 20 часова истог дана. Највећа маса пошиљке је 50 кг,
односно 100 кг уколико је садржај недељив.
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,,Данас за Сутра”
Услуга ,,Данас за Сутра” гарантује да данас предата
пошиљка буде уручена наредног радног дана до 12
часова. Пошиљке се могу примити у 230 места широм
Србије или путем курира у 61 граду позивом на
јединствени телефонски број. Уручење пошиљака врши
се на целој територији Србије, а у 61 граду уручење
врше курири Post Express-а на адресу примаоца. Маса
пошиљке је до 50 кг, односно до 100 кг ако је садржај
недељив. Пошиљке које се предају на шалтеру поште
не могу бити теже од 20 кг.
,,Међународни саобраћај”
Post Express Вам омогућава експресни пренос
докумената и робе до 30 кг за Словенију, Хрватску,
Републику Српску, Црну Гору и Македонију у
гарантованим роковима уручења до 3 радна дана, не
рачунајући дан пријема пошиљке, суботу, недељу и
дане празника. У плану је успостављање међународног
саобраћаја и са осталим земљама Европе и света.
ЈП ПТТ Србија и компанија DHL International наступају
заједно на светском тржишту преноса експрес пошиљаки.
Сва предузећа у Србији која пружају услуге
преузимања и доставе пошиљки на адресу за физичка и
правна лица раде на принципу:
 Позива се позивни центар, курир долази на адресу
пошиљаоца на преузимање.
 По преузимању пошиљка се испоручује у року од 24
сата (или брже) на адресу примаоца.
 Клијент има могућност да изабере начин плаћања.
 Физичка лица плаћају услугу у готовини, са опцијом
да пошиљаоц плати приликом преузимања или
примаоц плати приликом испоруке, по стандардном
ценовнику базираном на тежини.
 Правна лица имају могућност плаћања у готовини
или вирманом по потписивању приступног листа,
два пута у месецу по пријему наше фактуре.
 Потписивање
приступног листа подразумева
склапање уговора са условима плаћања по
стандардном ценовнику по тежини, по пакету или
другим условима у зависности од уговора.
 Преузимање и испорука откупних пошиљака са
додатном ценом услуге по ценовнику, за физичка и
правна лица.
 Враћање потписаних докумената, отпремница и
фактура пошиљаоцу, за правна лица по цени
уговореној приликом склапања уговора.
Осим наведених ради у Србији још много фирми исте
врсте, од којих су неке: AKS express Šabac, Tomy
express courier Zemun, Kurir express Beograd.

3. ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊA ТУРА И РУТА
Последњих година сведоци смо повећане примене
оптимизационих метода заснованих на примени
техника операционих истраживања, које се развојем
рачнунарске технике могу сада и практично
примењивати. Сама чињеница да транспортни
трошкови чине значајан део (често 10 до 20 %) цене
робе а да се применом оптимизационих метода могу
значајно смањити, то оптимизација у области
дистрибуције роба има значајну улогу. Проблеми

смањења транспортних трошкова, који се углавном
везују за процесе испоруке или прикупљања робе
генерално се називају проблеми рутирања возила
(Vehicle routиng problems - VRP).
Под проблемом рутирања, подразумевамо сваки
проблем који се укључује у генерисању тура или група
тура, у мрежи или делу мреже, са задатим скупом
ограничења са циљем оптимизације једне или више
функција циља.
Мрежа путева, које се користи за транспорт роба,
углавном се описује помоћу графа где везе (лукови)
представљају изабрани пут а чворови представљају
спојеве путева-раскрснице, депое или локације
потрошача.
Везе могу бити, а самим тим и граф, усмерене или не
усмерене у зависности од тога да ли је пут једносмеран
или не а што је карактеристика транспорта у урбаним
срединама. Свака веза представља трошкове у
зависности од дужине, времена пута, типа возила која
могу саобраћати или временског перида када се њиме
може саобраћати.
Основне карактеристике чворова су:
 локација чвора у графу и корисника кога
представља,
 количина и врста робе (захтева), најчешће
различитих типова која се испоручује или прикупља,
 периода дана (временски оквир) у коме се купац
може опслужити (нпр. само у одређеним деловима
дана купац се може услужити због радног времена),
 време које је потребно за испоруку или сакупљање
робе на одређеној локацију (операције истовара или
утовара) зависе и од врсте транспортног средства
које се користи.
 група доступних возила која се користе за
опслуживање
корисника
(нпр.
одговарајућа
ограничења приступа појединим возилима задатој
локацији или могућностима утовара и истовара).
Карактеристике возила су:
 позиција депоа возила, по могућству да се у њему
уједно одвија и сервис,
 капацитет возила, изражена као максимална тежина,
запремина или број палета које се могу утоварити на
возилу,
 могућност поделе транспортног простора на мање
целине са одређеним капацитетом и врстама роба
које се могу транспортовати,
 области путне мреже на којима се користи возило,
 трошкови везани за коришћење возила (по јединици
пређеног пута, у јединици времена, по рути ...).
При решавању проблема рутирања возила јављаја се
низ ограничења а циљ се добија на основу постављања
једне или више функција циља.
Циљеви могу бити:
 минимизација глобалних транспортних трошкова,
који су у функцији дужине руте, (или главног
времена путовања) и фиксних трошкова коришћења
возила и возача,
 минимизација броја возила или возача са циљем
опслуживања свих корисника,
 усклађивање рута у зависности од времена пута и
оптерећења возила,
 минимизација пенала (казни) који се јављају при
делимичном опслуживањем корисника.
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Генерално гледано, због сложености проблема
рутирања возила, не постоји јединствен алгоритам који
се примењује за решавање овог проблема већ постоје
групе алгоритама који су развијани за решавање
појединих проблема.
На слици 3 приказана је веза између посебних
(изведених) проблема рутирања возила којима је
посвећена посебна пажања у научној литератури.

транспортног средства ће бити једно од ограничења,
могућност испоруке у радном времену друго
ограничење, при томе би смо уједно и да вршимо
предају робе али и да вршимо преузимање робе како би
искористили возило у већој мери. У ограничења
можемо набрајати и квалитет путне мреже, загушења у
саобраћају која се могу on-line пратити или
стохастички, могућност промене руте реалном времену,
такође би смо волели да знамо унапред и количину робе
коју примамо а што није увек случај. Циљ постављања
рута осим новчаних може бити и вишеструки. У том
случају се морају користити методе оптимизације са
више функција циљева а које не дају екстремно решење
за сваки од наведених циљева већ оптимално. Све ово
представљају реалне проблеме који се морају превазићи
при решавању VRP.
4. ЛОГИСТИКA ПРЕДУЗЕЋА ЗА

ДОСТАВЉАЊЕ ПОШИЉКИ
Слика 3. Основни проблеми VR и њихови односи
Један од проблема коме је у литератуи посвећена
највећа пажања и који чини основни модел рутирања је
решавање проблема рутирања са обзиром на капацитет
возила (Capacitated VRP - CVRP).
Овај модел
подразумева да су возила идентична и да им је почетна
позиција у централном депоу. CVRP састоји се од
пронлажења k циклуса (рута) са минималним
трошковима уз ограничења да сваки циклус почиње и
завршава се у депоу, сваки корисник се мора обићи у
само једном циклусу и да сума захтева једног
корисника неможе прећи капацитет возила. Под врсте
овог модела су асиметрични и симетрични CVRP
(ACVRP и SCVRP) што зависи да ли је матрица
коштања c симетрична или не (да ли је примењен
усмерени граф или не). Уколико се као ограничење јави
и дистанца коју возило може да пређе овај модел се
назива CVRP са одраничењем дистанце (Distance
Constrained CVRP-DCVRP).
Уколико се уз модел одређен са ограничењем
капацитета уз сваког корисника i асоцира и временски
интервал [ai, bi] у коме се врши испорука или
прикупљање робе овај модел се назива рутирање у
временском оквиру (Time Window –VRPTW).
Уколико се процес рутирања возила у основи дели на
два фазе где су у првој фази за n корисника врши
испорука дате количине робе а у другој фази
(повратној) врши прикупљање робе од m корисника
онда се овакав модел рутирања возила назива VRP са
повратним превожењем (VRP with Backhauls – VRPB).
Једну од основних варијанти VRP представља и
рутирање
возила
при
истовременом
вршењу
прикупљања и испорука (VRP with Pickup and Delivery VRPPD). Овај модел подразуева да се за сваког
корисника одређују две количине роба di и pi тј. роба
која се испручије кориснику и која се преузима.
Лако се може приметити да се при решавању проблема
ни једана од горе наведених области не може
одговорити на реалне проблеме у потпуности. На
пример ако се врши транспорт робе капацитет

Транспорт код овако сложених предузећа врло је тешко
оптимизовати. Не постоје универзални алгоритми већ
се проблеми решавају од случаја до случаја.
Предузећа за прикупљање, превоз и доставу пошиљки у
Србији почела су са радом са најједноставнијом
организацијом. Пошиљке су се скупљале у току
преподнева, касније поподне би камиони или возила
транспортовала све прикупљене пошиљке у средишни
депо (углавном у Београду). Тамо би у току вечери
дошло до прерасподеле пошиљки према регионалним
центрима. У току ноћи камиони би превозили пошиљке
назад до свог одредишта. Онда би у току јутра из сваког
регионалног центра кренула екипа за испоруку
пошиљки крајњим корисницима. Након 10 сати почело
би ново скупљање пошиљки за следећу испоруку и тако
редом. Овај систем је јако једноставан и ефикасан али не
и оптималан. На пример, ако неко из Ниша шаље пакет
у Лесковац, пошиљка ће прво путовати до Београда,
тамо ће га преузети и допремити камион за Лесковац и
биће испоручен следећег дана.
То значи веће трошкови превоза, манипулације и
повећана могућност грешке тј. губљења пошиљке.
Наравно такав систем организације је био оправдан у
почетку рада, нарочито домаћих приватних фирми.
Нису имали много возила ни људи на располагању а
ризик улагања спречавао је веће инвестиције на старту
бизниса. Како се посао развијао тако се повећавао број
људи и возила, са све сложенијом организацијом.
Почињу да се отварају нови регионални центри који
делимично растерећују центре у великим градовима.
Посао се започињао прво у Београду, након тога крећу
Нови Сад и Ниш, а када је обим посла нпр. у Нишу
превазилазио могућности ефикасног рада, отварају се
мањи околни центри као Лесковац, Крушевац и Бор,
који преузимају тржиште тих региона.
После више година рада долази се до тачке када се
мора кренути у осавремењавање начина рада. Пре свега
на тржиште улазе све светске компаније, број
приватних предузећа се умножава а и државна пошта,
која има најбољу инфраструктуру, креће у освајање
удела на тржишту. Нека предузећа, као на пример City
Express налазе стратешког партнера у иностраној
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компанији. Други покушавају да уводе нове
технологије и капацитете како би опстали на тржишту.
Тако Overnight express са филозофије централног депоа
(Београд) прелази на организацију са 4 депоа. Тако се
оптимира транспортни пут, пошиљке се возе до Новог
Сада, Београда, Ниша или Ужица, зависно од региона у
коме се налаце регионални центри, а затим се у та 4
депоа врши разврставање пошиљки и пакета.
Мање више сва предузећа раде са бар-код системима
идентификације и очитавања пошиљки.
Следећи корак би требао бити увођење савремених
комуникационих система за праћење возила (GPS).
Затим је потребно увести пријављивање и позивање
курира преко интернета. То већ раде неке домаће
фирме и све светске компаније које послују у Србији.

и ликвидношћу. То захтева знатно бољу организацију
пословања засновану на логистици.
Ова анализа показала је да свака озбиљна фирма у
Србији може да рачуна на успех само ако улаже у
развој кадрова и нове технологије. Предузећа за
достављање пошиљки свакако морају да улажу кадрове
и знање из логистике. Логистика постаје све значајнија
научна и истраживачка област која може неке српске
компаније учинити успешним и полако их увести у ред
светски познатих.
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LOGISTIC CONCEPT OF COMPANIES FOR
COLLECTING, TRANSPORT AND DELIVERY OF
SHIPMENTS
Слика 4. Сортер за разврставање пошиљки
Обавезан корак савремене организације мора бити
увођење система за праћење пошиљки. То захтева већа
улагања али клијент у сваком тренутку може да прати
пошиљки и да тачно зна где се налази (од пријема
пошиљке до регионалног центра, од регионалног центра
до пријемног депоа, од пријемног депоа до циљног депоа,
од циљног депоа до циљног регионалног центра, од
циљног регионалног центра до крајњег корисника).
Такође се треба размислити о увођељу савремених
депоа, где се сортирање пошиљки неће вршити
мануелно већ аутоматски. Такви регионални депои
имају системе транспортера и сортера кде свака
пошиљка има своје тачно место тј. адресу (слика 4).
Постоје посебни скенери који сами читају адресу за
испоруку и помоћу специјалних софтвера препознају
адресу на пошиљки, па аутоматски шаљу пошиљку на
одговарајући излаз (где се налази камион за дати
регионални депо или центар). Тако се смањује потреба
за радницима, повећава ефикасност, смањују трошкови
и могућност грешке а повећава брзина услуге. Јер у
данашњем свету брзина је кључни чинилац успеха.
У Србији послује више десетина предузећа за
прикупљање, превоз и доставу пошиљки. Кокнуренција
је велика. То показује велики потенцијал српског
тржишта. Сва предузећа се морају прилагодити
условима тржишта иначе ће се суочити са проблемима

Abstract: Fast delivery post in Serbia makes a significant
progress in the beginning of the new millennium. The
market gets opened and besides the state post and other
renowned international companies, a number of private
enterprises for collecting, transport and delivery of
shipments is founded. The paper gives an overview of
enterprises in the world and in Serbia, basics of tour and
route planning, logistic concept of enterprises for
collecting, transport and delivery of shipments with respect
to potentials of Serbian market and development.
Keywords: fast delivery post, tour and route planning,
collecting, transport and delivery of shipments, transport
logistics.
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"Henkel Merima"
O kompaniji „Henkel Merima"
Akcionarsko društvo „Henkel Merima A.D." osnovano je 31.10.2002. godine stupanjem na snagu Ugovora o kupovini
društvenog preduzeća „Hemijska industrija Merima Kruševac" od strane kompanije „Henkel" za Centralnu i Istočnu Evropu
(„Henkel CEE"), sa sedištem u Beču.
Sa profitnim centrima: fabrika sapuna, fabrika kozmetike, fabrika deterdženata i fabrika kućne hemije i industrijskih deterdženata
i preko 700 zaposlenih, „Henkel Merima" je lider u proizvodnji sredstava za higijenu i kozmetiku u Srbiji i Crnoj Gori. Po visini
ukupnog prihoda, „Henkel Merima" se nalazi među 100 najvećih preduzeća u Srbiji. Kompanija „Merima" osnovana je 1839.
godine kao radionica za proizvodnju sapuna i za 165 godina postojanja stekla je vodeću poziciju na domaćem tržištu. Najveća
fabrika sapuna na Balkanu dobila je naziv „Merima" 1924. godine. „Henkel CEE" je lider na tržištu proizvoda za negu kose,
lepkova i tehnologija za završnu obradu površina, kao i jedan od vodećih proizvođača deterdženata i sredstava za čišćenje i
kozmetičkih proizvoda. Kao matična kompanija, „Henkel CEE" koordinira poslove 19 fabrika za tržište 18 zemalja sa 350
miliona stanovnika: Austrije, Rusije, Madarske, Češke, Poljske, Slovačke, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Estonije,
Hrvatske, Letonije, Litvanije, Moldavije, Rumunije, Srbije i Crne Gore, Ukrajine i Slovenije.

ТРАНСПОРТНА I SAOBRAĆAJNA ТЕХНИКА
TRANSPORT AND TRAFFIC TECHNOLOGY

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

показују већу могућност повреда при раду. У циљу
предузимања превентивних мера, веома је битно имати
потпуне информације о машинама и условима рада.
С обзиром да грађевинске машине раде на неравним
теренима (поља са каналима за наводнавање и сл.),
појаве превртања са несрећним случајевима су биле
веома честе.
Из тих разлога, код ових машина уведен је ROPS –
заштита при превртању, обухваћен стандардима који
дефинишу конструкцију за заштиту приликом
превртања машине.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

СЕРТИФИКАЦИЈA МАШИНА
ГРАЂЕВИНСКЕ И ТРАНСПОРТНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ - МЕТОДЕ И
ПОСТУПЦИ ИСПИТИВАЊА ROPS
СТРУКТУРА
Проф. др Миломир Гашић,
Универзитет y Крагујевцу
мр Горан Марковић,Универзитет y Крагујевцу
Доц. др Миле Савковић, Универзитет y Крагујевцу
Исмет Дердемез, Универзитет y Крагујевцу
Резиме: У раду је дат приступ испитивању модула
машина и уређаја грађевинске и транспортне
механизације меродавних за сертификације, а са
становишта безбедности. Пажња је усмерена на
радни простор руковаоца (кабину) грађевинске и
транспортне механизације, са посебним освртом на
појаву превртања ових машина. Такође, приказани су
стандарди и методологија испитивања кабине
(ROPS-а) комбинованог вибрационог јежа КВЈ-13.
Кључне речи: ROPS, кабина,
комбиновани вибрациони јеж

сертификација,

1. УВОД
Развој технологија у циљу заштите људи и околине
базирa на принципима обезбеђења услова за сигуран и
поуздан
радни
простор
руковаоца
машина
грађевинске и транспортне механизације. Висок ниво
заштите треба да се постигне без неких значајнијих
ограничења у коришћењу машина или у
индустријској производњи. Применом међународно
усаглашених прописа људи и околина треба да буду
заштићени на истом нивоу у свим земљама, и да се
евентуалне разлике у сигурносним захтевима, ако је
могуће елиминишу.
Важно је да се законска регулатива и правила за
обезбеђење сигурности примењују од стране
произвођача машина и уређаја.
Досадашња праћења ризика, анализе и статистички
подаци указују на различит ниво ризика при раду са
појединим врстама машина. Одређене врсте машина

Сл.1. Заштитна структура- ROPS
У Директиви за машине 98/37/EC Европске Уније, у
Анексу I чији је назив „Главни здравствени и
безбедносни захтеви који се односе на конструкцију и
дизајн машина и безбедносних компоненти“ у
области 3 - „Главни здравствени и безбедносни
захтеви за отклањање опасности изазване кретањем
машине“ налази се и проблем превртања машина који
је нарочито важан.
Сагласно тим стандардима, као и
Директивама
Европске Уније за машине, дефинисана су три главна
циља заштите руковаоца машине у случају превртања
исте:
• одржавање неопходног простора кабине,
• спречавање могућности да руковаоц остане без
неопходног простора и контакта са структуром
возила;
• елементи унутар кабине изазивају минималну
повреду руковаоца, (уколико постоји могућност
да дође до контакта).
Из тог разлога су формулисани и уведени прописи у
форми Директива, као усмеравајући документ у
правцу предузимања безбедоносних мера при раду са
машинама. Такође, дефинисане су и серије стандарда
који јасно дефинишу начин анализе проблема
безбедности у фази развоја машине, уградње
безбедносне опреме и испитивања безбедоносних
функција на свакој машини.
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2. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ВЕЗАНИ
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПРЕВРТАЊА (ROPS)
Регулатива о Безбедности машина (1992. год.)
специфицира да Заштита при превртању – ROPS
(Roll-over protective structures) мора бити тестирана
сагласно стандарду ISO 3471:1994 укључујући допуну
1:1997. Овим стандардом утврђује се консистентан и
поновљив
начин
вредновања
карактеристика
носивости конструкција за заштиту од превртања
(ROPS) под статичким оптерећењем и прописују се
захтеви за перфомансе репрезентативног узорка под
таквим оптерећењем. Овај стандард се односи на
дозере (гусеничаре и точкаше), грејдере, утовариваче
(гусеничаре и точкаше), ваљке, утовариваче,
скрепере, дампере са зглобном и крутом шасијом.
Енергија апсорбовања и гранично померање одређени
су тако да се обезбеди да када дође до превртања
возила и ROPS-a који је у вези са површином која се
не деформише, ROPS ће се деформисати и
апсорбовати рад. ROPS мора такође садржати
довољну отпорност тако да наредни удар не изазове
прекомерно померање које обезбеђује простор за
опстанак руковаоца.

Вертикално
оптерећење
F (N)
19,61M
19,61M
19,61M

•

•

•

када су достигнути захтеви за специфичну бочну
силу, бочни рад и капацитет носивости
оптерећења у вертикалном правцу и уздужну
силу;
када захтеви за силу и рад под дејством бочног
оптерећења не морају бити постигнути
истовремено; ако је захтев за силу постигнут пре
захтева за рад, силу можемо смањити, али биће
достигнут захтевани ниво поново када су захтеви
за бочни рад достигнути или премашени;
ни један део РОПС структуре не сме повредити
заштитну зону руковаоца (DLV-Deflection limiting
volume) за време дејства оптерећења. DLV је
дефинисана стандардом (ISO 3164 (2000)) и
приказана на слици 3.
ROPS се не сме одвојити од основе машине услед
отказа или приликом монтаже.

Примери израчунавања сила и енергија које се морају
обезбедити код дозера гусеничара и утоваривача дати
су следећом табелом (табела 1).

Сагласно стандарду ISO 3471, пре почетка
испитивања неопходно је извршити одговарајуће
припреме које подразумевају:
•

•

•

•

Бочно оптерећење F
(N)
6M
70000(M/10000)1,2
10M

Утврђивање масе машине – одређивање највеће
масе неоптерећене машине спремне за рад, са
пуним резервоаром горива, без руковаоца;
тачност мерења мора бити у границама од ±5%.
Провера жилавости – вијци и навртке за везу
морају бити одређене класе квалитета (вијци8.8,9.8 или 10.9 према EN ISO 898-1:1999;навртке
класе 8 или 10 према EN 20898-2:1993).Осим
захтева за оптерећење постоји и захтев за
температуру материјала који треба да обезбеди да
ROPS има значајну отпорност према кртом
(критичном лому). Делови конструкције и носача
који прчвршћују ROPS за рам машине морају да
буду израђени од челика који задовољавају или
превазилазе једну од вредности добијених
испитивањем ударом по Шарпију (епрувета са Vзарезом) на температури -20° C или-30° C.
Утврђивање положаја референтне тачке –
одређивање референтне тачке седишта из услова
када је оно враћено у задњи крајњи положај
(ограничен
граничником)
и
оптерећено
руковаоцем реперне тежине од 98 кг.
Припрема модела заштитне зоне – израда
модела заштитне зоне са видно назначеном
референтном тачком седишта да би се лакше
дефинисао положај деформисане зоне ROPS-а.

Након ових припрема, следи припрема машине са
сигурносном кабином за испитивање:
•

Табела.1. Израчунавање потребних сила и
апсорбоване енергије за ROPS тест
Маса машине М
(кг)
700<M=4630
46300<M=59500
M>59500

4,8M
56000(M/10000)1,2
8M

3. ПОСТУПЦИ И ПРИПРЕМА ROPS
ИСПИТИВАЊА РАМА СИГУРНОСНЕ
КАБИНЕ

ROPS је прихватљив у следећим условима:
•

Уздужно
оптерећење F (N)

Енергија бочно г
оптерећење А (N)
13000(M/10000)1,25
13000(M/10000)1,25
2,03M

•
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Комплетирање машине за испитивање са
сигурносном кабином – користи се цела машина
(на точковима или гусеницама) или само шасија
на којој је причвршћена кабина на исти начин као
код машине у радним условима; код зглобних
машина, може да се користи само онај део шасије
на коме се налази кабина, а ако се користи цела
машина, зглоб мора да буде блокиран.При овоме
са кабине скинути све уобичајено демонтажне
делове (прозори, инструмент табла, подови и
остали неносећи елементи) тако да не утичу на
смањење вредновања конструкције.
Фиксирање машине – врши се зависно да ли је у
питању машина на точковима или гусеницама.
Код машине са точковима шасија се фиксира
испод или у близини предњег и задњег моста,а

ако се користи само један део шасије зглобне
машине фиксирање мора бити што ближе
крајевима шасије, и изведено тако да шасија не
додирује подлогу. Код гусеничара фиксирање се
врши преко гусеничног костура, при чему је
предња осовина блокирана, или када се користи
само шасија, она се фиксира за подлогу испод
главног кућишта и предње осовине (слика 2).

Прибор за расподелу оптерећења

Граничне равни DLV
Чаура ослонаца

оса
моста

оса
моста

Предња
страна

сви зглобови
блокирани

Задња
страна
Чаура
ослонаца
Прибор за расподелу
оптерећења

блокирано, да би се
избегао угиб

Граничне равни
DLV
Зона
оптерећења

граничници на оба
гусенична ланца

Сл.2. Фиксирање шасије код зглобног утоваривача
и трактора гусеничара
•
•

Елементи за фиксирање – треба да буду
димензионисани да при испитивању не дође до
било каквог померања шасије.
Елементи за оптерећивање конструкције –
примењује се прибор за расподелу оптерећења
како би се спречило локално продирање, а у исто
време служи и као веза са хидроцилиндрима и
генератор оптерећења (за бочно оптерећење); за
вертикално оптерећење може се применити
елемент од I профила са прикључцима за
хидроцилиндре, који су изведени тако да се не
спречава окретање кабине око хоризонталне осе.

Прибор за расподелу оптерећења не сме да врши
расподелу оптерећења на дужини већој од 80% од
дужине L.
Тачка дејства оптерећења не сме да се налази унутар
L/3 конструкције са једним или два стуба. За ROPS са
више од два стуба тачке дејства оптерећења морају да
буду смештене између вертикалних пројекција равни
које се налазе на 80 мм изван предње и задње
граничне равни DLV (видети слику 3).

Сл.3. Тачка дејства бочног оптерећења и уздужног
оптерећења за ROPS са два и четири стуба
Почетни правац оптерећења мора да буде
хоризонталан и управан на вертикалну раван која
пролази кроз уздужну осу.
Брзина деформисања мора бити таква да се оптерећење
може сматрати статичким, односно брзина деформисања
у тачки дејства оптерећења мора бити мања од 5 мм/с.
При повећању деформација за не више од 15 мм (у тачки
дејства резултујућег оптерећења), морају да се бележе
вредности сила и деформација. Такво оптерећивање се
наставља све док ROPS не достигне енергетске захтеве.
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Метода прорачуна енергије приказана је на слици 4. За
прорачун енергије користи се деформација ROPS-а дуж
линије дејства силе. Свака деформација делова који се
користе као носач уређаја за примену оптерећења, не
сме да се укључи у вредност укупне деформације.

би се задовољили критеријуми у потпуности и одредила
резерва сигурности рама. Место, правац и дејство
оптерећења приказано је на слици 5.
Резултати испитивања дати су у табелама 2 и 3 и на
слици 6.Из анализе резултата долазимо до следећег:

Сила

•

•

•
•

Деформација

•

Сл.4. Крива зависности деформације од силе при
испитивању оптерећења

Сила бочног оптерећења 78351,5 N је достигнута
и премашена; испитивање је заустављено при
сили од 92676,98 N; постигнут је деформациони
рад од 10541,33 Ј који је извршен при ходу од
180,9 мм (табела 2 и слика 6).
Интерполацијом је утврђено да би се тражени
деформациони рад остварио при ходу од 235,4
мм. После растерећивања рама, давач хода је
показивао 60 мм заосталих деформација.
Током свих испитивања није дошло до повреде
DLV али је дошло до појаве локалних напрслина
(због чега је испитивање и прекинуто).
Накнадним бочним оптерећивањем, после бочног и
уздужног оптерећивања, дошло се до траженог
деформационог рада и силе, чиме су оба услова
постигнута (табела 3) и није дошло до повреде DLV,
али је дошло до делимичног лома једног од стубова.
Током свих испитивања није дошло до
деформације амортизера.

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА РАМА
СИГУРНОСНЕ КАБИНЕ НА МАШИНИ
KVJ-13
Задатак испитивања је био провера сигурносног рама
против превртања (ROPS) за KVJ-13 масе 14540 кг са
циљем оцене квалита рама, а да би се задовољио
стандард ISO 3471, по којем је испитивање и вршено.
Да би рам задовољио, потребно је да пружи одређени
отпор у бочном хоризонталном, вертикалном и
уздужном хоризонталном правцу, као и да апсорбује
одређену количину енергије у бочном правцу, при
чему мора да буде испуњен услов да се не повреди
DLV. Веза рама сигурносне кабине и постоља
пробног стола остварена је амортизерима.
Максимално бочно оптерећење које треба рам да савлада
је F=78351,5 N, и при томе да изврши деформациони рад
од А=15168,03 Ј. Мерење хода се вршило ради
израчунавања апсорбоване енергије, а поступак се састоји
у заустављању кретања на сваких 15 мм хода и
очитавања. Затим је уследело излагање рама вертикалном
оптерећењу и то силом од F=285129,4 N при чему је
оперећење сматрано статичким, јер је деформисање рама
било мање од 5 мм/с односно рам треба да издржи
максимално оптерећење од 5 минута или док се не
заврши деформисање. Након овога, приступило се
мерењу уздужног оптерећења.Сила која се при овом
примењује износи F=62681,2 N , а почетни правац дејства
овог оптерећења треба да буде хоризонталан и паралелан
са уздужном осом машине. Након појаве деформација,
дозвољава се промена овог правца, при чему је и овде
деформисање рама било мање од 5 мм/с. После овог
дејства, рам се излаже накнадним бочним оптерећењем да
17.4

Сл. 5. Место и правац дејства оптерећења при
бочном, вертикалном и уздужном оптеречењу

F (N)

4. ЗАКЉУЧАК
Један од најважнијих услова да производ (у овом
случају
уређај
грађевинске
и
транспортне
механизације) добије CE знак, јесте да испуњава
услове
безбености
предвиђене
одговарајућим
директивама.

Δ (мм)

Сл. 6. Апсорбована енергија при бочном оптерећењу

Табела.2. Укупно остварен деформациони рад

Р.б

Померај
(мм)

Сила
(N)

Остварен
деф.рад
(Ј)

Уређаји грађевинске и транспортне механизације
морају задовољити читав низ безбедносних услова, а
као најважнији јесте безбедност самог руковаоца, пре
свега његова безбедност у случају превртања. Из тог
разлога велика пажња се посвећује овом проблему,
нарочито методологији испитивања самих кабина
(ROPS).
У нашој земљи, неопходна је израда метода и
поступака испитивања неопходних за сертификацију,
а нарочито развој потребних лабораторијских
капацитета.
Значај примене испитивања би се огледао и у
спречавању увоза машина и уређаја који не
прописане
поступком
испуњавају
услове
сертификације, такође ново произведене машине и
уређаји са пратећим сертификационим листом били
би прихватљиви и конкурентни на међународном
тржишту.
Примењујући
ROPS
методологију,
извршено
испитивање комбинованог вибрационог јежа KVJ-13,
производње ИМК 14. октобар Крушевац, је показало
да су задовољени прописани услови у погледу
заштите кабине, односно руковаоца при евентуалном
превртању.
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Табела.3. Укупно остварен деформациони рад

Р.б

Померај
(мм)

Сила
(N)

Укупно остварен деф.рад

Остварен
деф.рад
(Ј)
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from the aspect of safety.The attention is directed to the
working space of the operator (cab) of earth-moving and
transportation mechanization with special emphasis on
the occurrence of rolling over of these machines.It also
presents the standards and methodology of testing of the
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УПОТРЕБА ВИЉУШКАРА У
ПОДСИСТЕМУ УНУТРАШЊЕГ
ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА
СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ
Проф. др Миодраг Јовановић, ФЗР – Ниш
Дипл. инж. Оливер Томић, МОРС – Ниш
Резиме
У раду аутори указују на значај спровођења мера
безбедности при раду са виљушкарима у подсистему
унутрашњег
транспорта.
Реализација
утовара,
истовара, комисионирања је незамислива без употребе
виљушкара. Њихова масовна употреба у складиштима
може довести до акцедентних ситуација и нарушавања
безбедности и здравља људи. Аутори су том циљу
сагледали место и улогу виљушкара у логистичком
систему и селектовали део мера безбедности које се пре
свега односе на процес складиштења комадне робе.
Кључне речи: унутрашњи транспорт, виљушкар, мере
безбедности

1. УВОД
Један од циљева производње је профит. Та
карактеристична величина описује добитак сваке
инвестиране новчане јединице и представља циљну
величину улагача. Производња се организује у
предузећима. Предузеће је „скуп људи који, користећи
средства за производњу, својим организованим
активностима обављају одређене функције у процесу
друштвене репродукције у својству организоване
самосталне економске целине“[5]. Један од битних
елемената предузећа је логистика. Значај логистике у
предузећу је тај, што се логистика може схватити као
процес планирања, управљања и контроле токова
материјала кроз одређене фазе. Односно, логистика
„повезује процесе, логистичке задатке и активности (које
нису нове) у новим просторним и временским димензијама,
са новим интензитетом и динамиком уз штедњу
постојећих ресурса, комплексним повезивањем да би се
удовољило све строжијим захтевима за квалитетом.“ [2].
Чињеница је да се производња и потрошња материјалних
добара не може остварити са жељеном синхронизацијом.
Да би производни процес био континуалан, са што мање
нежељених прекида и застоја, један од основних услова
јесте адекватна организација унутрашњег транспорта [5].

Унутрашњи транспорт представља „премештање, односно
превоз, на одређено место и у одређено време: материјала
и других предмета рада, полупроизвода, алата и
средстава за рад, готових производа, а у неким
случајевима и радника“ [5]. Унутрашњи транспорт у
оквиру предузећа одвија се на следећим релацијама: [5]
1. Између одређеног добављача и складишта производне
организационе јединице.
2. Између производних организационих јединица унутар
предузећа.
3. Између производне организационе јединице и неког
другог складишта или дистрибутера.
Подсистем унутрашњег транспорта је динамичан и
реализује се кроз већи број активности и операција. У току
извршења ових активности и операција користи се
разноврсна опрема и уређаји. Услед употребе уређаја и
опреме постоји реална опасност да дође до нарушавања
безбедности људства које је укључено у реализацију
активности у унутрашњем транспорту у предузећу.
Непоштовање прописаних мера при раду са различитим
транспортним средствима, уређајима и робом при
унутрашњем транспорту, нису угрожени само људски
животи непосредних оператера, већ радна и животна
средина уопште, људи у окружењу, а материјалне штете се
често мере у милионима динара. Да би се ово избегло
неопходно је обезбедити такве услове на раду којима се, у
највећој могућој мери, елиминишу или смањују повреде и
професионална обољења.

2. ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМ И ОСНОВНИ
ПОДСИСТЕМИ
Систем се може дефинисати као скуп елемената или
подсистема, који су релативно независни, повезани
одређеним принципима и усмерени ка неком циљу.
Основни критеријум за дефинисање система је степен
повезаности елемената унутар скупа, и скупа са окружењем
[1]. Систем се састоји од елемената, границе система и
окружења. Код система, елементи су обједињени
заједничким циљем деловања, при чему су својства једног
елемента, одређена понашањем и функцијом осталих [1].
Логистика као систем може се рашчланити на саставне
подсистеме (парцијална подручја). Парцијална подручја
логистичког система су [1]:
1. Паковање.
2. Унутрашњи транспорт.
3. Складиштење (сировина, полупроизвода или готових
производа).
4. Претовар.
5. Спољни транспорт.

3. ПОДСИСТЕМИ УНУТРАШЊЕГ
ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА
У данашњој организацији производње, значај унутрашњег
транспорта постаје све већи. Лоше организован унутрашњи
транспорт се негативно одражава на ток процеса и на
трошкове производње. Неки од основних узрока
нерационалног и неекономичног унутрашњег транспорта
су: неадекватан и недовољан простор за унутрашњи
транспорт, лоше одржавање средстава унутрашњег
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транспорта, неправилан избор транспортних средстава,
неадекватне транспортне релације, неадекватан распоред
радних места и организационих јединица, неискоришћени
капацитети
постојећих
транспортних
средстава,
неправилна локација складишних и производних
грађевинских објеката, неправилна употреба објеката,
неправилан унутрашњи распоред у оквиру објекта, однос
између специјализованих и универзалних транспортних
средстава, неадекватан начин обликовања и паковања за
транспортовање, недовољно коришћење и некоришћење
савремених средстава интегралног транспорта и др.
Адекватном организацијом унутрашњег транспорта могу се
ако не избећи, онда ублажити и умањити ове и друге
последице [5]. Да би се избегла негативна манифестација ових
и других узрока неопходно је: утврдити транспортне релације
(дужина, ширина), изградити адекватне транспортне путеве
осветљене),
користити
(праволинијске,
обележене,
одговарајућа транспортна средства, скратити време
(транспортовања, утовара, истовара, претовара), спроводити
рационализацију транспортних операција и процеса
унутрашњег транспорта у целини, утврдити оптималну
оптерећеност
транспортних
средстава
(степен
искоришћености), правилно одржавати транспортна средства,
утврдити адекватан распоред радних места и организационих
јединица; обезбедити одговарајући степен
образовања
радника, те на основу овога извршити правилну анализу и
обезбедити најцелисходнија решења. Подпроцеси у
унутрашњем транспорту најчешће се користе како би се
међусобно повезала два производна процеса, или да би се
остварила веза између производних и складишних процеса
(сл. 1) [1].
С обзиром да се при складиштењу користе различита
средства, неопходно је извршити усаглашавање ових
средстава са средствима унутрашњег транспорта, нарочито
имајући у виду повезаност или повезивање процеса
унутрашњег транспорта са складишним процесима. Од
посебног је значаја интеграција, то јест коришћење истих
средстава за реализацију унутрашњег транспорта и
операција унутар складиштења која се односе на
ускладиштење и искладиштење.
Транспортни системи су крвоток у једном складишту, они
преузимају транспорт и сакупљање складишних јединице,
од уласка до изласка робе из складишта [3]. Транспортни
систем састоји се од одређених елемената, а то су:
транспортни процес, транспортно средство и транспортна
јединица (сл. 2) [2].

Производни
процес

Производни
процес

Унутрашњи
транспорт

Складиштење

Унутрашњи
транспорт

Производни
процес

Унутрашњи
транспорт

Производни
процес

Слика 1. Повезаност подсистема унутрашњег
транспорта и складиштења и производним процесом
Транспортна средства су уређаји које се користе у
процесу транспорта и обухватају све техничке уређаје
којима се роба, непосредно или посредно може
преносити. Може се рећи да машине унутрашњег
транспорта обављају транспортне операције производних
и складишних процеса које су везане за једну халу
односно круг предузећа. Рад машина унутрашњег
транспорта може да буде прекидан и непрекидан, а
управљање се одвија од стране руковаоца или је
програмирано. Транспортна средства која се користе у
унутрашњем транспорту деле се према континуитету
транспортног процеса у три групе:
1. Подна транспортна средства.
2. Транспортна средства са непрекидним дејством
(континуирани транспорт).
3. Транспортна средства са прекидним дејством
(дисконтинуирани транспорт).
Виљушкари припадају подним транспортним средствима
са моторним погоном. Различите су конструкције али сви
имају уграђени систем за дизање са захватним органом који
је најчешће у облику виљушке за преношење терета, чије
допунско кретање обезбеђује манипулативне операције
дизања или спуштања при узимању или одлагању
транспортних јединица у један или више нивоа [2].
Виљушкар се састоји из шасије и уређаја за дизање. Главна
особина виљушкара је њихова покретљивост, велики
капацитет, добра искоришћеност и могућност хоризонталног
и вертикалног транспорта.

Транспортни систем

Транспортни процес

Организација
Одвијање процеса

Транспортно средство

Транспортна јединица

Управљање Непрекидни рад Прекидни рад Помоћно средство
процесом - транспортери - дизалице - паковање
- струја флуида - захватни - палете
уређаји

Слика 2. Елементи транспортног система
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Транспортовани
материјал
- комадни
- насипни

Најчешћа конструктивна изведба је виљушкар чеоног типа
(сл. 3) [4].

Слика 3. Класични чеони виљушкар

4. БЕЗБЕДНОСТ
Пре него се наведу мере безбедности при употреби
виљушкара, неопходно је дефинисати следеће појмове :
1. Безбедност и здравље на раду.
2. Радно место.
3. Превентивне мере.
4. Радну средину.
По Закону, безбедност и здравље на раду представља
„обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој
могућој мери, смањују повреде на раду, професионална
обољења и обољења у вези са радом и који претежно
стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и
социјално благостање запослених“ [6]. Послодавац је
дужан да приликом рада обезбеди запосленом на радном
месту и радној околини адекватне мере безбедности и
здравља на раду. Превентивне мере „јесу све мере које се
предузимају или чије се предузимање планира на свим
нивоима рада код послодавца, ради спречавања
повређивања или оштећења здравља запослених“ [6].

Оне се остварују применом савремених техничких,
образовних, ергономских и других мера и средстава у циљу
отклањања ризика од повређивања и оштећења здравља
или њихово свођење на најмању меру.
Радно место „ јесте простор намењен за обављање
послова код послодавца (у објекту или на отвореном као и
на привременим и покретним градилиштима, објектима,
уређајима, саобраћајним средствима и сл.) у којем
запослени борави или има приступ у току рада и који је под
непосредном или посредном контролом послодавца“, док је
радна околина „простор у којем се обавља рад и који
укључује радна места, радне услове, радне поступке и
односе у процесу рада“ [6].
Услед употребе различитих средстава при манипулацији у
складишту, могу се десити повреде запослених, оштећења
на роби (услед удара или пада палете/а) и оштећења на
објекту (услед удара виљушкаром или палетом приликом
транспорта и манипулације).
Зато је битно сагледати могуће узроке настанка и
последица акцидента што подразумева анализу радних
процеса и запослених радника у оквиру радних места, а
које се односе на средства унутрашњег транспорта.
Безбедност радних процеса (сл. 4) је један обиман задатак и
он обухвата више области [1]:
1. Безбедност рада, активности и процедуре у циљу
заштите људства од настанка повреда и здравствене
угрожености током рада.
2. Безбедност радне средине, подразумева заштиту
околине у којој човек обавља своју делатност (заштита
атмосфере од загађивача и буке).
3. Пожарну безбедност, активности усмерене у правцу
заштите људи и имовине од пожара и експлозија.
Када се говори о заштити, проблем се може посматрати са
два аспекта:
1. Превентивно деловање, то је низ активности које се
спроводе у току експлоатације система са основним
циљем да се повећа безбедност при самој реализацији
(заштитне мере, спровођење тих мера и контрола).
2. Повећање безбедности, то су процедуре и поступци
који се реализују у току експлоатације система.

Слика 4. Релевантне области безбедности складишта
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5. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ УПОТРЕБИ
ВИЉУШКАРА

•

Аутори су у овом раду дали неке од основних и општих
мера безбедности код употребе виљушкара. Постојећи
број мера је већи, те је неопходно доградити наведене
мере консултовањем стандарда, правилника, као и
упутстава домаћих и страних произвођача ових
средстава. Поред мера, аутор под редним бројем два
приказао је листу за проверу виљушкара (check list). Ова
листа у облику табеле, у којој се уносе релевантни
подаци, коришћена је при експлоатацији виљушкара у
радионици за одржавање возила (Табела 1). У изради
тачке 5 овог рада (мере безбедности при употреби
виљушкара) коришћена је литература под бројем [4], [7],
[8], [9]. Неке од тих мера су:

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Виљушкарима смеју руковати само лица која су
навршила 18 година живота и која су стручно
оспособљена и овлашћена да управљају њиме.
Лица се морају, пре ступања на рад, подвргнути
специјалистичком лекарском прегледу.
Лица која управљају виљушкаром морају се
подвргавати лекарском прегледу најмање једанпут
годишње.
Пре пуштања у рад нових, као и после већих оправки,
виљушкари морају бити прегледани и испитани у
погледу техничке исправности. Наведене, као и
периодичне прегледе, врше за то овлашћене
организације.
Пре почетка рада, потребно је проверити исправност
виљушкара, користећи контролну листу (табела 1).
Ако се приликом прегледа утврди неисправност на
уређајима виљушкара, рад се мора обуставити ради
отклањања неисправности од стране лица које је
компетентно за то.
За време манипулације терета помоћу виљушкара, у
маневарском (радном) простору не смеју се задржавати
или кретати друга лица, осим оних која раде на утовару
односно истовару, комисионирању и др. Под
маневарским (радним) простором, подразумева се
простор ограничен габаритом терета односно
истакнутим покретним деловима виљушкара.
Терет на захватној виљушци виљушкара мора лежати
што ближе задњем делу носача виљушке, распоређен
равномерно на оба крака виљушке и не сме прелазити
врх виљушке за више од једне трећине своје ширине. За
подухватање терета виљушком мора бити остављен
слободан простор за пролаз виљушке.
Терет сложен на виљушци не сме заклањати видик
возачу виљушкара. Изузетно, ако се приликом
преношења кабастог терета не може избећи заклањање
видика возачу, лице одређено за то мора давати знаке
возачу при преношењу и дизању терета. Такође,
изузетно, виљушкар се може возити уназад да би се
повећала прегледност.
Приликом превоза терета на успону виљушкаром се
управља увек НАПРЕД, а низ успон УНАЗАД.
При скидању терета са наслаге, захватна виљушка не
сме се силом гурати међу терет, ако између редова
наслаге не постоји слободан простор за пролаз
виљушке.

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
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Преношење терета виљушкаром врши се са носачем
виљушке помакнутим уназад. Растојање између доње
ивице виљушке и тла, мора бити најмање 500 mm.
При преношењу дугих терета истовремено са два
виљушкара, мора се одредити лице које ће усмеравати
рад са оба виљушкара .
Дуги терети смеју се преносити виљушкаром само на
слободним и равним површинама. Захватање терета
виљушком мора се вршити тако да буде искључена
могућност падања односно рушења терета.
За преношење терета виљушкаром бочни нагиб терена
не сме бити већи од 3°.
Терет који се преноси виљушкаром мора се слагати на
подметаче који обезбеђују слободан захват терета
виљушком.
Превоз лица виљушкаром није дозвољен, осим лица
које непосредно ради на виљушкару.
Лица која управљају виљушкаром морају носити тврд
заштитни шлем, заштитне наочаре и заштитну обућу и
одећу. Не сме се носити комотна одећа.
Придржавати се свих правила безбедности и знакова
упозорења у току рада, а нарочито оних који се односе
на максимално дозвољено оптерећење пода, носивост и
висину.
Користити сирену и смањити брзину вожње
виљушкаром близу углова, излаза, улаза и близу људи.
Управљање виљушкаром без заштитног крова и
заштитне ограде за терет није дозвољено.
Не подизати лица на виљушкама виљушкара, осим ако
је одобрено коришћење радне платформе за дизање
радника.
Не стартовати, заустављати, окретати и мењати правац
кретања изненада или убрзано. Вожњу прилагодити
условима транспортних стаза и путева.
Никада не управљати виљушкаром са влажним, масним
рукама или обућом.
Стајање или пролажење испод терета или механизма за
дизање није дозвољено.
Није дозвољено слагати терет и окретати виљушкар на
успону, као и превозити неучвршћене (невезане) терете
уколико су изнад заштитне ограде за терет.
Не оптерећивати виљушкар и не додавати додатни
контратег, нити прекорачивати дозвољену носивост
виљушкара.
Не кретати се са максимално подигнутим теретом, и не
подизати и спуштати исти у току вожње.
Пажљиво поставити обе виљушке испод терета и
обезбедити стабилност и равнотежу терета.
Манипулисање теретом у случајевима када нема
довољно простора за подметање виљушки испод терета
није дозвољено.
Поштовати безбедно растојање приликом управљања
виљушкаром близу ивице претоварног дока или нагиба.
Држати безбедно растојање у односу на ивицу и бити
опрезан када је пут клизав.
Управљање на везном мосту уколико не може да
издржи тежину оптерећеног виљушкара није
дозвољено.
Не управљати виљушкаром ако лице није на возачком
седишту, а у току вожње држати руке, ноге и главу
унутар границе управљачке области.
Не користи виљушкар за гурање или вучу другог
виљушкара или возила.

Табела 1: Листа за унос података при прегледу виљушкара
ЛИСТА ЗА ПРЕГЛЕД ВИЉУШКАРА (ПРЕ УПОТРЕБЕ)
МАРКА И ТИП

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

ДАТУМ ПРЕГЛЕДА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВОЗАЧА

Систем који се провера

Исправност
(чекирати поље √)

Опис радње

ПОСЛЕ СТАРТОВАЊА МОТОРА

ПРЕ СТАРТОВАЊА МОТОРА

ДА

цурење

Проверити да ли постоје трагови уља, горива или течности за хлађење. Ако је
неки од спојева лабав исти затегнути.

точкови и
пнеуматици

Проверити да ли су пнеуматици исправни (да ли су нампупани и да ли има
спољних оштећења).

кочнице

Проверити ниво кочионе течности у посуди. Проверити да ли је активирана
(подигнута) паркирна кочница.

уље

Проверити количину уља у картеру. Мерач нивоа уља пре провере обрисати
чистом крпом.

расхладна
течност

Проверити ниво расхладне течности.

електрични
уређај

Долити дестиловану воду у акумулатор, тако да буде 10mm изнад сепаратора.
Спољашњост мора бити чиста и сува, а прикључци проводника добро причвршћени.

команда за
руковање

Пре поласка са места, проверити: да ли је ручица команде мењача у
неутралном положају.

уређај за
дизање

Проверити ниво уља. Проверити осигураче који обезбеђују виљушке од
померања у леву и десну страну.

гориво

Проверити количину горива у резервоару. По потреби допунити резервоар.

кочнице

Проверити пре поласка да ли функционише систем за кочење. Радна кочница
се проверава одмах после покретања возила са места.

инструменти

Пре покретања возила са места пратити рад мотора и склопова кроз показивање
инструмената и контролних светала. Ако манометар уља не показује прописани
притисак зауставити рад мотора, испитати узрок и отклонити га. То исто урадити
и ако температура хлађења дуже време прелази 100°С.

команда за
руковање

За време рада мотора у месту ослушкивати правилност рада мотора. Лупање, зујање,
шкрипа или било какви други ненормални шумови указују на неку неисправност.

електрични
уређај

Проверити да ли ради светло.Проверити исправност рада сирене и ротационог
светла.

уређај за
дизање

Проверити да нема цурења на инсталацији и да ли уређај функционише исправно
при подизању и спуштању виљушки, померању у леву и десну страну, као и
отклона јарбола ка и од виљушкара. У току рада ослушкивати да нема неких не
карактеристичних звукова и шумова и .посматрати да нема цурења уља.

Уочене неисправности

Допуњено (гориво, уље...)
потпис

време

потпис

ПРОВЕРУ ИЗВРШИО

КОНТРОЛОР
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време

НЕ

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

Проценити и обезбедити растојање довољно за безбедно
заустављање виљушкара. Не управљати виљушкаром
близу другог виљушкара односно, држати безбедно
растојање у односу на други виљушкар.
Простор где се вози и управља са виљушкаром, мора
бити прописан за максималан терет, да има тврду и
равну подлогу, без рупа избочина и колотрага.
Ако је пут или подна покривка влажна, уљана (масна), у
зависности од операција, место се мора обележити са
прописаним знаком упозорења.
Манипулисати теретом није дозвољено у случајевима
када маса терета и растојање центра масе терета од
предње стране виљушки превазилази вредности
наведене на табли (теретни дијаграм за виљушкар).
У случају превожења терета великих димензија, водити
рачуна о висини и ширини препрека на траси, и
обезбедити сигуран пролаз при манипулацији терета.
Напустити виљушкар није дозвољено када је терет
подигнут.
Приликом оправке виљушкара када је терет подигнут
потребно је обезбедити виљушке од спонтаног
спуштања надоле.
Забрањено је монтирати гуме или фелне другачије од
оних које су прописане упутством. Надувавање нових
или демонтираних точкова мора се урадит унутар
заштитне мреже.
Виљушкар са СУС мотором се може допуњавати
горивом на за то прописано место.
Приликом допуне горивом није дозвољен рад мотора, као
и пушење или присуство отвореног пламена.
Паркирати виљушкар само на за то одређеним местима,
са спуштеним виљушкама до најниже могуће висине од
тла.
На месту за паркирање виљушкар укочити. Обезбедити
виљушкар од евентуалног самопокретања постављањем
подметача испред точка.
Контактни кључ није дозвољено оставити у брави
виљушкара.

6. ЗАКЉУЧАК
Неопходно је да се у процесу рада приликом употребе
одређеног техничког средства примене и испоштују мере
које су прописане за то средство чиме безбедност и здравље
људи долази у први план. Немогуће је предвидети све
акцедентне ситуације и на основу тога донети адекватне
мере у циљу повећања безбедности и здравља људи. Зато и
наведене безбедоносне мере које су обрађене у овом раду,
морају се посматрати као темељ који ће се надограђивати
новим мерама које су условљене развојем и усавршавањем
технолошких процеса а самим тим и техничких уређаја и
опреме који се користе у ту сврху. Но, оно што је битно код
примене ових или неких других мера је да оне имају
превентивну улогу и да њихова имплементација у систему
има значај само ако се:
1. Запослени придржавају и константно их примењују.
2. Организује обука запослених с циљем да се “подигне”
свест по питању примене ових мера.
3. Врши доградња постојећих или пропишу нове мере
сходно развоју технолошких процеса и техничких
средстава.
4. Спроводе правовремене контроле, адекватно награде
они који “савесно примењују постојеће мера” и

адекватне казне они који се не придржавају прописаних
мера
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Summary
In this document, the authors` highlights the significance of
implementation of safety measures while working with forklifts under
the system of internal transportation. Loading, unloading,
commissioning are inconceivable without the utilization of forklift in
daily operations. Their massive utilization in warehouses can lead to
hazard situations and endangering of safety and health of people. The
authors have aims to take into consideration the place and role of
forklift in any logistic system and some of the selected safety measures
that primarily deal with warehouses of goods.
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2. ХЕНКЕЛ-МЕРИМА КРУШЕВАЦ

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ХЕНКЕЛ МЕРИМА Крушевац има дугогодишње
искуствоу у производњи и стварању бренда у хемијској
индустрији, које је дуго читавих 169 година. Рођење
хемијске индустрије МЕРИМА је обележено давне 1839.
године као Радионица за производњу пераћих и
миришљивих сапуна [4].
Резултати које карактеришу претходан низ година су:
• 1924. – највећи на Балкану произвођач дечијих сапуна,
• 1961. – почетак производње детерџената,
• 1970. – пословна сарадња са Henkel корпорацијом из
Дизелдорфа и MAX FACTOR-ом из Енглеске,
• 1979. – нова фабрика козметике,
• 1985. – нова фабрика детерџената,
• 1990. – 2002 - нови брендови МЕРИX, МЕРИЛ, МЕР,
МЕРИ, ГЛАМУР,
• 31.10.2002. – приватизација и пословање под именом
ХЕНКЕЛ МЕРИМА АД. КРУШЕВАЦ.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

ТЕХНОЛОШКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
СКЛАДИШТА ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ
СА ОСВРТОМ НА ЕКОНОМСКУ
ИСПЛАТИВОСТ ИНВЕСТИЦИЈА
Проф. др Зоран Маринковић, Војислав Томић дипл. инж.,
мр Саша Марковић, Данијел Марковић дипл.инж.
Машински факултет Универзитета у Нишу, Србија
Резиме: Предмет истраживања у овом раду је складишни
систем готових производа ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ АД у
Крушевцу. Након приватизације ове фирме производња се
скоро удвостручила, тако да је постојеће складиште
готових производа постало уско грло, па зато су коришћена
неколико неадекватна складишта на више локација. Због
тога је извршена анализа постојећег складишног система у
циљу реконструкције и проширења на једној локацији и под
истим кровом са аспекта инвестиционе исплативости. На
основу ове анализе дате су две варијанте реконструисаног
складишта готових производа. Акценат се надаље ставља
на I варијанту где је складиште испројектовано на основу
раста производње предвиђеног за 2012 год. Као резултат
поређења I варијанте и тренутног стања добиће мо
економску исплативост.
Кључне речи: складиште, реконструкција, трошкови,
инвестиције, економска оправданост.

1. УВОД
Под залихама у ХЕНКЕЛ МЕРИМИ Крушевац се
подразумева роба (материјал) која се чува у прописаним
условима у за то посебно намењеним објектима. Роба
обично припада самој фирми и у највећем броју случајева
после некретнина и производних машина представља њену
најзначајнију имовину. Залихе могу бити: сировине и
материјали који се користе за производњу, резервни делови,
енергенти, полупроизводи и готови производи.
По пријему, одређена роба се складишти. У складишту се
одвија велики број активности: пријем набављених
материјалних добара, контрола, складиштење, чување и
одржавање, издавање чуване робе, а при томе се користи
разноврсна опрема и уређаји. Складиштење материјала је део
процеса токова материјала, где је привремено заустављено
кретање материјала на местима чекања даљег процеса.
Складиштење роба (материјала) представља планирани
процес којим се временским задржавањем робе реагује на
стање набавке, производње или тржишта [1, 2, 3].
У раду се анализира складиште готових производа
ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ у циљу његове реконструкције,
ради повећања капацитета и модернизације [4].

Сл. 1 Хенкел Мерима Крушевац
Основни концепт привређивања од давнина па до дан
данас је остао исти. Неопходно је обезбедити сировине,
енергију и све остале елементе неопходне за
реализацију производње, произвести материјална добра
или услуге и пласирати их на тржиште како би се
остварио добит. Циљ који треба остварити је увек и у
сваком времену биће максимизација профита [1].
Без присуства залиха у већини случајева немогућа је
производња и потрошња материјалних добара. Залихе
увек вучу са собом и одређене трошкове, међутим ма
колика била уштеда у цени, ипак је заустављање
производње далеко скупље [1, 2, 3, 5].
Објекти, уређене површине, опрема, људи и други
елементи система технолошки усаглашени и организовани,
а који се користе за одлагање и чување робе, дефинишу се
као складишта. Појам складишта садржи и складишни
процес као организовану реализацију транспортнопретоварно-складишних операција које се одвијају са
одређеним циљем, а према утврђеном редоследу.
У принципу, основни задаци које реализује складишни
систем у логистичком систему су [1, 2, 3].:
• просторно, временско и квантитативно усаглашавање
токова робе,
• обезбеђење сигурности у раду система,
• прилагођавање асортимана робе између производње
и потрошње.
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Најчешће се може правити разлика између четири основне
функције које се реализују у оквиру складишног система,
па се самим тим, може говорити о четири основна
подсистема, односно четири класе складишних процеса:
пријем, прерада, чување и отпрема робе [1, 3].
Код физичког пријама робе као и код отпреме
подразумева се низ операција иза којих стоје различите
активности помоћу којих се обезбеђује да роба физички
напусти складиште или пак у њега уђе. Поводом овога
у оквиру складишта ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ реализују се
следеће операције [4]:
• пријем транспортних средстава и њихово упућивање
на место утовара (истовара),
• утовар или истовар робе из транспортних средстава,
• транспорт робе између претоварних места и зоне
чувања,
• ускладиштење
(одлагање) или искладиштење
(изузимање) робе на месту чувања.
У складишту под прерадом робе подразумева се копекинг,
где се роба спаја са неком другом робом у циљу промоције,
нпр. спаја се често прашак за прање и неки од силана
(омекшивача). Док сортирање представља облик
хомогенизације, који подразумева да се робе једнаке по
неком обележју одвајају и групишу од оних које то
обележје немају.
Основна карактеристика реализације процеса чувања је
временско усаглашавање производње (настанка) и
употребе робе, при чему, током мировања, на роби не сме
доћи до промена које би условиле неприхватљиво
смањење њене употребне вредност.
Данас централно (главно) складиште готових производа
ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ опремљино је селективним и пролазним
регалима, тако да су заступљени ФИФО И ЛИФО приступи
палетној јединици (сл. 2) [4].

Sl. 2 Постојеће централно кладиште готових
производа (прашка и детерџената)

Међутим, код појединих складишта због недостатка
регала приморано је подно складиштење, што
проузрокује затрпавање складишних јединица. Ово је
узроковано јер је доласком Хенкела на чело Мериме
Крушевац производња знатно повећана, па су за
складиштење производа коришћене и површине које
нису адекватно припремљене за складиштење робе [4].
3. ВРСТА РОБЕ КОЈА СЕ СКЛАДИШТИ
Чување роба у складишту данас је свакидашња. Сама
складишта су израђена за чувње роба која се разликују по
врсти, појавном облику и физичко-хемијском облику. Како
постоји велики број различитих роба, са исто тако великим
бројем различитих карактеристика које директно утичу на
технологију реализације логистичких процеса уопште, то је
неопходно да се формирају групе роба хомогене по
одређеним обележјима. Критеријуми класификације,
односно формирања хомогених група робе могу се односити
на физичке карактеристике (течности, гасови, расуте и чврсте
материје), хемијски састав (органске, неорганске...) и сл.
У логистици, међутим, роба се по правилу разврстава у
односу на обележја која су од значаја за реализацију
складиштења, претовара и транспорта, при чему је
доминантан критеријум разврставања појавни облик робе.
У овом случају иако је реч о хемијској индустрији роба је
комадна, односно прашкаста и течна роба доводе се
погодним паковањем (амбалажирањем) на појавни облик
комадне робе. Значи реализација складиштења врши се тако
што се на палетну јединицу постави претходно упакована
комадна роба која се даље палетизира и транспортује.
Развој амбалаже и технологије паковања условљен је и
узајамно повезан са развојем система дистрибуције
добара. Уопштено у процесима дистрибуције срећу се:
потрошачка, комерцијална и транспортна амбалажа [1].
Потрошачка амбалажа у процесима дистрибуције има
функцију да уобличи јединицу производа на начин да
она одговара жељи купца по количини коју купује, по
изгледу и да му буде погодна за преношење и чување
до коначне потрошње. Дизајн ове амбалаже мора бити
такав да купац уочи робу, добије жељу за куповином
и да му при томе амбалажа обезбеди за њега све
релевантне информације.
Комерцијална амбалажа у процесима дистрибуције
првенствено има за циљ да формира и уобличи
јединицу погодну за излагање у продаји уз изузетно
наглашен маркетиншки приступ њеном обликовању.
Транспортна амбалажа у процесима дистрибуције
има за циљ остварење јединице паковања, при чему су
наглашене заштитна и информациона функција које су
од највећег значаја за операције којима ће јединица
паковања бити изложена у процесу дистрибуције.
За израду амбалаже користе се различити материјали:
папир, метал, дрво, стакло, текстил, пластика, алу-фолија,
пластична фолија и др. Такође, амбалажа може бити од
комбинације
различитих
материјала
(комплексна
амбалажа). У логистици складиштења готових производа
искључиво је присутна папирна амбалажа са присуством
пластичне фолије. За израду оваквог типа амбалаже
користе се обичан, специјални и натрон папир, таласасти
картон и вишеслојни картон. Најширу примену има
таласасти картон од кога се праве кутије различитих
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димензија и носивости. Потребан број слојева картона
зависи од масе и величине паковања. Ова врста амбалаже је
по правилу неповратна (сл. 3) која се са лакоћом групише у
основну логистичку јединицу палету (800 × 1200).

За пријем робе у складишној зони ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ,
поред складиштења на поду (подно блок складиштење),
користе се четворостубни селективни и пролазни регали.
Уколико се говори о директном приступу складишној
јединици, онда се користе селективни регали (сл. 5), који
подразумевају постојање коридора дуж којих се крећи
транспортне машине, тј. виљушкари.

Сл. 3 Амбалажа у облику кутија од тврдог папира
Палета претставља логистичку јединицу која има најширу
употребу. Под логистичком јединицом подразумева се
унифицирана јединица производа различитих димензија,
која се формира директно у зависности од захтева конзума
за све операције које ће се са њом обављати током
дистрибутивног процеса, рационалног манипулисања и
заштите од механичких оштећења и крађе. Наравно њен
основни циљ је убрзавање процеса дистрибуције и
снижавање логистичких трошкова.

Сл. 5 Елементи секктивног палетног регала
Легенда: (1) Носећи рам, (2) Носећа траверза, (3)
Одстојник, (4) Заштитна мрежа са носачем, (5) Гранични
положај складишне јединице по дубини ћелије, (6) Граничник
хоризонталног положаја, (7) Штитник стубова, (8) Носач
складишних јединица у облику сегмената, (9) Носач
складишних јединица у облику плоче.

4. СКЛАДИШНА ОПРЕМА
Опрема која се користи у складиштима дели се у три основне
групе. Првој групи припадају транспортне машине којима се
обављају претоварни, транспортни и складишни радови. У
другој групи је опрема која прихвата складишне јединице у
складишној зони, као што су регали, полице и сл. Трећу
групу чини тзв. помоћна опрема, као што су ваге, машине за
паковање, палетизатори и сл., односно опрема за паковање и
консолидовање складишних јединица.
Претовар, транспорт и складиштење робе у облику
палетизованих складишних јединица у ХЕНКЕЛ
МЕРИМИ искључиво се обавља чеоним виљушкарима
(сл 4). Ови виљушкар могу бити израђени у верзији са
седиштем за возача, са местом за возача који стоји или без
места за возача Ова класа виљушкара обезбеђују носивости
у опсегу од 900 до 4500 kg и висине дизања до 8 m..

Пролазни палетни регали се састоје из стубова постављених у
редове, за које су причвршћени носачи палета (сл. 6). Везе по
целој висини стубова остварене су само дуж једне вертикалне
равни у правцу пружања реда, тако да, са једне стране, постоји
слободан пролаз вињушкара кроз стубове. У правцу пролаза
веза између стубова оставрена је само на њиховом врху .

Сл. 6 Основни елементи пролазног регала
Легенда: (1)носећи рам, (2) носачи палета у облику шина,
(3) хоризонталне везе између носећих рамова, (4) одстојници
између носећих рамовa, (5) носачи шина (6) повезивање рама
са зидом, (7) повезивање носећег рама са подом.

Сл. 4 Класични чеони виљушкар

Oсновни предуслов за примењивање складишних регала
је правилно формирање складишне јединице. Из ових
разлога неопходна је примена одговарајуће опреме за
формирање складишних јединица и консолидовање
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терета на њима. Палетизатор представља основну опрему
за формирање палете у ХЕНКЕЛ МЕРИМИ (сл. 7).

Сл. 7 Линија за паковање, палетизацију и консолидовање
палете у ХЕНКЕЛ–МЕРИМИ КРУШЕВАЦ

5. ТЕХНОЛОШКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
СКЛАДИШТА ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ
Комапанија ХЕНКЕЛ МЕРИМА у свом власништву има
чак четири складишта (сл. 8), од којих је само једно
дистрибутивно, па се већи део робе прво складишти у
једно складиште, а затим се премешта у дистрибутивно
што поново истискује увећани рад, време и новац.

централном складишту премешта у Жупино, а после неког
времена поново враћа како би се дистрибутирала. Овде се
јавља још један термин под називом копекинг (где се роба
раздваја од палетне јединице и меша са неком другом
робом у циљу промовисања заједничког ефекта), ово је
често у продајним местима окарактерисано тиме што
купите прашак за прање а као поклон у истом паковању
налази се и неки од силана. Копекинг се налази 350 m од
централног складишта, при чему роба из централног
складишта одлази на копекинг а затим се враћа.
Главни задатак овог рада претставља одређивање
транспортних трошкова, који ће претстављати главне
аргументе за елиминацију појединих складишта и повећање
капацитета дистрибутивног складишта. Овим решењем
роба произведена у ХЕНКЕЛ МЕРИМИ Крушевац и роба
која се увози од других Хенкел компанија у свету била би
смештена под једним кровом где би чекала своју даљу
дистрибуцију. Прорачун се састоји од следећих делова [4]:
1. прорачун путева виљушкара,
2. прорачун времена виљушкара неопходних за
складиштење,
3. прорачун обрта палета на годишњем нивоу,
4. прорачун времена при складиштењу које виљушкар
утроши на годишњем нивоу,
5. прорачун времена при складиштењу које виљушкар
утроши на годишњем нивоу у новом реконструисаном
складишту,
6. поређење резултата прорачуна претходног и новог
складишта,
7. аргументи за пројектовање–реконструкцију централног
складишта.
1. Прорачун путева виљушкара од палетизатора до
складишног места (при ускладиштењу паета) за сваку
секцију посебно могу се израчунати преко методе
тежишта сл. 9. Као што се види са слике, постојеће
складиште је подељено у пет зона (А, Б, Ц, Д и Е).

Сл. 8 Ток робе између складишта
Централно складиште је повезано са производним
погоном прашкастих детерџената, где роба преко
тракастог транспортера улази у централно складиште
након чега се палетизира и складишти. Фабрика течне
хемије је удаљена 200 m од централног складишта, овде се
роба произведена у фабрици течне хемије одлаже прво у
њеном складишту, а затим транспортује виљушкарима до
централног складишта где чека даљу дистрибуцију. Код
царинског складишта долази роба из увоза где се она
одлаже а након царињења поново транспортује
виљушкарима до централног складишта које је удаљено
200 m. Најкомпликованија ситуација је са Жупиним
складиштем где се роба која се нешто дуже задржава у
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Сл. 9 Путање виљушкара за 25 различитих секција
при ускладиштењу пршкастих детерџената

Просечан пут је срачунат на основу следећег израза:

∑ S ⋅ n ps
∑ n ps

= S sr ,

где је утовара, након тога се камион вози на истовар у
Жупино складиште. Када се нађе потреба за овом робом
камион поново утовара робу из Жупиног складишта и
враћа се са истом робом у централно складиште где се
палета поново складишти (дијаграм тока 2). У свим овим
прорачунима рачунати су трошкови виљушкара у
његовом утрошеном времену.

(1)

где су:
S – парцијални путеви по секцијама,
nps – број палета у секцији.
Конкретно за овај случај складишта ХЕНКЕЛ МЕРИМЕ
Крушевац износи 48 м. Потпуно истим поступком
одређен је просечан пут виљушкара при искладиштењу
палета, који износи 55 m [4].
2. Прорачун времена виљушкара неопходних за
складиштење. Прво је одређен просечан временски
циклус при ускладиштењу палете. Како би подаци били
што веродостојнији, неопходно је да се сниме времена
виљушкара која су и приказана у Табели 1. Снимање се
обавља искључиво теренским мерењем, где се
резултати упоређују са подацима које произвођач
виљушкара доставља њиховим корисницима.

Дијаграм тока 2. Кретања виљушкара при ускладиштењу
палета из Жупиног складишта

А затим се понавља циклус до
црвене линије.

Табела 1: Време виљушкара приликом складишних радова
Време узимања робе са палетизатора
Остављање робе у регал
Узимање робе из регала
Вожња по 1 м пуног виљушкара
Вожња по 1 м празног виљушкара
Спуштање робе на под

tup
ts
tu
tpv
te
to

0.29 min
0.43 min
0.43 min
0.012 min/m
0.008 min/m
0.18 min

Након израчунавања свих просечних циклуса које
виљушкар направи при ускладиштењу палета у сва
складишта може се прећи на наредни 3. корак.

Са овим подацима сада може се врло лако одредити колико
времена утроши виљушкар складиштећи палете у сваком
од складишта. Овај поступак биће још једноставнији
уколико се представи преко дијаграма тока. Надаље овај
поступак је објашњен само за складиште детерџената
(дијаграм тока 1). Касније кристећи исти шаблон лако се
долази до података и за остала складишта.
Дијаграм тока 1. Кретања виљушкара при ускладиштењу
палете прашкастих детерџената

Просечно време радног циклуса при ускладиштењу
палета за парцијалне путеве S по секцијама (1) је:
t = t up + S ⋅ t pv + t s + S ⋅ t e ,

где су:

(2)

tup , t pv , t s и t e - просечна времена узимања,

преноса и складиштења палета и повратка виљушкара.
За конкретни пример ускладиштења палета прашкастог
детерџента у централном складишту износи 1.872 мин.
Пошто поред овог складишта Хенкел Мерима
располаже и другим објектима у којима одлаже робу
неопходно је и за њих израчунати времена
складиштења која ће у великој мери повећати вемена
транспорта палета.
Због недостатка складишног простора Хенкел Мерима
Крушевац је морала да изнајми складиште у Жупи
(фабрика хемијских производа). Приликом складиштења
палете из Жупиног складишта ток је следећи: виљушкар
узима палету из централног складишта, вози је у камион

3. Израчунавања годишњег обрта палета: Надаље ток
прорачуна је везан за продукцију палета у претходним
годинама као и у годинама које се очекују закључно са
2012. и израчунавању утрошеног времена виљушкара на
годишњем нивоу приликом складиштења палета [4]..
Годишњи обрт палета одређује се као:
GOP = B I ,

(3)

где су:
B – годишњи биланс производње у kg/god,
I – просечна нето тежина палете kg/pal.
Тако на пример за прашкасте детерџенте биће: просечно
560 kg/pal
2005
= X [ pal / god ] - број произведених палета
2006
= Y [ pal / god ] - број произведених палета
2007
= Z [ pal / god ] - број произведених палета
Очекивани раст производње је 5 % на годишњем нивоу, па
је Z ⋅ 1.05[ pal / god ] - очекивана производња у 2012. год.
4. Прорачун времена при складиштењу које
виљушкар утроши на годишњем нивоу. За овај
прорачун прво треба да се одреди трајање просечног
циклуса ускладиштења палета за годишњи период из
следећег израза:
GOD = t ⋅ GOP .

(4)

При чему је t - време просечног циклуса ускладиштења
палета прашкастих детерџената.
Нпр: за прашкасте детерџенте износи ће:
• на годишњем нивоу у 2007. години: Т1 = 2285.1h
• на годишњем нивоу у 2012. години при чему је узето
да је годишњи раст производње 5%.: Т1 = 2916.45h
На сличан начин је урађен и остатак прорачуна [4].
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И напокон након свих израчунатих времена и њиховим
сумирањем добија се: укупно време неопходно за
складиштење свих палета стање ЈЕСТЕ.
Време неопходно за складиштење свих палета у 2007. и
2012. години добија се помоћу израза:
7

Tuk 2007 = ∑ T
i =1

∑
∑

;

Tuk 2012 =

7'

∑T

.

На основу претходног прорачуна добија се број палета који је
неопходан у 2007. години, односно број палета који ће бити
неопходан у 2012. години, како је дато у табели 2 [4].
Табела 2: Број палетних места у реконструисаном и
садашњем складишту
Год. Укупан број палета
2007
122618
2012
160150

(4)

i =1'

укупно време у 2007. години:

T = 14721.33h

укупно време у 2012. години:

T = 18156.82h

5. Прорачун за ново реконстусано складиште. Пошто
су позната времена складиштења робе у садашњем
складишту неопходно је проћи кроз исти ток прорачуна за
ново, реконструисано складиште, како би се подаци
упоредили и након тога извео закључак да ли je на дужи
временски период рационално и исплативо укинути сва
складишта а реконструисати само централно складиште
ради проширења капацитета.

Бр. пал. места у складишту
7000
9000

На основу табеле 2 усваја се да идејно решење новог
реконструисаног складишта буде планирано за 2012.
годину и где ће број палетних места бити за 9000 палетних
јединица, чиме је потпуно задовољена тражња за
складиштењем које се прогнозира за 2012. годину.
Идејно решење новог реконструисаног складишта Хенкел
Мериме Крушевац приказано је на слици 10, док на слици
11 показана је још једна од варијанти реконструисаног
складишта која није узета у обзир из разлога што је
копекинг доста удаљен а и зоне комисионирања нису
задовољавајуће тако да ће и прорачун сигурно бити са
већим временима складиштења него за прву варијанту.

Сл. 10 Реконструисано складиште детерџената
варијанта I

Сл. 11 Реконструисано складиште детерџената
варијанта II
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Ново реконструисано складиште слика 11 за разлику од
претходног има 9000 палетних места, тачније
реконструисани део сада располаже са 6590 палетна
места, која су сврстана у селективне регале 4350 палетних
места и пролазне регале 2240 палетна места, која су сада
постављена у 5 нивоа тако да је висина реконструисаног
складишта 15 m. Док су ширина и дужина у односу 141 m
× 60 m. Самим тим неопходно је досадашње виљушкаре
који дижу палете до 3-ћег нивоа задржати, али јавља се
потреба за посебним типом виљушкара који задовољава
дизање и до 5-тог нивоа. Складиште располаже са
простором за копекинг од 70 m2, који се налази у доњем
десном углу новог реконструисаног складишта,
комисионом зоном са преко 100 m2 за сваку од 5 рампи.
Тракасти транспортер улази са чела складишта и
повезан је са фабриком сапуна и детерџената.Такође,
складиште је опремљено и палетизером како би се
директно формирале јединице транспорта.
Овакво складиште пројектовано према плану производње
за 2012. годину и плану допреме палета из увоза за ту
годину, омогућило би складиштење свих палета у једном
објекту. Након пројектовања неопходно је проћи кроз све
кораке као и у претходном прорачуну, само сада за ново и
једино складиште. Ови кораци обухватају:
• поделу складишта на секције,
• прорачун просечаног циклуса ускладиштења палета,
• прорачун укупног времена неопходног за складиштење
палета за ново реконструисано складиште,
• поређење резултата реконструисаног и садашњег
складишта.
Одговор на питање какви су очекивани резултати, може се
добити, ако се упореде многи дијаграми токова (путева
виљушкара) за садашње складиште и реконструисано
складиште које је доведено до идејног решења. Из тих
поређења се види да времена су далеко крађа за ово
реконструисано складиште, а тиме уштеда у трошковима
коришћења виљушкара је велика. Тако на пр. ако се
упореди дијаграма тока 2 који је направљен за Жупно
складиште, које је ван фабричког круга, са случајем када
би се то складиште преселило у оформљену целину новог
реконструисаног централног складишта, дијаграм тока 3,
може се закључити да ће утрошено време виљушкара сада
бити знатно мање него у претходном прорачуну.

сабрати и поредити у циљу уочавања позитивних разлика
на страни реконструисаног складишта [4]..
Табела 3: Поређење резултата садашњег и новог складишта
на бази утрошеног времена при складиштењу робе
ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ РОБЕ
У САТИМА
ГОД.

ТРЕНУТНО
СТАЊЕ

РЕКОНСТРУИСАНО СТАЊЕ

УШТЕДА

2007.
2012.
2008.-2012.

14721.33
18156.82

4124.9
5371,3

10596,43
12785,54
58452.92

Из приложеног закључује се да је уштеда за пет година
пословања од 2008. до 2012. године само у транспортним
трошковима 58.454,92 h, што ће значити по 3 вињушкара
и виљушкариста мање у смени или 6 вињушкара и
виљушкариста мање у дану. Овим је уочено да тренутна
складишта не чине ефикасан систем и потврђује се теза
за пројектовање новог или реконструкцију централног
складишта у смислу проширења његових капацитета под
једним кровом [4]..
Оваквим складиштем логистика би имала много лакши
задатак, уместо тренутних четири складишта постојало би
само једно, које би знатно смањило трошкове транспорта а
при том би се повећала укупна реализација. Једном речју
добио би се ефикасан, економичан и безбедан складишни
систем. У оваквом реконструисаном складишту са
садашњим спремањем робе које траје 24 h може се говорити
о спремању робе за 12 h. Овим су израчунати они трошкови
који су увек прикривени и тешко их је осетити [4].
На основу изложеног могу се извући следећи закључци:
•
•

•
•
•

Дијаграм тока 3. Трајање просечног циклуса ускладиштења
палета из жупе:

ХЕНКЕЛ МЕРИМА Крушевац је један од највећих
произвођача хемијских производа на Балкану.
Складиште је важан чинилац логистичког система коме
треба посветити велику пажњу са циљем да се да се
оствари економичан, ефикасан и безбедан систем.
Избор технологије складиштења игра важну улогу за
оптималан рад складишта.
Постојећи складишни систем у ХЕНКЕЛ МЕРИМИ
Крушевац није ефикасан.
Ново пројектовано складиште, односно реконструисано
складиште детерџената, донело би велику уштеду која
је аргументована одговарајућим прорачуном [4].
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analysis and there are two alternatives of reconstructed
warehouse.

TECHNICAL PROJECTING “HENKEL
MERIMA” WAREHOUSES IN TERMS OF
ECONOMIC PAY ABILITY OF INVESTMENT
Abstract: The subject of research in this project is the
warehouse system of goods in ”Henkel Merima” Krosevac.
After the privatiyation of this company the production has
doubled, so that the present warehouses become narrow
and because of that several inadequate warehouses were
used in many areas. That’s why the analysis of the present
warehouses system are done in terms of reconstruction and
expansion on one location and under the same roof
according to pay ability of investment. Based on this
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2. ОПРАВДАНОСТ УГРАДЊЕ ТНГ-А

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТНГ представља смешу пропана C3H8 и бутана C4H10,
која је ускладиштена на повишеном притиску, тако да
се обе, при нормалним условима гасовите компоненте,
налазе у течном стању. Назив течни нафтни гас указује
да се ове компоненте лако кондензују, јер на нормалној
температури већ при притисцима од 2 до 8 bar, прелазе
у течно стање. Поред пропана и бутана, у смеши се, у
малим количинама, налазе и неке друге гориве
компоненте (пропилен C3H6, бутилен C4H8 и др.), чији
је садржај регулисан одговарајућим стандардом. ТНГ је
гас тежи од ваздуха, тако да се при евентуалном
цурењу из резервоара таложи у близини тла. У течном
стању ТНГ је упола лакши од воде. ТНГ је безбојан и
као гас и као течност, нема мирис, тако да му се из
безбедносних разлога додаје јака ароматична супстанца
(етил-меркаптан или диметил-сулфид) која својим
оштрим и непријатним мирисом упозорава на цурење
гаса из резервоара. Већ при концентрацијама ТНГ у
ваздуху од 0.4 % интензивно се осећа мирис додате
супстанце. Цурење ТНГ може се лако запазити и по
кондензацији влаге на инсталацији у близини места
цурења. До ове појаве долази услед наглог испаравања
течног гаса, при чему се од околине одузима топлота,
па се околни ваздух хлади, услед чега долази до
кондензације водене паре. ТНГ је хемијски врло
агресиван, тако да изазива деградацију гуме и пластике.
Из тог разлога се при формирању инсталације за ТНГ
мора водити рачуна о избору материјала. Доња
топлотна моћ ТНГ износи око 25 kJ/dm3, што је за око
20% нижа вредност од одговарајуће доње топлотне
моћи бензина. Ипак, с обзиром да ТНГ потпуније
сагорева, повећање потрошње ТНГ у односу на бензин,
изражено у литрима на пређених 100 km, износи 1015%. Једна од најзначајнијих карактеристика течног
нафтног гаса је висока отпорност ка самопаљењу што
значи да ТНГ има висок октански број. ТНГ је са
еколошког аспекта врло погодно гориво. С обзиром да
лако образује смешу са ваздухом, ТНГ скоро потпуно
сагорева. Зато продукти непотпуног сагоревања
(угљенмоноксид CO, угљоводоници HC, чађ C и
честице PM) настају у занемаривим количинама. Поред
тога, удео водоника у молекулима једињења која чине
ТНГ је врло висок, па у продуктима сагоревања
доминира водена пара, H2O, а не CО2. Због нижих
максималних температура процеса, знатно је снижена и
емисија оксида азота. Поред тога, у саставу издувних
гасова нема оловних и сумпорних једињења, која
такође шететно утичу на околину. У погледу квалитета
издувне емисије, мотори са погоном на ТНГ надмашују
и најмодерније дизел моторе са накнадним третманом
издувних гасова. У последњим деценијама ТНГ je увек
био за 40-60 % јефтинији од бензина, па се може ући у
дугорочну сигурну калкулацију уштеде. Најјефтинија је
уградња
инсталације
на
возила
опремљена
карбураторским мотором, а најскупља је уградња на
возила опремљена
савременим
системима
за
убризгавање горива. Основни делови инсталације за
напајање мотора ТНГ-ом су: резервоар или тзв. боца за
гас, прикључак за пуњење, сигурносни вентил,
испаривач, мешач гаса, прекидач, регулатор, доводне
цеви и код сложенијих система, управљачка

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УГРАДЊУ ТНГ
У ВОЗИЛА СА АСПЕКТА
ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА
Дипл. ел. инж. Миодраг Стојилковић
„Електродистрибуција Лесковац“- Лесковац
Дипл. маш. инж. Марина Ђокић-Лесковац
Резиме
У овом раду је на систематизован начин приказан
повраћај средстава уложених у уградњу течног
нафтног гаса ( у даљем тексту ТНГ) и утицај ове
уградње на продужење радног века возила возног парка
“Електродистрибуције Лесковац”- Погон Лесковац.
Анализа је вршена на основу актуелног стања и
старости возила Погона Лесковац као и искуства
запослених који непосредно раде на одржавању и
коришћењу возног парка. Извршене анализе дају низ
могућности за доношење стратешких пословних
одлука у делу занављања возног парка у реалном
окружењу.
Кључне речи : Критеријуми, ТНГ

1. УВОД
Извршена је анализа возног парка Огранка
„Електродистрибуција Лесковац“, Погон Лесковац и
том приликом идентификовани су доминантни
трошкови експлоатације. Применом метода и алата
квалитета [Л1.] одређене су смернице даљих анализа
при чему је закључено да су извори доминантних
трошкова експлоатације управо врста погонског
енергента. Анализирана је економска оправданост
улагања средстава у прелаз потрошње возила са горива
на ТНГ. Оправданост уградње ТНГ-а разматрана је на
основу критеријума времена повраћаја уложених
средстава и критеријума продужења радног века
возила. Образложена је оправданост уградње ТНГ-а са
аспекта безбедности у саобраћају као и предности
потрошње ТНГ-а у односу на класичне нафтне деривате
са аспекта загађења животне средине.
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електроника. Резервоар за гас је најчешће
цилиндричног облика и смешта се у пртљажни простор
возила. Најчешће се користе резервоари запремине од
35 лит до 120 лит. Убацивањем резервоара губи се око
20-30% запремине пртљажног простора. Смештај
резервоара и губитак корисног простора, представљају
главну отежавајућу околност при преласку на погон
ТНГ-ом. Возачи најчешће постављају питање
сигурности резервоара за гас и већина наводи
постојање опасности од експлозије. Овај страх је
неоснован, јер су резервоари израђени од челичног
лима дебљине 3-4 mm и имају врло круту конструкцију,
па практично представљају додатно ојачање возила. У
том погледу резервоари за ТНГ су знатно безбеднији у
односу на стандардне резервоаре за бензин. Резервоари
се пуне гасом до 80 % своје запремине. Преосталих 20
% запремине представља неопходну резерву за случај
ширења гаса на повишеним спољним температурама.
Иако је притисак гаса у резервоару око 10 bar, сви
резервоари се обавезно атестирају на притисак гаса од
30 bar. На резервоару се обавезно налази сигурносни
вентил који испушта гас из резервоара ван возила када
притисак у резервоару премаши дозвољени ниво.
Проток гаса кроз овај вентил је ограничен. Зато, у
случају пожара, када се резервоар загрева, неће доћи до
експлозије, већ ће гас постепено истицати. Прикључак
резервоара је склоп који омогућава пуњење резервоара
ТНГ-ом и налази се најчешће код задњег браника или
поред прикључка за пуњење бензином. Кључни део
инсталације је испаривач који, као што му назив
говори, служи за превођење ТНГ из течног у гасовито
стање. Из испаривача, гас се одводи у тзв. мешач који
се налази на грлу карбуратора или на усисној грани,
испред лептира. Из њега се гас распршује у карбуратор
или у усисну грану, после чега се образује смеша
горива и ваздуха. Пребацивање погона са бензина на
плин и обратно врши се посебним преклопником који је
смештен у унутрашњости возила. Такође, на
инструмент-таблу се може поставити и показивач
количине ТНГ у боци. Мотори са погоном на ТНГ
имају за око 30 % дужи век трајања у односу на случај
погона бензином. Подмазивање мотора је знатно
квалитетније јер се моторско уље спорије деградира у
току експлоатације. При сагоревању гаса нема
продирања чађи и сумпора из цилиндра у уље, услед
чега адитиви у уљу знатно дуже трају па уље задржава
потребне карактеристике. Продужени век трајања
моторског уља аутоматски значи и продужен век
филтера за уље. Такође, и остали елементи нпр.
катализатор и ламда сонда имају знатно дужи радни век
при погону мотора на ТНГ. Уградњу система за погон
на ТНГ треба да врши стручни и овлашћени сервисер.
Гасна горива су врло погодна за примену у моторима са
унутрашњим сагоревањем јер имају неколико
повољних својстава:

1. Брзо и лако се мешају са ваздухом, па једноставно
образују смешу потребних карактеристика;
2. Квалитетно сагоревају и при врло различитим
условима;
3. Сагоревају без дима, остатака, талога и непријатних
мириса;
4. Током сагоревања не стварају се наслаге на
клиповима и вентилима;
5. Продукти сагоревања имају повољан састав, чак и у
погледу емисије CО2, која је такође ограничена
најновијим законским прописима;
6. Лако образују хомогену смешу, што омогућава
уједначену
дистрибуцију
смеше
код
вишецилиндричних мотора;
7. Омогућавају лако стартовање при свим временским
условима;
8. Поседују високу отпорност на детонацију, па
допуштају рад са вишим степенима компресије, што
је од значаја за примену у ото моторима;
9. У нормалним условима налазе се у гасном стању, па
не стварају кондензат, тако да не постоји опасност
од разређивања уља за подмазивање.

3. АНАЛИЗА УЗРОКА КОЈИ УТИЧУ НА
УТРОШАК ПОГОНСКОГ ЕНЕРГЕНТА
Применом Ishikawa методе[Л1.] извршена је анализа
узрока који утичу на повећану потрошњу погонског
енергента. Ishikawa дијаграм (сл. 3.1) приказан у овом
раду, са циљем да се идентификују кључни узроци
трошкова погонског енергента возног парка, је настао
као резултат тимског рада запослених погона Лесковац
који се дирекно баве одржавањем возног парка и
коришћењем возила. Кроз „brainstorming“ сесије на
тему оджавање возног парка, где су одређени
потенцијални главни узроци који утичу на трошкове
погонског енергента, ушло се у дубљу анализу
појединачних узрока који утичу на главне узроке
(менаџмент, машине, методе, материјал и човек ). У
овој анализи је коришћен компаративни Ishikawa
дијаграм где су тежински коефицијенти појединачних
узрока дефинисани на основу искуства и процене
чланова тима. Како је тим сачињен од менаџера, шефа
возног парка, аутомеханичара и возача маже се
сматрати да су њихове процене у оцени удела
појединачних утицаја у великој мери објективне. Након
спроведене анализе закључено је да се деловањем на
промену потрошње погонског енергента остварује
значајно смањење трошкова експолоатације возног
парка, те је даља анализа и спроведена у том правцу.
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Слика 3.1 Ишикава дијаграм - узроци трошкова погонског енергента
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Lk - пређена километража возила на годишњем нивоу

Наредним релацијама одређен је период повраћаја
уложених средстава потребних за инсталацију ТНГ-а .

L
C b = k ⋅ Ppb ⋅ cb (дин.)..........................................1
100
C tng =
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⋅ Pptng ⋅ ctng (дин.)...................................2
100

C ug
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(год.)..................................................3
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cb - цена бензина по литру
C tng - потрошња ТНГ-а на годишњем нивоу
Pptng - просечна потрошња ТНГ-а на годишњем нивоу
ctng - цена ТНГ-а по литру

I - период исплативости једног возила

n ⋅ C ug
n

Ppb - просечна потрошња бензина на годишњем нивоу

)

(год.)....................................4

I (n ) - период исплативости n возила
C ug - цена инсталације ТНГ-а
n - број возила

где је:

C b - потрошња бензина на годишњем нивоу
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На основу релација (од 1 до 3) табеларно је приказан
(табеле 4.1 и 4.2) временски период потребан за
повратак инвестиције за уградњу инсталације ТНГ-а.
Период исплативости је сагледан у функцији пређене
километраже за константну потрошњу горива на
пређених 100 km . Дијаграми (сл. 4.1 и 4.2) исказују

период исплативост у функцији пређене километраже
за аутомобиле марке Yugo и Lada Niva респективно.
Упоређивањем дијаграма исплативости примећује се да
је већа исплативост уградње ТНГ код аутомобила марке
Lada Niva, с обзиром на већу потрошњу горива односно
ТНГ-а.

Табела 4.1 Период исплативости за аутомобиле марке Yugo
Пређена
километража
(км)
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000

Потрошња
Потрошња ТНГ-а
горива (1 год)
(1 год)
(дин)
(дин)
8019
3732,3
16038
7464,6
24057
11196,9
32076
14929,2
40095
18661,5
48114
22393,8
56133
26126,1
64152
29858,4
72171
33590,7
80190
37323
88209
41055,3
96228
44787,6
104247
48519,9
112266
52252,2
120285
55984,5
128304
59716,8
136323
63449,1
144342
67181,4
152361
70913,7
160380
74646

Разлика
Период
потрошње исплативости
(дин)
(год)
4286,7
6,3
8573,4
3,2
12860,1
2,1
17146,8
1,6
21433,5
1,3
25720,2
1,1
30006,9
0,9
34293,6
0,8
38580,3
0,7
42867
0,6
47153,7
0,6
51440,4
0,5
55727,1
0,5
60013,8
0,5
64300,5
0,4
68587,2
0,4
72873,9
0,4
77160,6
0,4
81447,3
0,3
85734
0,3

Период исплативости у зависности од пређене
километраже

7
Период (год)

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Пређена километража ( кмx1000)
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Табела 4.2 Период исплативости за аутомобиле марке Lada Niva
Пређена
километража
(км)

Потрошња
горива (1 год)
(дин)

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000

Потрошња ТНГ-а
(1 год)
(дин)

12393
24786
37179
49572
61965
74358
86751
99144
111537
123930
136323
148716
161109
173502
185895
198288
210681
223074
235467
247860

Разлика
потрошње
(дин)

5768,1
11536,2
17304,3
23072,4
28840,5
34608,6
40376,7
46144,8
51912,9
57681
63449,1
69217,2
74985,3
80753,4
86521,5
92289,6
98057,7
103825,8
109593,9
115362

Период
исплативости
(год)

6624,9
13249,8
19874,7
26499,6
33124,5
39749,4
46374,3
52999,2
59624,1
66249
72873,9
79498,8
86123,7
92748,6
99373,5
105998,4
112623,3
119248,2
125873,1
132498

4,1
2,0
1,4
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

Период исплативости у зависности од
пређене километраже

4

Период (год)

3

2

1

0
1

2

3

4

5

6

7
8
9 10 11 12 13 14
Пређена километража (кмx1000)
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Редни број возила
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У табели 4.3 приказан је период исплативости за
путничка возила Погона Лесковац
са реалним
подацима о пређеној километражи и просечној

потрошњи горива на пређених 100 км на годишњем
нивоу. Пређена километража и просечна потрошња
возила се односе на 2006 годину.

Табела 4.3 Период исплативости за свако од возила понаособ

Редни
број
Тип возила
1
Jugo 1.1
2 LADA NIVA
3
Jugo 1.1
4
Jugo 1,1
5
Jugo 1,1
6
Jugo 1,1
7
Jugo 1,1
8
Jugo 1.1
9
Jugo 1,1
10
Jugo 1.1
11
Jugo 1.1
12
Jugo 1.1
13
Jugo 1.1
14
Jugo 1.1
15
Jugo 1.1
16
101
17 LADA NIVA
18
101
19
Jugo 1,1
20
Jugo 1.1
21
101
22 Jugo 1.1 IN l
23
Jugo 1.1
24 LADA NIVA
25
Jugo 1,3
26 Jugo 1.1 IN l
27
Jugo 1.1
28 LADA NIVA
29
101
30
Jugo 1.1
31 LADA NIVA
32
Jugo 1,3
33
Jugo 1.1
34 LADA NIVA
35 LADA NIVA
36
Jugo 1.1
37 LADA NIVA
38 LADA NIVA
39 LADA NIVA
40 LADA NIVA
41 LADA NIVA
42 LADA NIVA
43 LADA NIVA
44
Jugo 1.1
45
Jugo 1.1
46
Jugo 1.1

Регистарска
ознака
366-57
410-04
565-95
198-98
144-58
488-17
655-08
522-39
111-43
431-97
417-18
522-38
352-36
358-27
517-88
565-47
399-49
565-73
191-82
519-38
594-37
601-71
597-73
521-80
482-27
601-72
522-47
340-81
594-36
519-39
393-17
482-19
522-48
510-66
554-74
518-53
493-85
151-76
416-01
488-49
453-13
518-38
589-16
565-94
597-90
515-83

Пређена
километража1 год.
(км)
3969
3754
6489
4400
3858
5766
4315
4816
5200
5271
6710
6119
4959
4961
7420
7382
4954
9641
4978
8851
8183
10667
10583
4777
12151
12293
9663
8265
13720
14861
6832
13346
16244
9745
9865
19171
11736
8927
11909
12895
12324
14934
15082
23183
37110
20914

На основу претходне табеле и релације 4, закључује се
да би се целокупна инвестиција исплатила након шест
месеци. Након повраћаја уложених средстава
процењено је да би годишња уштеда услед промене
погонског енергента износила око 2.490.000,00 динара.
При томе треба имати у виду да је анализа спроведена
на основу актуелних цена горива, ТНГ-а и инсталације
ТНГ-а из 2007 године. С обзиром да је дошло до
промене цена погонских енергената и цене инсталације
ТНГ-а потребно је извршити и одређене корекције за
период исплативости и уштеде које из тога произилазе.
Даља анализа се односи на критеријум уградње ТНГ-а

Просечна
потрошња горива Период
исплативости
на 100 км
(год)
(лит./100км)
8,45
1,63
11,43
1,27
7,13
1,18
10,95
1,13
12,49
1,13
9,34
1,01
12,84
0,98
11,55
0,98
10,9
0,96
10,78
0,96
8,47
0,96
9,59
0,93
12,21
0,90
12,61
0,87
8,5
0,87
8,86
0,83
13,28
0,83
7,78
0,73
15,25
0,72
8,68
0,71
9,62
0,69
7,65
0,67
7,8
0,66
18,6
0,61
8,15
0,55
8,27
0,54
10,79
0,52
12,67
0,52
8,14
0,49
7,85
0,47
17,36
0,46
9,05
0,45
7,6
0,44
13,52
0,41
14
0,40
8
0,36
13,15
0,35
17,3
0,35
13,49
0,34
16,95
0,25
19,28
0,23
16,32
0,22
16,31
0,22
10,8
0,22
7
0,21
15,39
0,17

према старости возила. Просечни радни век возила, без
значајнијих улагања у одржавање, је осам година ( на
основу искуства лица која раде на одржавању возног
парка погона Лесковац), што значи да би се уградњом
инсталације за ТНГ продужио радни век аутомобила са
минимумом улагања за три године. У табели 4.4
приказана је старост аутомобила са исказаним
продужетком радног века са минимумом улагања за
возила млађа од осам година. Самим тим добило би се
на продужетку временског периода потрeбног за
обнову возног парка.
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Табела 4.4 Приказ продужетка радног века возила возног парка погона Лесковац
Марка

Врста
возила

Тип возила

Регистарска
ознака

Година
производње

Очекивани
радни век

Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
Zastava
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ
UAZ
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ
VAZ

Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Putničko
Put,terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko
Put.terensko

Jugo 1,1
Jugo 1,1
Jugo 1,1
Jugo 1,1
Jugo 1,1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1,3
Jugo 1,3
Jugo 1,1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1
101
101
Jugo 1.1
Jugo 1.1
101
101
Jugo 1.1
Jugo 1.1
Jugo 1.1 IN l
Jugo 1.1 IN l
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA
LADA NIVA

111-43
144-58
191-82
198-98
655-08
352-36
358-27
366-57
417-18
431-97
482-19
482-27
488-17
515-83
517-88
518-53
519-38
519-39
522-38
522-39
522-47
522-48
565-47
565-73
565-94
565-95
594-36
594-37
597-73
597-90
601-71
601-72
151-76
340-81
393-17
399-49
410-04
416-01
453-13
488-49
493-85
510-66
518-38
521-80
554-74
589-16

1998
1997
1998
1997
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1998
1999
1998
2001
2001
2001
2002
2003
2003
1997
2003
1996
2004
2001

2006
2005
2006
2005
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2006
2007
2006
2009
2009
2009
2010
2011
2013
2005
2011
2004
1012
2009

Из свега претходно наведеног произилази да је
економски оправдан и критеријум, осим наравно,
замене погонског енергента код путничких возила на
основу пређене километраже и просечне потрошње,
инсталација ТНГ-а на основу старости возила. Међутим
са аспекта ограничења у пословању државних

Рефернтна
година
(2007)

Продужетак
радног века

1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9

2
2
2
3
4
6

5
5
5
6
7
9

4

7

5
2

8
5

предузећа и потенцијално отежане набавке нових
возила други критеријум може бити значајнији.
Пословодство у складу са тренутном ситуацијом може
одабрати једно од понуђених решења или, у
перспективи од неколико година, оптималну
комбинацију предложених решења.
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5. ЗАКЉУЧАК

CRITERIA FOR EMBEDMENT OF LPG IN
VEHICLES FROM VIEWPOINT OF
BUSINESS DECISION MAKING

С обзиром да се уградњом ТНГ-а смањују укупни
трошкови погонског енергента и продужава радни век
мотора возила, понуђене су могућности уградње ТНГ-а
по следећим критеријумима:

Dip.el.ing. M. Stojilković, PD “Jugoistok“ d.o.o. Niš
Branch “Elektrodistribucija Leskovac“ – Leskovac,
Dip.mech.ing. Marina Đokić

• Уградња ТНГ-а у возилима по приоритету у
зависности од брзине повраћаја уложених средстава
• Уградња ТНГ-а у возилима по приоритету у
зависности од старости возила
У сваком случају, пословодству је остављено да одабере
једно од понуђених решења или оптималну комбинацију
истих. Закључно се може рећи да би се са преласком
потрошње свих путничких возила на ТНГ смањили
укупни трошкови потребни за набавку погонског
енергента за око 56% са периодом повраћаја уложених
средстава од шест месеци. Такође, понуђеним решењем
повећава се и радни век возила за око 30 %.

Summary:
In this paper, the restitution of funds invested in
embedment of LPG is shown, in methodical way, as well as
the influence of embedment on continuance of vehicles’
lifetime, in motor pool of ED Leskovac – Department
Leskovac. The analysis is made on the basis of present
condition and age of vehicles in Department Leskovac, and
on expirience of employees who work on maintenance and
use of vehicles. The analyses made, give a lot of
opportunities for making strategic business decisions in the
process of renewal of motor pool.
Key words: criteria, LPG
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

капацитета и флексибилности за евентуалне
адаптације у будућности. Може се рећи да је систем
комисионирања функционално срце дистрибутивног
центра.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

2. КОМИСИОНИРАЊЕ

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

Статистика показује да се у савременим транспортноскладишним системима на комисионирање троши
приближно 50% од укупних складишних трошкова.
Ако би се анализирало време комисионирања, према
/1/, највећи део се троши на кретање комисионера
60% током извршења наруџбе. На административне
послове (формирање листа за наруџбу, њихово
прослеђивање итд) као и на тражење одговарајућег
артикла троши се по 13% времена, док се на само
изузимање производа троши преосталих 14% што је
приказано на слици 1.

ОПТИМАЛАН ИЗБОР
ТЕХНОЛОГИЈА КОМИСИОНИРАЊА У ТРАНСПОРТНОСКЛАДИШНИМ СИСТЕМИМА

Проф. др Јован Владић, ФТН – Нови Сад
мр Драган Живанић, ФТН – Нови Сад

Резиме
Комисионирање представља операцију у којој се из
залиха једног складишта на основу налога узима
одређена количина различитих производа (артикала),
прикупља на једно место и даље упућује према
наручиоцу. Иако су са једне стране савремена
складишта у великој мери аутоматизована, са друге
стране у системима комисионирања човек се у
већини случајева не може заменити машинама.
Људске способности, као што су осећај додира и
могућност захвата још увек се не могу у потпуности
пренети и репродуковати на машинама. У раду ће
бити приказане и упоређене основне карактеристике
најчешће коришћених технологија (pick to list,
wireless picking system, pick to light, pick to voice) са
основним смерницама за њихово коришћење.
Кључне речи: комисионирање, транспортни систем

1. УВОД
Стање
савремене
транспортне
технике
се
карактерише сталним развојем уређаја за транспорт и
манипулацију и чини основу за планирање и
пројектовање транспортних система. То значи да при
разматрању
сваког
проблема
транспортовања
материјала постоји велики број алтернатива које су
технички оствариве. Задатак пројектанта је да из
скупа могућих решења изабере такво које најбоље
испуњава техничке и економске услове дефинисане
пројектним задатком.
Кључни
аспект
у
процесу
пројектовања
дистрибутивних центара је одабир оптималног
концепта комисионирања. Системи комисионирања
морају да обезбеде висок ниво продуктивности и

Сл. 1. Прерасподела времена у процесу
комисионирања
Оцењујући токове и улогу артикала и комисионера у
систему, могу се препознати три основна концепта
комисионирања и то:
• "човек ка роби" (person-to-goods),
• "роба ка човеку" (goods-to-person),
• аутоматизовано комисионирање (automated
picking).
Сваки од наведених концепата комисионирања
подразумева коришћење одговарајуће опреме и има
специфичне особине које усмеравају његову примену.
На слици 2 су приказане технологије и системи
комисионирања за одређене концепте комисионирања
у функцији брзине, односно протока материјала.
Да би се одабрала и применила одговарајућа
технологија комисионирања, потребно је правилно
разумети и описати проблем, као и одговорити на
следећа питања:
• тачно дефинисати сврху и циљ посла - описати
прецизно улогу комисионирања; дефинисати
листу приоритета циљева посла који ће помоћи
у одлуци о технологији комисионирања, нпр.
биће изабрана другачија технологија ако је
главни приоритет задовољење сезонских
максимума у наруџбама у односу на приоритет
минимизације транспортних трошкова у
дистрибуцији,
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• сакупити оперативне параметре – кроз анализу
ранијих и садашњих наруџби добиће се корисне
информације; број и особине артикала у
одређеној прилици, складишни захтеви, сезонски
врхови испорука и остали важни подаци; мора се
познавати или предвидети могућа стопа пораста у
будућности,
• идентификација
фреквенције
наручивања
појединих
производа
–
анализирањем
постојећих података у којима се могу видети
који артикли се поручују у којој количини
током
времена,
добијају
се
значајне
информације за одабир оптималне технологије
комисионирања,
• одабрати технологију узимајући у обзир
количину материјала; тако је прави начин за
руковање малом количином скоро увек
специфичан; руковање са стотинама артикла се
разликује од руковања са хиљадама или
десетинама хиљада артикала; стога је потребно
из широког спектра могућих технологија
изабрати поједине; не може једна технологија
да задовољи све захтеве па је препорука да се
по
потреби
у
појединим
сегментима
дистрибутивних центара користе различите
технологије,
• развој интегрисаног концепта операција –
интеграција
различитих
технологија
у
јединствени систем; транспортни систем се
уобичајено користи за спајање различитих
подсистема у једну целину при чему на
местима спајања могу да се јаве уска грла као
потенцијални
проблеми;
компјутерске
симулације помажу предвиђању уских грла и
њиховом лоцирању; осим тока материјала
кључни аспект је правилно дефинисање и
лоцирање укупног тока информација.

технологију,
односно
поједине
системе
комисионирања, слика 3, /6/,. При томе треба
напоменути да се у многим компанијама користи
комбинација различитих технологија комисионирања
са појединим системима комисионирања.

Сл. 3. Учешће појединих технологија и система
комисионирања
Према истом извору, основни захтеви који изазивају
побољшање перформанси и унапређења система
комисионирања
у
транспортно
складишним
системима су:
• смањење грешака у комисионирању,
• смањење времена за пријем и обраду наруџби
ван складишта,
• смањење
потребне
радне
снаге
за
комисионирање,
• чување више артикалау истом складишном
простору.
Процентуални приказ основних захтева у савременим
системима је приказано на графику, слика 4.

Сл. 4. Главни захтеви за побољшање перорманси
транспортно – складишних система
У наставку ће се укратко приказати основне
технологије, дати основне карактеристике које су
одлучујуће приликом избора.

2.1. Комисионирање према листи PICK TO LIST
Сл. 2. Технологије и системи комисионирања у
функцији протока артикала
Примена одређених технологија према подацима
Aberdeen Group, из јануара 2007. године, показује
колико процентуално компанија користи поједину

Најстарији и најједноставнији начин комисионирања
је изузимање артикала са непокретних полица на
основу листа за поруџбу у папирној форми. При томе,
листе за наруџбу комисионер стално мора да држи уз
себе, или на колицима где смешта артикле.
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Комисионер мора да се креће дуж складишта тражећи
одговарајуће артикле. Ово изазива велику потрошњу
времена за комисионирање и малу брзину (ниска
продуктивност) посебно у складишним системима са
великим бројем артикала. Тада се комисионер више
пута креће по истим путањама како би извршио све
задате поруџбе.

Сл. 5. Ручни уређај за скенирање са дисплејом за
листе наруџби и тастатуром
Након извршене комплетне наруџбе, комисионер
уноси број производа који сачињавају наруџбу ради
верификације односно потврде о извршеној испоруци.

Сл. 4. Pick to list комисионирање
Pick to list комисионирање омогућује просечно
извршење 30 до 60 наруџби на сат. При томе се
појављује значајан број погрешно узетих артикала, уз
недостатак артикала који су требали да буду узети.
Грешке су најчешће последица погрешног очитавања
са папирних листа. Све су то разлози да се пређе на
технологије комисионирања код којих се не користе
папирне листе.
При томе не треба заборавити значајну предност ове
технологије да је опрема за комисионирање према
листи знатно јефтинија у односу на цену коштања
опреме осталих технологија.

2.2. Бежично комисионирање применом бар
код скенирања WIRELESS PICKING SYSTEM
Код технологије бежичног комисионирања применом
баркод скенирања, комисионер користи бежични
ручни уређај, слика 5.
На основу листе набавке са централног рачунара
генерише се баркод ознака које се поставља на
транспортну посуду за појединачно снабдевање (tote).
Празна посуда се затим транспортује тракастим или
ваљкастим транспортером до дела за комисионирање.
Комисионер затим са бежичним ручним уређајем
скенира баркод на посуди за појединачно снабдевање.
На основу тога се на уређају појављује листа која
одговара порученој садржини за дотичну набавку а
која садржи списак и количину појединих производа,
слика 6. Комисионер на основу генерисане листе,
скенирањем баркод ознака на артиклима са ручним
уређајем, тражи и узима наручене артикле.

Сл. 6. Генерисана листа наруџбе на дисплеју
бежичног ручног уређаја
Како би се обезбедило брже и тачније комисионирање
често се на носећим деловима полица постављају
увећане баркод ознаке како би комисионер брже
пронашао одређени артикал, слика 7.
Предност овог начина у односу на остале је ниска
цена опреме за комисионирање (осим у односу на
комисионирање према листи) и велика тачност.
Систем је преносив, покретан и флексибилан тако да
се врло лако може прилагодити променама у
асортиману производа.
Опрема за баркод скенирање је јефтинија од терминала
за препознавање говора и може да чита информације
брже него што човек чита и говори. На основу тога је
препорука да се баркод скенирање користи у системима
који су сувише мали да би оправдали трошкове
инсталација опрема за pick to light и pick to voice
комисионирање, као и код система где се мора
прикупити велики број информација при свакој
трансакцији, као што су нпр. дугачки серијски бројеви.
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Сл. 9. Флексибилни ручни уређај за wireless
picking системе комисионирања
Сл. 7. Баркод ознаке на регалима у функцији
бржег и тачнијег комисионирања

2.3. Комисионирање уочавањем светла PICK TO LIGHT

Мана wireless picking система је заузетост једне руке
комисионера која није слободна за руковање са
артиклом него стално држи уређај. Због тога сам
посао узимања артикала са полица није лак, а захтева
и одређено времена да се комисионер обучи за рад.
Проблеми настају и приликом скенирања баркод
ознака нестандардних величина, затим запрљаних
ознака или на местима где је слабија светлост.

Ова технологија је најбоља у системима од којих се захтева
велика брзина комисионирања као што су малопродаја,
фармацеутска, козметичка и електронска индустрија.
Пошто код ове технологије нема читања, писања или
тражења артикла, време комисионирања се скраћује чак и
до 50% а тачност се може повећати за више од 80%.
Ови системи користе мала светла монтирана на носаче на
регалима или полицама и усмерена су директно према
комисионерима. Када се наруџба прими од главног
рачунара, светла која су придружена артиклима који се
налазе на листи се упале. На дисплеју поред свeтла се
исписује и број комада одређеног артикла за наруџбу,
слика 10. Комисионер узима потребан број комада артикла
и притиска дугме када се светло гаси. Затим комисионер
одлази према следећем артиклу где је упаљено светло.

Сл. 8. Комисионирање коришћењем wireless
picking система
Постоје и ручни уређаји који обезбеђују комисионеру
да за руковање материјалом користи у одређеној мери
и руку на којој се налази уређај, слика 9, пошто се део
уређаја за скенирање поставља на прст а део са
дисплејом и тастатуром је фиксиран на подлактицу
руке. Са таквим уређајем комисионер конфорније
прилази и узима артикле са полица.

Сл. 10. Типичан дисплеј код pick to light система
Pick to light системи су врло флексибилни и омогућују
промену у конфигурацији и распореду артикала током
рада (on the fly). Ови системи су лаки за обуку и
коришћење и идеални су за велике промете.
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Сл. 11. Потврда о завршеном узимању артикла
са одређеног места

Сл. 13. Изузимање артикала на транспортер (pick to
conveyor) применом pick to light технологије

У збијеном скученом окружењу са великом брзином
кретања артикала, pick to light систем омогућава
успешну реализацију јер се сва светла придружена
артиклима за одређену наруџбу пале у исто време. На
тај начин комисионер може да одреди најбољи
редослед узимања појединих артикала чиме се
постиже већа брзина комисионирања.
Pick to light систем захтева од радника да реагује на
светлосне сигнале који одређују локацију и број комада
артикла који треба узети са полице. Када је узимање
потребног броја једног артикла завршено, комисионер
притиска дугме које сигнализира и потврђује да је посао
готов и чека на следећи светлосни сигнал.
Ова технологија омогућава брзину комисионирања од
300 до 500 изузетих различитих артикала на час, или
сваких 10 секунди по један. Нема друге технологије
која може да достигне ту брзину. Међутим, систем
није флексибилан јер захтева фиксну инсталацију
опреме, која се не може тако лако померати. Даље,
трошкови се повећавају са сваким новим артиклом.

Велике разлике у количини наруџба у одређеним
временским интервалима довело је до развоја
специјалних система где се једноставно може
регулисати проток материјала. Тако су развијени
системи у којима се користе брзоходи аутоматизовани
хоризонтални карусели код којих се користи pick to
light технологија. У њима се према текућем броју и
величини наруџби врши распоређивање од 1 до 3
комисионера за опслуживање 3 карусела чије се
брзине такође мењају и прилагођавају према
тренутним потребама. На тај начин се постижу и три
брзине комисионирања, слика 14

Сл. 14. Шема система хоризонталних карусела и
pick to light система

2.4. Комисионирање препознавањем гласа PICK TO VOICE

Сл. 12. Изузимање артикала у транспортне судове
(pick into a tote) применом pick to light технологије

Pick to voice технологија комисионирања подразумева
двосмерну комуникацију између складишних радника и
система за управљање складиштем WMS (warehouse
management system). Запослени примају вербалне
инструкције од WМS-а и вербално одговарају помоћу
слушалица и микрофона, који су повезани са контролном
јединицом, коју радник носи на појасу, слика 15.
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Сл. 15. Слушалице, микрофон и контролна јединица –
потребна опрема за pick to voice
Примена система препознавања гласа, која се
другачије назива VR технологија (VR - voice
recognition) је вероватно најзначајнији догађај у
складишним и дистрибутивним операцијама у
протекле две декаде.
Системи препознавања гласа не користе папир нити
неке ручне уређаје па се очи и руке комисионера могу
директно фокусирати на задатак. Као резултат, задаци
се могу извршавати брже и прецизније него
коришћењем других технологија.

Хост компјутер прима радни налог од WМS-а. Те
текстуалне инструкције претварају се у говорне
команде које се смештају у низ задатака за
комисионера по приоритету. Комисионер чује
команду за сваку појединачну операцију узимања
артикала и потврђује њено извршење говорећи у
микрофон.
Централни (host) компјутер примa и обрађује налог.
Комисионер добија вербалне инструкције преко
слушалица где да оде и покупи прву ставку са налога.
Он потврђује локацију артикла тако што прочита
адресу локације са полице где стоји артикал. Ако се
адреса слаже са очекиваним одговором, систем даље
упућује комисионера колико артикала да покупи.
Комисионер потврђује узимање понављањем броја.
Ако је локација на полици празна или је број артикала
мањи од захтеваног броја, комисионер извештава о
томе и следи следећу инструкцију а систем одмах
генерише налог за попуну локације. Када је свака
операција завршена, систем даје инструкцију за
следећи налог. Ако комисионер не чује или не разуме
команду, може захтевати да се команда понови.
Према
подацима
корисника
технологије
препознавања гласа, инвестирање у неопходну
техничку опрему се врати у периоду од 12-18 месеци.
Треба напоменути да се према подацима корисника
смањују грешке у комисионирању чак и до 80% а
продуктивност расте и до 35%. Смањује се време
обуке комисионера са неколико дана на неколико
сати, и значајно се повећава тачност стања залиха која
код ових система достиже готово идеалних 99,99%.
Ако би се анализирали утицаји на цену
комисионирања, трошкови бар код скенирања и pick
to voice система зависе од броја комисионера који
користе системе док број артикала нема значајан
утицај на цену. Обрнуто је код pick to light система,
код којих број комисионера не утиче значајно на
трошкове, али број артикала утиче.
Систем препознавања гласа је нарочито ефикасан када је
неопходно имати слободне обе руке за руковање са
артиклима, као на пример у хладњачи где је тешко
комисионеру да скида рукавице и рукује ручним уређајем.

Сл. 16. Комисионирање технологијом
препознавања гласа
Предности ове технологије су и мање грешака при
комисионирању, повећана продуктивност, смањени број
рекламација, скраћено време обуке комисионера и
могућност тачније контроле стања залиха у складишту.
Препознавање гласа се највише користи за
комисионирање, али је технологија примeнљива и за
друге активности као што су пријем робе, ускладиштење,
обнављање залиха, сортирање, утовар и попис залиха.
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Сл. 17. Зонско комисионирање коришћењем
pick to voice технологије

Постоје две алтернативне методе претварања текста у
говор. Прва метода, под називом text-to-speech (ТТS)
конвертује писане податке у синтетизоване гласне
команде. Друга метода је дигитализован говор,
генерисан од стране особе која говори у микрофон, где
је глас сачуван као дигиталан аудио запис. Резултујуће
говорне команде више личе на људске. Међутим, излаз
је ограничен на оне фразе које су већ снимљене.
Системи препознавања гласа могу бити зависни или
независни од говора. Када се користе зависни системи,
сваки комисионер тренира систем понављањем серије
одређених бројева, речи и команди. Ова процедура може
трајати и до 30 минута и служи да се систем прилагоди
акценту и гласовним карактеристикама сваког
комисионера понаособ. Тако прилагођен профил се чува
у систему. Када комисионер у другој смени преузима
слушалице и контролну јединицу он мора да се
идентификује и селектује свој профил.
Независни системи су пројектовани да разумеју сваког и
нема потребе да се калибришу индивидуалним
корисницима. Када систем не разуме шта комисионер
говори, он тражи од комисионера да то понови што
значајно смањује брзину комисионирања.
Већина складишних система има мали фонд речи од
неколико стотина речи. Што је мањи потребан речник то
је боље. Мањи речници дају већу прецизност а мање
говорне варијације остављају мањи простор за грешке.

На слици 19 је приказана шема савременог система
комисионирања у којој се примењује комбинација
wireless picking system-а, pick to light и bluetooth
barcode scanning технологија да би се постигло брже
и тачније комисионирање већег броја наруџби
истовремено (batch picking).

Сл. 19. Савремени систем комисионирања као
комбинација више технологија
(FastFetch Corporation’s - http://www.fastfetch.biz)

2.5. Комбинације технологија kомисионирања
Треба напоменути да се у многим случајевима
користи комбинација појединих технологија како би
се побољшале перформансе система.
Тако постоје инсталисани системи који дозвољавају и
баркод скенирање и препознавање глас у истој
јединици, слика 18, што омогућава комисионеру да
користи ону технологију која је одговарајућа датој
ситуацији.

Основне карактеристике савремених
комисионирања, описаних у раду,
приказане у табели 1.

технологија
су збирно

Табела 1: Технологије комисионирања са основним
карактеристикама
примена
• мале
операције са
pick to слабом
системском
list
подршком

wireless
picking
system

pick to
light

pick to
voice

Сл. 18. Комисионирање које омогућује и бар код
скенирање и pick to voice технологију
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предности
недостаци
• ниска цена
• мала брзина
коштања опреме комисионир.
• мали ризик
• мала тачност
• дугачко
време циклуса
наруџбе
• сви типови • велика тачност • мала брзина
операција
комисионирања комисионир.
(слична као
• нема папира
• могу се прено- код pick to list)
сити специфич.
информације
• мали број
• велика тачност • велика цена
артикала
комисионирања коштања
велике
• велика брзина опреме
појединачне комисионирања
запремине
• руке комисио–
нера су слободне
• велики број • средња брзина • средњаартикала
комисионирања велика цена
распоређених • средња-велика коштања
на великој
тачност комисио. опреме
површини
• руке комисио–
нера су слободне

3. ЗАКЉУЧАК
Данашње стање транспортно складишне технике
омогућује примену већег броја система транспортера и
технологија комисионирања као и њихових комбинација.
Са једне стране то омогућује одабир оптималне варијанте
за конкретне услове и захтеве, али је са друге стране
посао пројектанта оваквих система отежан јер треба
изабрати најбољу технологију разматрајући и
анализирајући велики број могућих решења. RFID (Radio
Frequency
Identification)
–
радио
фреквентна
идентификација је веома обећавајућа технологија, пред
којом је светла будућност. Међутим, технологије
комисионирања које су наведене и укратко описане у
раду већ у данашњим транспортно складишним
системима пружају конкретне и импресивне резултате по
питању брзине и тачности, и због тога, посебно имајући
на уму стање привреде у нашој земљи, и даље
представљају довољно добра решења.
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OPTIMUM CHOICE OF PICKING TO
ORDER TECHNOLOGIES WITHIN THE
SYSTEMS FOR TRANSPORTATION AND
STORAGE
Prof. dr Jovan Vladić, FTN – Novi Sad
Mr Dragan Živanić, FTN – Novi Sad
Summary
Picking to order represents the operation of selecting
definite portions of different articles from the storage,
collecting them to one place and directing them to the
purchaser. Although modern storages are automated in a
large extent, it is in most cases impossible to replace the
human with the machine. Human capabilities, as it is its
sense of touch and ability to grasp, still can not be
transmitted to the machine or reproduced by machines in full
extent. In this paper the basic characteristics of most
frequently applied technologies (picking to list, wireless
picking system, picking to light, picking to voice) will be
represented, with the basic recommendations for their usage.
Кeywords: picking, transporting systems
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Ради тога су најпре проучаване нелинеарне
деформације наплатка при прекомерним статичким
утицајима који доводе до видљивих пластичних
деформација и губитка геометрије точка. Затим су
урађене две динамичке анализе за ударни динамички
утицај изазвани једним обликом неравнина.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS

Као материјал за наплатке најчешће се употребљавају
хладно-ваљани челици или челичне траке од челика са
високом степеном издужења нпр. RSt37-2 (ЕУ 20),
1.4318, S235 JR [x], а зависно од оптерећења точка
употребљавају се челични лимови дебљина од 1,6 до
4,0 mm за наплатке и 3,0 до 6,5 mm за котурове, тј.
дискове наплатака. Код тешких друмских возила
употребљавају се наплаци дебљине 8-10 мм.

Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

ДИНАМИЧКИ ОДГОВОР
АУТОМОБИЛСКОГ НАПЛАТКА
ПРИ УДАРНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ

Осим челика све чешће су као материјал у употреби
алуминијумске легуре као што су GK-Al Si 11 Mg, GKAl Si 7 Mg T (T- термичка обрада после ливења) [1].
Точкови од алуминијумских легура се углавном раде
ливењем или извлачењем из плоча алуминијумско –
силицијумских легура.

Дипл. инж. Иван Савић, студент докторских студија
проф. др Миомир Јовановић, МФ – Ниш
Резиме
Рад даје преглед динамичке анализе челичног
аутомобилског наплатка моделираног методом
коначних елемената. У оквиру рада су изнете три
анализе: нелинеарна анализи пластичних деформација
аутомобилског наплатка (статичка), модална анализа
и транзијентна динамичка анализа под утицајем
радијалног ударног оптерећења. Циљ рада је
утврђивање динамичких својстава и осетљивости
конструкције на динамичку побуду.
Кључне речи: наплатак, нелинеарна ФЕМ анализа
транзијентна динамичка анализа.

1. УВОД
Аутомобилске конструкције доњег построја за
ослањање возила су склопови посебне одговорности.
Познавање напонских стања челичних наплатака
(фелни) у раду под статичким и динамичким ударним
оптерећењем је од посебне важности. Минимизација
масе наплатка побољшава удобност возила али носи
ризик локалног оштећења или глобалне деформације
као последица ударног дејства. Изабрана коначна
техничка решења представљају компромис ова два
захтева. Квалитетне конструкције подразумевају
обавезну FEM (Finit Element Analysis) анализу како би
се открила локална осетљивост конструкције на
спољашњи динамички утицај.
Истраживање носивости може се дати кроз анализу
модела аутомобилског точка који се састоји из наплатка
и котура (диска) међусобно спојених заваривањем.
Челични наплатак се израђује савијањем челичних
трака на ваљцима, а крајеви се међусобно заварују.
Рад приказује рачунарску симулацију напрезања
аутомобилског
наплатка
под
врло
сложеним
распоредом оперећења уведеног од тежине возила,
утицаја пнеуматика, утицаја ваздуха у пнеуматику,
утицаја неравнина и брзине возила.

Овде је вршена анализа челичног наплатка ознаке
5 1 2 JK 16H . Оптерећења за нелинеарну анализу су
узета са статичком радијалном силом од 8000 N, и
пнеуматиком напунпаним ваздухом на 2,5 bar-а.

2. НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА ПЛАСТИЧНЕ
ДЕФОРМАЦИЈЕ ЧЕЛИЧНОГ НAПЛАТКА
У структурној ФЕМ анализи могу се користити различите
методе за област пластичних деформација. У овој анализи
на бази геометрије и граничних услова формирана је
матрица крутости структуре која представља математички
модел еласто-пластичног решења точка. Систем
нелинеарних једначина заснован на услову минимума
функционала решава се неком од математичких метода, па
се као резултат добијају померања у чворовима елемената.
Из тако добијених деформација, рачунају се напони у
континуму точка. Избор коначног елемента одрђује број
степени слободе кретања па у чвору може постојати до 6
компоненти померања.
Нелинеарни задаци се решавају инкрементално растом
оптерећења, применом најчешће пуне Newton-Raphson
методе. Процедура се заснива на итеративном
решавању једначине:

[K Tn,i ]⋅ {Δu i } = {Fna }− {Fnnr,i }

(1)

У једначини (1), ⎡K T ⎤ је матрица тангентне крутости
⎢⎣ n , i ⎥⎦
за корак n у итерацију i, Newton-Raphson metode. Fna je
укупни (апсолутни) вектор силе у кораку n, док је F nr
n ,i
вектор силе за корак n у итерацију i. {Δu i } је вектор
тражених решења чворних померања дискретног
система. Newton-Raphson метода потпуно одговара
карактеру посматраног задатка.
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Нелинеарни ефекти модела потичу услед нелинеарности и
нехомогености материјала, када нема више линеарне
зависности између сила и померања (деформација).
Успостављањем
релација
нелинеарности,
крутост
материјала у анализи се мења чиме се рачунски модел
приближава реалном физичком процесу.

Карактеристика материјала за нелинеранну пластичну
анализу у овом случају је дата у облику функције која
представља вишеструку линеарну апроксимацију функције
напон-деформација, према графику на слици 1:
σ

Na p o n - E l o n g a c i j a ( σ − ε

)

500

Нелинеарно понашање материјала модела мора се
класификовати, јер су могућа мала и велика померања.
Стање деформације треба предвиђати извођењем
анализа и потврдити неким видом верификације модела.
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2.1. НЕЛИНЕАРНОСТ
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Нелинеарна анализа је расположива у програмима за
MKE (FEA) анализу који омогућују добар опис
геометрије и својстава модела и аутоматизам
процесирања једначине структуре.
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Нелинеарно понашање може бити последица
различитих узрока. У неким структурама, кинематски
однос је нелинеаран, а померања и ротације могу бити
велики. Ово понашање је познато као геометријска
нелинеарност или нелинеарност великих померања. За
овај случај, равнотежа је задовољена у деформисаној
конфигурацији (облику). Сличан ефект геометриски
нелинеарној анализи је праћење правца силе. У анализи
малих померања, сила увек задржава своју почетну
оријентацију.
Нелинеарна
анализа
великих
деформација међутим уводи силе које прате правац
изазване деформације те мењају своју оријентацију са
деформацијом структуре.
Нелинеарни ефекат је очигледнији код нелинеарности
материјала, где је функционални однос деформације и
силе нелинеаран. Са нелинеарним конститутивном
релацијом, крутост материјала се може променити
током анализе а материјал се може развлачити, могућа
је стална деформација. Сходно тим физичким
својствима прогрми за нелинеарну анализу могу
представити материјал аналогно исказном степену
еластичног и пластичног понашања. Моделирање се
односи и на феномен временски зависних деформација
као код пузања. Тај феномен се карактерише линеарним
деформацијама под дејством временски константног
напона и доводи до релаксације материјала.
Сходно начину промене сила у моделу, анализа може
бити статичка, квази статичка (динамичким фактором
увећана су статичка дејства) или може третирати
прелазне процесе модела у времену када се назива
транзиентна динамичка анализа.
Основа решавања нелинеарних проблема обухвата
серије инкременталних решења. У нелинеарној
статичкој анализи имамо прираштај оптерећења, а у
нелинеарној транзиентној динамичкој имамо и
временски прираштај. Нелинеарност модела доводи до
неравнотеже сила али се уравнотежење постиже из
енергетског биланса модела. Једном задовољена
конвергенција даје решење употребом predictorcorrector методе.
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Сл.1 Нелинеарна карактеристика челика у анализи

2.2 ПРИРОДА ОПТЕРЕЋЕЊА
Моделирање механичког одговора радијалног пнеуматика
на наплатку је екстремно комплексно. У регуларној
експлоатацији возила када су трајно очуване све функције
точка и гуме, модел се карактерише нелинеарношћу
пнеуматика и линеарношћу наплатка. Сложеност таквог
модела и важност јаког динамичког присуства утицала је
да се у представљеним анализама нелинеарно третира
само наплатак уз нека поједностављења проблема.
Спој између наплатка и пнеуматика може бити
остварена употребом контактних коначних елемената.
Резултати истраживања верификовани су у моделима
код којих је оптерећење на наплатак узето косинусном
функцијом угла α≈40° својственом за геометрију
контакне површине пнеуматика са подлогом (Сл.2) /1/.

r

h
α
⎡
⎛ α ⎞⎤
h = r ⎢1 − cos⎜ ⎟⎥
⎝ 2 ⎠⎦
⎣
Сл. 2 Шема контакта пнеуматика са подлогом
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Овај модел се односи на контакт равне подлоге и
потпуно напунпаног пнеуматика. Ивица металног
наплатка је тако оптерећена дуж контактне површине
везе са пнеуматиком на дужини одређеној углом
„лежишта пете-стопала“. На осталом делу споја
наплатка и пнеуматика, површина пете пнеуматика
тежи да се извуче изван наплатка. Те силе извлачења
нису моделиране и занемарене су овом анализом.

q max =

2⋅Q
π ⋅r

(5)

Где q max има јединицу оптерећења ( N / mm ) , а r је
унутрашњи радијус зглоба (рукавац). Дељењем
максималног оптерећења q max ширином попречног
пресека зглоба, добија се површински притисак. На
пример за оптерећење од 4316. N и радијус седишта
пете b од 202mm :

W

q max =

r

2 ⋅ 4316
= 13 , 60 N
mm
π ⋅ 202

У овој једначини qmax је јединично оптерећење у

(N / mm ) .

q

( q a = 19,8 mm ) одрђује се притисак пнеуматика на
седиште пете наплатка.

θ
qmax

dθ
2.3 УТИЦАЈ ОПТЕРЕЋЕЊА

2r
qa

Сл. 3 Шема оптерећења рукавца у зглобу
изета за аналогију
Метод одређивања распореда сила узет је из модела
распореда површинског притиска зглобне везе рукавца
плоче са отвором уз непостојање зазора (Сл. 3). На Сл.
3, r је радијус рупе, W је спoљно оптерећење, θ је
угао, q max је максимално линијско оптерећење, qa
ширина зглобне везе. Хоризонталне компоненте
контактног оптерећења су у међусобној равнотежи.
Вертикалне силе могу бити у међусобној релацији
према спољњем оптерећењу W
π
2

Q = 2 ⋅ r ⋅ ∫ q ⋅ cos(θ ) ⋅ dθ

Укупна тежина аутомобила је уравнотежена преко
постојећих сила реакције ослонаца, на површини пута на на
коме је пнеуматик. Ове реакционе силе теже да сабију
аутомобилски точак (наплатак-пнеуматик) у радијалном
правцу. Докле је аутомобил у кретању, радијално оптерећење
је сматрано као циклично оптерећење са континуалном
променом положаја точка.
Отуда, оцена јачине на лом точка, под утицајем
радијалног оптерећења, је важна перформанса тј.
карактеристика његовог структуралног интегритета.
Према Удружењу аутомобилских инжењера ( SAE ),
аутомобилски точак би требало да одржи адекватни
структурални интегритет без развијања макроскопских
пукотина, или великих пластичних деформација, до
најмање 4x109 ротација под утицајем радијалног
оптерећења ( F ). Ово је изражено релацијом:

(2)

F = St ⋅ Q

0

Увођењем јединишног оптерећења q = q max ⋅ cos(θ )

S t тест фактор убрзавања по САЕ Ј328
( S r = 2,2 ), а Q је максимално оптерећење на точку

π
2

Q = 2 ⋅ r ⋅ ∫ q max ⋅ cos 2 (θ ) ⋅ dθ .

(3)

o

Интеграцијом једначине (3), добијамо:
π

1
⎡1
⎤ 2
⋅ ⎢ ⋅ θ + ⋅ sin (2 ⋅ θ )⎥
4
⎣2
⎦0

Ovu je jednačinu svodimo na:

( )

( )

⎡⎛ 1
⎤
1
⎞
Q = 2 ⋅ r ⋅ q max ⎢⎜ ⋅ π + ⋅ sin 2 π ⎟ − (0 )⎥
2 4
2⎠
⎣⎝ 2
⎦

(6)

где је

[kN/mm2] и заменом у јед. (2), добијамо:

Q = 2 ⋅ r ⋅ q max

Дељењем q max са ширином седишта пете

(4)

(наплатак-пнеуматик).

(2)

Расподела притиска у посматраном моделу је узета
директно на седишту пете. Притисак је претпостављен
по косинусном закону са централним углом од 40° по
обиму, како је приказано на Сл. 4. Централни угао (40°)
је узет из ранијих студија аутомобилских фелни /7/.
Такође, претпоставља се да се контактна површина
слаже са површином контакта преко седишта пете, као
на слици 4. То не важи за новије генерације радијалних
пнеуматика посебно за пнеуматике тyпа „run flat“ због
њихових ојачаних бокова. Деформација бокова тежи да
смањи површину контакта.
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2.4 РЕЗУЛТАТИ НЕЛИНЕАРНЕ АНАЛИЗЕ
Резултати нелинеарне анализе модела челичне фелне
(Сл.5) показују да за дато јако изражено оптерећење,
највећа деформација износи 0,0219 m , тј. да се
метални точак трајно пластично деформише. Ово значи
да је материјал прешао из еластичне у пластичну област
те да се наплатак савио на месту дејства силе и то ка
унутрашњој страни. Приказ деформација даје Сл. 6.
Оваква расподела деформација одговара очекиваном
стању деформације у реалности.

Седиште стопе
пнеуматика

θ0 θ0

0.0219
0.0205
0.0191

Fθ

0.0178

Fst

FF
FF FF
FF

Сл. 4 Шема расподеле радијалних сила

⎛π θ ⎞
⎟⎟
Fr = Fst ⋅ cos⎜⎜
⎝ 2 θ0 ⎠

FF
FF FF
FF

0.0164
0.015
FF
FF FF
FF

0.0123

FF
FF FF
FF

(7)

0.0137

FF
FF FF
FF

FF
FF FF
FF

0.0109
0.00956
0.0082
0.00683

Коришћењем ове једначине се може срачунати
притисак стопе пнеуматика од укупног оптерећења.
Узета је апроксимација да је расподела оптерећења по
ширини контакта гуме са наплатком равномерна, тј.
узета је у обзир само радијална расподела у облику
синусног закона према једначини (7).

0.00546
0.0041
0.00273
0.00137
0.

На модел фелне делује статичка радијална сила
Fst = 8000 N која има расподелу према Сл.4 и ј-ни (7).

Сл. 6 Распоред укупне деформације добијене анализом

Притисак у пнеуматику који делује на наплатак је
такође уведен преко равномерног површинског
оптерећења p p = 2,5 bar . Модел је круто ослоњен

Напонска слика Von Misses-ових напона комбинована
са деформацијом дата је на Сл.7 и она показује да је
највећи напон у области пластичности на месту

преко површина на које належу завртњи за фиксирање
точка на возилу. За анализу је узет модел точка са
44777 чворова и 22356 тетраедарских елемената (Сл.5)
и нелинеарном карактеристиком материјала (Сл.1).

највећих деформација и износи σ VM = 36 ,878

kN
.
cm 2

365173760.
342442876.
319711991.
296981107.
274250222.
FF
FF FF
FF

FF
FF FF
FF

FF
FF FF
FF

251519338.
228788454.
FF
FF F
F
FF

206057569.
183326685.
160595800.

FF
FF F
F
FF

FF
FF F
F
FF

137864916.
115134032.
92403147.
69672263.
46941378.
24210494.
1479610.

Сл. 7 Von Misses-ови напони и деформација

Сл. 5 Дискретни модел челичног точка
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3. ТРАЗИЕНТНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА

60.61
53.06

На истом моделу урађена је и динамичка транзиентна
анализа са линеарном карактеристиком материјала.
Предпостављено је да су силе у домену динамичког
коефицијента у области еластичности. Динамичко
оптерећење има максималну вредност 6400 N и траје у
интервалу од стотог дела секунде.

45.5
37.95
30.4
22.84
15.29
7.735
0.182
-7.371
-14.92
-22.48
-30.03

Први корак у динамичкој анализи је модална анализа
при чему су нађени облици и фрекфенције слободних
осцилација модела (према табели 1), а који су
коришћени за подешавање параметара директне
транзиентне анализе. Фрекфенција пригушења система
је ϖ 3 = 272,3Hz . Број корака у анализи је 3000, са

-37.58

временом једног корака од 0,0002s . Укупно време
интеграције је 0.6 сек. Анализом је посматран чвор на
коме делује концентрисана динамичка сила. На сликама
8,9,10 приказане су вредности убразања у три правца.

10.69

-45.14
-52.69
-60.24
-0.366

-0.291

-0.215

-0.14

-0.0641

0.0114

0.0869

0.162

0.238

0.313

0.389

0.464

0.54

0.615
0.691
Set Value

0.116

0.124

0.132

0.14

0.148

0.156

0.164

0.172

0.18

0.188

0.196
0.204
Set Value

1: T2 Acceleration, Node 7851

13.59
12.14

9.236
7.784
6.332
4.879
3.427
1.974
0.522

Ред. бр. мода

Фрекфенција [Hz ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

272,359
273,1841
358,8863
363,6432
667,6583
668,2036
730,0074
1173,667
1178,204
1470,636

-0.931
-2.383
-3.835
-5.288
-6.74
-8.193
-9.645
0.0921

0.1

0.108

1: T2 Acceleration, Node 7851

Сл. 9 Осцилације компоненте убрзања посматраног
чвора 7851 у правцу Т2

46.1
40.58
35.07
29.55

Табела 1: Сопствене фрекфенције модела

24.04
18.52
13.01
7.49

5.694
4.989

1.974

4.283

-3.541

3.577

-9.057

2.871

-14.57

2.165

-20.09

1.459

-25.6

0.753

-31.12

0.0471

-36.63

-0.659

-42.15
-0.065

-1.365

-0.0345 -0.00405 0.0264

0.0569

0.0873

0.118

0.148

0.179

0.209

0.24

0.27

0.3

0.331
0.361
Set Value

0.124

0.132

0.14

0.148

0.156

0.164

0.172

0.18

0.188

0.196
0.204
Set Value

1: T3 Acceleration, Node 7851

-2.071
-2.777
-3.483
-4.188
-4.894
-5.6
0.0858

13.59
0.094

0.102

0.11

0.119

0.127

0.135

0.143

0.151

0.16

0.168

0.176

0.184

1: T1 Acceleration, Node 7851

0.192
0.201
Set Value

12.14
10.69
9.236

3.044

7.784

2.686

6.332

2.329

4.879

1.971

3.427

1.613

1.974

1.255

0.522

0.898

-0.931

0.54

-2.383

0.182

-3.835

-0.176

-5.288

-0.533

-6.74

-0.891

-8.193

-1.249

-9.645
0.0921

-1.607

0.1

0.108

1: T3 Acceleration, Node 7851

-1.964

0.116

-2.322
-2.68
0.137

0.141

0.144

1: T1 Acceleration, Node 7851

0.148

0.152

0.155

0.159

0.162

0.166

0.17

0.173

0.177

0.18

0.184
0.187
Set Value

Сл. 10 Осцилације компоненте убрзања посматраног
чвора 7851 у правцу Т3

Сл. 8 Осцилације компоненте убрзања посматраног
чвора 7851 у правцу Т1
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4. ЗАКЉУЧАК
На основу ових анализа, употребом методе коначних
елемената, утицаја оптерећења на челичну аутомобилску
полутеретну фелну може се закључити:
1. Апроксимација радијалне силе преко косинусног закона
даје слику напона и деформација која је очекивана од
модела и одговара реалном стању. Ради провере резултата
потребно је вршити тензиометријска мерења на точку под
оптерећењем и добијене резултате верификовати.
2. Утицај притиска је моделиран преко спољне површине
наплатка испод са унутрашње стране пнеуматика и нема
већег утицаја на појаву максималних сила.
3. Под утицајем радијалног оптерећења, наплатак тежи
да се деформише и поприми јајолик облик на месту
контакта стопе пнеуматика са наплатком.
4. Под оптерећењем деформације настају на месту
контакта пнеуматика са наплатком.
5. Деформације са унутрашње стране наплатка могу
проузроковати губитак притиска у пнеуматику и
његово збацивање са точка.
6. Резултати динамичке анализе за овај модел показују да
при овом оптерећењу и усвојеним апроксимацијама
долази до пригушења осцилација у посматраном периоду,
док је пик који симулира удар изразито велик у односу на
остале амплитуде осциловања. Пригушење настаје након
појаве оваква два до три екстремна пика који су више
последица крутости модела тј. начина његовог ослањања.
Овај модел са крутим ослањањем даје изразито
неповољну слику осциловања. Зато би основно
побољшање модела требало да иде у правцу еластичног
ослањања точка који би давао реалнију слику осцилација.

ЛИТЕРАТУРА
/1/ Bhattacharyya Sandip, Adhikary M., Das M.B., Sudipo
Sarkar, Failure analysis of cracking in wheel rims –
material and manufacturing aspects, Science Direct,
Engineering Failure Analysis 15 (2008), p.p. 547-554

/4/ Muggleton J.M., Mace B.R., Brennan M.J., Vibration
response prediction of pneumatic tyre using an orthotropic
two-plate wave model, Jurnal of Sound and Vibration 264
(2003), p.p. 929-950
/5/ Jornsen R., Stoll H., Betyier W. J., The Automotive
Chassis Engineering Principles (second edition), 2002
/6/ Pacejka B. H., Tyre and Vehicle Dynamics, (3w.2003)
/7/ Mizoguchi, H. Nishimura, K. Nakata, J. Kawakami, Research
& Development (Kobe Steel Ltd.) 32 (2) (1982) 25-28.

DYNAMIC RESPONSE OF AUTOMOTIVE
WHEEL RIM ON IMPACT LOAD
Ivan Savić, postgraduate student
Prof. dr Мiomir Jovanović,
Мechanical Faculty University of Niš

Summary: This paper show overview for dynamic analysis
of steel automotive wheel rim using the Finite Element
Analysis. The three analysis were conducted in this paper:
nonlinear analysis for plastic deformations of automotive
wheel rim (static), modal analysis and transient dynamic
analysis under influences of radial impact load. Purpose of
this paper is determining of dynamic properties and
sensibility of construction for dynamic excitation.
Key words: wheel rim, nonlinear transient dynamic
аnalysis.

Адреса за контакт:

/2/ Stearns J., Srivatsan T.S., Prakash A., Lam P.C.,
Modeling the mechanical response of an aluminum alloy
automotive rim, Materials Science and Engineering A366
(2004), p.p. 262-268

Проф. др Mиомир Јовановић
Машински факултет у Нишу
E-mail: miomir@masfak.ni.ac.yu

/3/ Akbulut H, On optimization of car rim usig finite
element method, Finite Elements in Analysis and Design 39
(2003), p.p. 433-443

Иван Савић, дипл.инж.
TRAYAL Corporation - Kрушевац
savicivan@yahoo.co.uk

22.6

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Зглобни дампери принципијелно имају кинематички
ланац који чине три члана: предњи L11 (сл.1б) и задњи
део L12 кретног механизма-везани вертикалним
обртним зглобом и корпу L2, везану хоризонталним
зглобом за костур задњег дела кретног механизма.
Кретни механизам зглобног дампера, према броју
осовина, погонским точковима и начину управљања
могу бити: а) са две осовине, предњим и задњим
погонским точковима и зглобном шасијом; б) са три
осовине, предњом и једном задњом погонском и
зглобном шасијом; в) са три осовине, свим погонским
точковима и у зглобном шасијом.
Корпа дампера је заварене конструкције, различитих
облика, који омогућују ефикасно пуњење и
истресање. Корпа са предње стране има штитник
кабине а са задње стране зглобно је везана за костур
кретног механизма. Манипулација са корпом:
пражњење-истресање и поново спуштање у утоварни
положај се остварује са погонским механизмом корпе.
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а)
L2

Резиме: У раду је дата анализа и поступак синтезе
погонског механизма за покретање корпе дампера.
Дефинисан је општи математички модел механизма
на основу којег је развијен алогоритам и програм за
његову оптималну ситтезу. Као пример коришћења
програма дати су резултати оптималне синтезе
погнског механизма корпе одређеног модела дампера.

L3

Кључне речи: оптимална синтеза погонског механизма дампера

1. УВОД

L1

Дампери су транспортне машине које се користе за
прекидни транспорт растреситог и каменог материјала претежно у грађевинарству и рударству. По
концепцији кинематичког ланца разликују се крути и
зглобни дампери.

L2
б)

Крути дампери принципијелно имају кинематички
ланац који чине два члана: кретни механизам L1
(сл.1а) и корпа L2, везани као кинематички пар хоризонталним обртним зглобом. Кретни механизам, према броју осовина, погонских точкова и начину управљања, могу бити: а) са две осовине, задњим погонским точковима и предњим управљачким; б) са
две осовине, свим погонским точковима и предњим
управљачким; в) са две осовине, задњим погонским и
предњим управљачким точковима; г) са три осовине,
задњим погонским и предњим управљачким точковима.
Крути дампери су велика робусна возила за тешке
услове рада по неуређеним путевима, широке и
размерно ниске конструкције корпе што омогућава
прихват великих количина материјала у условима
снажног удара приликом утовара због слободног пада
материјала из лопате утоварног средства.
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L3

L11

L12

Сл. 1 Концепције кинематичког ланца и погонског
механизама корпе дампера:
а) крути дампер, б) зглобни дампер

2. ПОГОНСКИ МЕХАНИЗАМ КОРПЕ ДАМПЕРА
Погонски механизам корпе и крутих и зглобних
дампера, чини кинематички пар: ослоно-кретни члан
L1 (сл.1) и корпа дампера L2, повезани хоризонталним
обртним зглобом, и хидроцилиндрима L3 који су
једним крајем везани за ослоно кретни механизам а
другим крајем за корпу дампера.
Ослоњен на подлогу ослоно-кретни члан је релативно
непомичан члан у односу на корпу која остварује
кретање око хоризонталне осе обртног згоба којим је
везана за ослоно кретни члан.
Хидроцилиндри код дампера могу бити телескопски и
диференцијални класичне конструкције. У зависности
од концепције ослоно-кретног члана кинематичког
ланца дампера, односно дали су крути или зглобни,
постоји неколико концепција механизама за истресање корпе. Крути дампери могу бити са једним или
два телескопска хидроцилиндра који су једним крајем
зглобно везани за костур кретног механизма а другим
крајем за под корпе.
Концепција механизма за истресање корпе зглобног
дампера (сл.1б) се разликује у односу на концепцију
крутог дампера (сл.1а).
Код зглобних дампера хидроцилиндри су двосмерни
диференцијални класичне конструкције, уграђују се
са бочне стране дампера, једним крајем су зглобно
везани за за костур кретног механизма а другим
крајем за бочне странице корпе.
У оба случаја хидроцилиндри могу бити постављени
са клипњачом везаном за корпу или, што је чешћи
случај, обрнуто - са клипњачом везаном за костур кретног механизма. Разлика између ове две концепције
уградње хидроцилиндра је у том што је за концепцију
са везаном клипњачом за костур кретног механизма
потребна већа дужина хидрауличних водова. Осим
тога код овако уграђених хидроцилиндара мањи је
утицај механичких нечистоћа на клипњачу хидроцилиндра.
Хидроцилиндре погонског механизма за истресање
корпе дампера, као атуаторе, погони (напаја) посебан
хидростатички систем, који се у основи састоји од:
дизел мотора 1(сл.2), хидропумпе 2, усисног филтера
3, вентила сигурности 4, разводника 5, пригушно-неповратног вентила 6, хидроцилиндара 7, повратног
филтера 8 и резервоара 9.
Хидропумпа 2, погоњена дизел мотором 1, усисава
уље из резервора 9, кроз усисни филтер 3, и потискује, при пражњењу (подизању) корпе дампера, преко разводника 5 до хидроцилиндара 7 са стране клипа,
који се при томе извлаче.
Максимални притисак у потисном воду хидропумпе је
ограничен вентилом сигурности 4 и креће се од 22 до
25 MPa. Пригушно-неповратни вентил 6 као регулатор протока омогућује ''меко'' спуштање корпе,
после пражњења, на косур кретног механизма, при
ходу ''слободног пада'', када се клипови хидроцилиндара, под оптерећењем празне корпе, увлаче.
Разводник 5 је једносекцијски са три радна положаја и
то: положај за дизање корпе, положај за спуштање
корпе и неутрални положај. У неутралном положају
уље из резервоара преко филтера 8 у повратном воду,
кружи кроз систем. Филтер 9 у повратном воду има

6
7

7

5
4

1

2

3

8

9
Сл. 2 Шема хидрауличке инсталације за истресање
корпе: 1 - дизел мотор, 2 - хидропумпа, 3 - усисни филтер, 4 - вентил сигурности резервоар, 5- разводник,
6- пригушно-неповратни вентил, 7 хидроцилиндри, 8 повратни филтер, 9- резервоар

уграђени вентил сигурности који у случају веће запрљаности филтра, при одрђеном притиску, пропуста
уље, несметано, поред елемената филтра у резервоар.
Телескопски хидроцилиндри погонског механизма су
тростепени или четворостепени двосмерног дејства.
3. СИНТЕЗА ПОГОНСКОГ МЕХАНИЗМА
КОРПЕ ДАМПЕРА
При оптималној синтези погонског механизма корпе
дампера потребно је одредити, на основу постављених критеријума, величину, односно параметре
хидроцилиндара: пречнике клипова и клипњача,
почетни и крајњи ход хидроцилиндра као и координате зглобова у којима се хидроцилиндри везују за
ослоно-кретни члан и корпу дампера.
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Основни захтев који погонски механизам корпе треба
да испуни је да се, у целом опсегу пражњења корпе,
оствари приближно констанатна позитивна разлика
погонског момента и момента оптерећења механизма.
При чему је потребно обавити детаљну анализу
момента оптерећења механизма која је отежана због
промене запремине материјала у корпи током њеног
пражњења.
Ограничења која се јављају при синтези погонског
механизма корпе односе се на расположиви број
стандардизованих величина (параметара) хидроцилиндара као и на ограничени простор E13,E23 (сл.2) за
промену координата положаја зглобова за везу
хидроцилиндара за ослоно-кретни механизам и корпу
дампера.
При синтези погонског механизма корпе, посматра се
физички модел дампера са двочланом конфигурацијом кинематичког ланца са ослоно-кретним чланом
L1 (сл.2) и корпом L2, који су повезани обртним
зглобом O2 и погонским чланом L3 у облику хидроцилиндра зглобно везаног једним крајем за
ослоно-кретни члан L1 у зглобу O13 а другим крајем
за корпу L2 у зглобу O23.
На основу физичког модела развијен је општи математички модел дампера. Машина се посматра у
апсолутном координатном систему XOY (сл.2), при
чему је сваки члан кинематичког ланаца дефинисан, у
свом локалном координатном систему xiOiyi, одговарајучим скупом геометријских, кинематичких и динамичких параметара.

y2

Математичким моделом су дефинисане зависности
које омогућују симулацију пражњења корпе. При
чему је дефинисан прорачун који, у функцији времена
пражњења корпе, омогућује, поред осталог, одређивање следећих величина: угла φ2 положаја корпе L2,
хода c3 извлачења хидроцилиндра L3, запремине материјала у корпи, положаја средишта масе материјала
и корпе, момента оптерећења и потребне снаге механизма корпе, силе, притиска, брзине и протока
хидроцилиндара механизма.
При моделирању пражњења корпе дампера посматра
се промена запремине материјала са променом угла
нагиба корпе. При чему се узима да је корпа у
почетном спуштеном положају испуњена максимално
декларисаном запремином са песковитим или растреситим хомогеним материјалом одређеног граничног
природног угла нагиба φgz.
Променом положаја корпе око зглоба O2 у односу на
хоризонталу за угао φ2 долази до промене угла који
формира горња ивица земљишта у корпи A2D2 у
односу на угао природног пада земљишта односно
насипног угла земљишта φgz .
Карактеристични углови за праћење положаја корпе
односно праћење земљишта у корпи су угао нагиба
земљишта изнад бочних страница корпе φnk и угао
земљишта у корпи φnz.
Посматрањем ових углова у односу на насипни угао
земљишта утврђено је да постоје четири карактеристичне фазе промена положаја корпе.
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Сл. 3 Математички модел дампера
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X

У првој фази угао земљишта изнад бочних страница
корпе φnk (сл.4) је мањи од граничног природног угла
нагиба материјала φgz :

ϕ nk < ϕ gz

На основу предходно прорачунатих средишта маса и
запремина, може се одредити укупни момент оптерећења механизма за подизање корпе за осу зглоба О2.
Укупни момент за осу зглоба О2 једнак је збиру
момената који настају услед момента тежине земљишта у корпи и то тежине земљишта изнад бочних
страница корпе, тежине земљишта у оквиру корпе и
од саме тежине корпе дампера (сл.3):

(1)

У овом случају земљиште се не просипа из корпе,
односно њена запремина остаје непромењена.
У другој фази разматрања положаја корпе, угао
материјала изнад бочних страница корпе φnk (сл.5а) је
већи од граничног природног угла φgz:

ϕ nk > ϕ gz

Момент тежине земљишта у оквиру корпе:

M V 2 z = ρ z ⋅ V2 z ⋅ g ⋅ t 2 z ⋅ cos(ϕ 2 + δ 2 z )

(2)

(5)

У овом случају мења се запремина земљишта у корпи
и то део запремине земљишта изнад бочних страница
корпе, док је запремина земљишта у оквиру корпе
непромењена.
У терћој фази угао земљишта у оквиру корпе φnz
(сл.5.б), једнак је граничном углу земљишта φzg:

где је: ρz - специфична тежина земље, V2z - запремина
земљишта у оквиру корпе, g - убрзање земљине теже,
t2z - положај средишта масе земљишта у оквиру корпе
у односу на зглоб О2, φ2 - угао померања корпе, δ2z угао положаја средишта масе у односу на зглоб О2.
Момент тежине земљишта изнад бочних страница
корпе:

ϕnz = ϕ zg

M V 3 z = ρ z ⋅ V3 z ⋅ g ⋅ t 3 z ⋅ cos(ϕ 2 + δ 3 z )

(3)

где је: V3z - запремина земљишта изнад бочних страница корпе, t3z - положај средишта масе земљишта изнад бочних страница корпе у односу на зглоб О2, δ3z угао положаја средишта масе земљишта изнад бочних страница корпе у односу на зглоб О2.
Момент услед тежине корпе:

У овом случају запремина земљишта изнад бочних
страница корпе једнака је нули, док је запремина
земљишта у корпи непромењена, односно положаји
средишта масе су непромењени.
У четвртој фази угао земљишта у оквиру корпе φnz
(сл.5.б) већи је од граничног угла насипања земљишта φzg:

ϕnz > ϕ zg

M m 2 = m2 ⋅ g ⋅ t 2 ⋅ cos(ϕ 2 + δ 2 )

(7)

где је: m2 - маса корпе, t2 - положај средишта масе корпе у односу на зглоб О2, δ2 - угао положаја средишта
масе корпе у односу на зглоб О2.
Укупни момент за осу зглоба О2:

(4)

У овом случају мења се преостала запремина земљишта у корпи, па и њен положај средишта масе, све док
се угао нагиба корпе φ2 не изједначи са граничним
углом насипања земљишта φzg. Тада је запремина
земљишта једнака нули и остаје утицај на оптерећење
мехнизма само маса (тежина) корпе.

M O 2 = (M V 2 z + M V 3 z + M m 2 ) ⋅ k d

(8)

где је: kd - фактор динамичког оптерећења

y

y2

(6)
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Сл. 4 Положаји средишта маса и запремине материјала у апсолутном координатном систему
у првој фаза пражњења корпе дампера
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Сл. 5 Положаји корпе дампера у апсолутном координатном систему: а) друга фаза промене положаја корпе
и запремине земљишта, б) четврта фаза промене положаја корпе и запремине земљишта
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4. ПРОГРАМ ЗА СИНТЕЗУ ПОГОНСКОГ
МЕХАНИЗМА КОРПЕ ДАМПЕРА

M
O2, M
max [kNm]
Mo2,
Mmax[kNm]

Коришћењем дефинисаног математичког модела развијен је програм за оптималну синтезу погонског механизма корпе дампера. Програм омогућујује симулацију пражњења корпе дампера уз праћење свих
потребних параметара погонског механизма који то
пражњење омогућује.
На улазу програма задају се улазне датотеке у којима
су дати параметри чланова кинематичког ланца и
хидростатичког система погонског механизма као и
услови и ограничења симулације.
Као услови симулације задају се укупно време трајања операције прежњења корпе уз временске интервале трајања убрзаног и успореног кретања хидроцилинара приликом извлачења.
Као ограничења дефинишу се области E13,E23 (сл.2)
простора у којима су могуће промене координата везе
хидроцилиндара на ослоно-кретном механизму и
корпи дампреа.
Саставни део програма је датотека типажа расположивих изведених телескопских хидроцилиндара са
параметрима који дефинишу њихове величине и
карактеристике.
Области E13,E23 простора у којима су могуће промене
координата везе хидроцилиндара, као и датотека телескопских хидроцилиндара представљају области
оптимизације, чијом се променом и избором добијају
могућа варијантна решења погонског механизма корпе дампера.
На улазу програма, као критеријум задаје се минимална вредност позитивне разлике погонског момента
и момента оптерећења погонског механизма корпе у
целом опсегу њеног пражњења.

Алгоритам програма омогућује да се прво, жељеним
кораком, из области оптимизације E13,E23, одреде координате зглобова везе хидроцилиндара за ослонокретни механизам и корпу дампера, а затим величина
и почетна и крајна дужина хидроцилиндара и на тај
начин дефинише једна од могућих варијантних решења погонског механизма.
Циклчном променом времена, у жељеном броју положаја корпе, у целом опсегу кретања, рачунају се
величине које одређују стање издвојеног могућег варијантног решења погонског механизма.
На излазу програма издвајају се само варијантна решења која задовољавају задате критеријуме.
Као пример коришћења развијеног програма, даје се
део добијених резултата синтезе погонског механизма
корпе дампера запримине 70 m3.
Издвојена су варијантна решења са различитим величинама хидроцилиндара и различитим координата
зглобова којима се хидроцилиндри везују за ослонокретни механизам и корпу дампера.
Дати су дијаграми промене максималног погонског
момента Mmax и момента оптерећења Mo2 варијантних
решења погонског механизма корпе, са тросекцијским
(сл.6) и четворосекцијским (сл.8) телескопским хидроцилнидрима, као и дијаграми промене разлике погонског момента и момента оптерећења dM варијантних решења погонског механизма корпе дампера,
са тросекцијским (сл.7) и четворосекцијским (сл.9) телескопским хидроцилиндром, током времена пражњења корпе.
Резултати анализе показују да варјанте механизама са
тросекцијским хидроцилиндрима (сл.6) имају веће
разлике између погонског момента Mmax и момента
оптерећења Mo2 у односу на варијанте механизама са
четворосекцијским хидроцилиндрима (сл.8).
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Сл. 6 Дијаграми промене максималног погонског момента Mmax и момента оптерећења Mo2 варијантних решења погонског
механизма корпе, са тросекцијским телескопским хидроцилнидром, зависно од времена t пражњења корпе корпе
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Сл.7 Дијаграм промене разлике погонског момента и момента оптерећења dM варијантних решења погонског механизма
корпе дампера, са тросекцијским телескопским хидроцилиндром, током времена пражњења корпе
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Сл.8 Дијаграми промене максималног погонског момента Mmax и момента оптерећења Mo2 варијантних решења погонског
механизма корпе, са четворосекцијским телескопским хидроцилнидром, зависно од времена t пражњења корпе
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Сл.9 Дијаграм промене разлике погонског момента и момента оптерећења dM варијантних решења погонског механизма
корпе дампера, са четворосекцијским телескопским хидроцилиндром, током времена пражњења корпе

23.7

5. ЗАКЉУЧАК
Обављене анализе показују да општи модел погонског механизма дампера гради кинематичи пар
ослоно-кретни механизам - корпа дампера, повезани
обртним зглогом, пете класе, са јеним степеном слободе кретања који се остварује деловањем пара хидроцилиндара као актуатора посебног хидростатичог
система.
За синтезу погонског механизма корпе, на основу дефинисаног математичког модела, развијен је програм
који омогућује оптимално дефинисање (избор) параметара механизма: величине хидроцилиндара, хидростстичког погонског система и координата зглобова
којима се хидроцилидри везују ослоно - кретни механизам и корпу дампера.
Као област оптимизације на улазу програма задају се
простор у којима су могуће промене координата везе
хидроцилиндара и датотека изведених (расположивих) телескопских хидроцилиндара.

SYNTHESIS OF DUMPER BUCKET
DRIVING MECHANISM
Dragoslav Janošević, PhD
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Summary: The paper deals with the analysis and the
method of the dumper bucket driving mechanism
synthesis. The basic mathematical model of the
mechanism has been defined and used as the basis of the
algorithm and software design. The software has been
used for the optimal synthesis of the particular dumper
bucket driving mechanism, and its results provided as an
example.
Key words: optimal synthesis of dumper bucket driving
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ЛОГИСТИЧКИ ПРИСТУП
ПРОЈЕКТОВАЊУ
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА У
ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА
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Резиме
Данашње стање савремене производње и потрошње и
предвиђања стручњака највећих светских компанија
указују да ће у наредном периоду тржишна
конкуренција захтевати такве способности учесника у
ланцу снабдевања које омогућују тренутне одговоре на
захтеве тржишта. То захтева интензиван развој
производње, посебно у погледу организације и њене
комплексне
механизације
и
аутоматизације,
условљавајући све израженију потребу за адекватним
решењима у области транспортне и складишне
проблематике. Са друге стране као основни проблем се
јавља чињеница уочљивог ограничења инвестиција за
нову опрему. Транспортне операције постају све
изазовније и комплексније тако да се од логистичкoг
приступа при решавању ове проблематике очекује
додатни допринос смањењу трошкова а повећању
ефикасности производње. У раду је дат преглед
активности и значај логистичког приступа у
пројектовању модерних транспортних система који би
били способни да одговоре свим захтевима и изазовима.
Кључне речи: транспортни системи, логистика

1. УВОД
Транспортни системи обухватају машине, уређаје и
опрему са основним задатком да изврше пренос и
омогуће привремено одлагање материјала. Неки од
сегмената транспортних система су руковање
материјалом у производњи, претовар, комисионирање,
складиштење, паковање и палетизација,..... Код
решавања и избора транспортних средстава као
елемената у ланцима снабдевања (supply chain) не

постоји идеално решење, него се могу дати само
парцијални одговори. На одређена питања се мора
одговорити пре него што се почне и концепцијски
решавати транспортни систем. Глобални циљ се мора
поставити а веома је важно и основно базно разумевање
типа система.
Сваки транспортни систем је различит и има своје
јединствене карактеристике. Да би се стигло од
основног концепта до коначног облика потребно је
прикупити детаљне информације од свих актера у
ланцима снабдевања, од произвођача до снабдевача и
потрошача са посебним освртом на процесе који ће се
одвијати унутар самог система.
Захтеви тржишта су веома високи јер оно захтева
појединачне производе велике поузданости и високог
квалитета на правом месту у право време.
Опстанак у светској тржишној утакмици данас захтева
такве способности снабдевача и произвођача које
омогућују тренутне одговоре на разноврсне захтеве
тржишта. Иако је пројектантима транспортних система
на располагању велики број различитих уређаја, често
се захтева повећање ефикасности истих без
инвестирања у нову опрему за руковање материјалом..
Већина компанија траже решења која им омогућују
интензивирање
токова
производа
коришћењем
постојећих уређаја без значајнијих инвестиција у
модернизацију опреме. Дистрибутивне операције
постају све изазовније и комплексније а од логистичких
организација се очекује да дају додатни допринос
смањењу трошкова.
Оштра тржишна конкуренција је условила увођење
високо аутоматизоване производње у оквиру које је
дошло до интензивног развоја потпуно нових уређаја
како у домену технолошке (основне) тако и
транспортно-складишне (помоћне) опреме. Процес
решавања транспортне проблематике у различитим
подручјима привредне делатности није праћен
одговарајућом разменом информација тако да се веома
често дешава да се решава већ решен проблем.
Интензиван развој производње, посебно у погледу њене
комплексне механизације и аутоматизације, условљава
све израженију потребу за адекватним решењима у
области транспортне и складишне проблематике чиме
је улози тзв. помоћне опреме у производњи дат врло
велики значај. То се на прави начин може установити
анализом структуре цене производа, на основу чега се
може закључити да се просечно учешће трошкова
руковања материјалом креће, у зависности од гране
индустрије, од 10% до чак 50% од укупне цене
производа.
Савремене информационе технологије за планирање и
доношење одлука, велика концентрација индустријских
учесника
и
сервисних
снабдевача,
захтеви
дистрибутивних канала, промена у глобализацији,
сужене границе профита и можда најважније високи
квалитет који се захтева од стране потрошача, довело је
до веома рестриктивног окружења за привредне
системе. Мора се нагласити да и поред наведеног,
процес решавање транспортне проблематике у
различитим подручјима привредне делатности често
није праћен одговарајућим протоком информација тако
да се веома често дешавало да се решава већ решен
проблем. Због тога је основ успешне привреде
24.1

постојање логистичког концепта, за чију су реализацију
потребна, између осталог и практична знања примене
расположиве технике и информација.
На крају се поставља питање шта је то основно што
руководи процесом пројектовања транспортних
система?
У најкраћем би се могло рећи да су основни циљеви да
се постигне, што је више могуће, стабилно и
равномерно коришћење свих ресурса расположиве
транспортне опреме како би се обезбедио минималан
број положаја и премештања материјала.

2.

и количине, на право место у право време уз најниже
трошкове.
Логистичко студирање транспортног система у ланцу
снабдевања обезбеђује функцију која спаја произвођаче
и потрошаче који су раздвојени временски и просторно.
У овој фази пројектовања транспортних система се
користи логистичка стратегија како би се, пре свега
кроз смањивање нивоа залиха производа у
складиштима робно дистрибутивних центара, постигла
максимална рационализација у ланцу снабдевања која
би утицала на повећање ефикасности и економичности.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЈЕКТОВАЊА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА

Целокупан
процес
пројектовања
савремених
транспортних система у ланцима снабдевања би се
могао поделити у неколико основних фаза и то:
1. упознавање
са
материјалом
односно
производима који се транспортују и токовима
материјала у ланцу снабдевања,
2. логистичко студирање проблема транспорта,
3. приступ интернет сајтовима познатијих
компанија у разматраној области,
4. доношење одлуке о прелиминарном решењу и
извођење студија оправданости,
5. моделирање и симулације токова материјала у
систему,
6. избор испоручиоца и набавка хардвера и
пратећег сефтвера,
7. инсталација опреме, пробни рад и обука
запослених.
Наведене фазе нису независне и не одвијају се
сукцесивно једна за другом, него се преклапају, тако да
поједине активности теку паралелно.
У првој фази се прикупљају информације о врсти
материјала кога је неопходно транспортовати, његовој
величини, облику и тежини, као и о потребном
капацитету. Подаци о расположивом простору за
смештај транспортних уређаја и манипулацију са
материјалом су од изузетне важности при одабиру
врсте и размештаја транспортних средстава. Поред тога
је, за одређене материјале, неопходно прикупити
податке о захтеваној температури и влажности ваздуха
средине..
Додатне информације које укључују предвиђање
продаје комбиноване са способношћу производње,
потреба за флексибилношћу током производње па чак и
предвиђања промена у светској економији су такође
пожељне.
На крају прве фазе, а основу прикупљених информација
и израчунавања основних параметара, као што је
потребна брзина протока материјала, се долази до већег
броја могућих решења по питању врсте и распореда
транспортне опреме.
Данас се у стручној литератури могу сусрести
различити приступи схватању, тумачењу и дефинисању
појма логистике. Логистика представља планско
обликовање, управљање и контролу тока рада ради
остваривања одређеног циља. Она у ланцима
снабдевања подразумева све активности фокусиране на
доставу одређеног производа, одговарајућег квалитета

Сл. 1 Логистичка студија процеса помаже у
идентификацији и решавању проблема
Основ успешне привреде је постојање логистичког
концепта, за чију су реализацију потребна, између
осталог и практична знања примене расположиве
технике и информација. Анализирајући времена која се
троше са једне стране на операције руковања
материјалом и са друге стране на све остале операције
добија се однос приказан на слици 2 са кога се види да
се у просеку 87% времена троши на руковање
материјалом. Овакав однос указује на важност
рационализације транспортних путева и времена
транспорта и складиштења за чије је постизање улога
логистике кључна.

Сл. 2 Удео времена које се троши на операције
руковања материјалом у односу на укупно време
лансирања производа
Са аспекта кретања робе, логистика се може
дефинисати као скуп свих делатности кроз које се у
одређеном систему врши обликовање, пројектовање,
управљање и контрола поступака на подручју
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манипулисања, складиштења и транспорта робе.
Логистика је повезана са обављањем низа физичко дистрибутивних активности као што су транспорт,
складиштење,
држање
залиха,
манипулисање,
комисионирање и сличне које су у функцији физичког
трансфера производа од произвођача до потрошача.
Транспорт представља кључни део сваке логистичке
стратегије, а такође и део великог ланца снабдевања
који спаја произвођаче, испоручиоце и потрошаче.
Логистички ланци треба да обезбеде ефикасну
интеграцију информација и логистичких активности
кроз елементе логистичког ланца (добављаче, фабрике,
складишта и трговине) с циљем стварања и доставе
тражених артикала или услуга крајњем кориснику. На
слици 3 су приказане основне функције у логистичком
ланцу као саставног дела ланаца снабдевања.

•

на располагању је складиште неодговарајућег
капацитета које не може да обезбеди
перманентно снабдевање,
• појава превише робе на залихама,
• на залихама има превише неконкурентне робе
коју је тешко продати тако да дуго стоји у
складишту,
• постојање превеликог броја артикала у
складишту,
• наручивање погрешних артикала од стране
набавке.
Да би се избегле наведене појаве потребно је
обезбедити да у ланцима снабдевања примаран задатак
логистике буде истраживање протока различитих врста
материјала, али и размене информација кроз цео
систем. Минимизација времена протока уз добро
коришћење расположивих капацитета и одржавање
задатих термина увек је у тесној вези са одређеним
конфликтима као и проблемима димензионисања
капацитета појединих ресурса у систему.
У циљу опстанка предузећа у све већој конкуренцији на
светском тржишту расту захтеви за рационализацијом
производње као прве карике у ланцу снабдевања.
Рационализација производње постиже се: скраћивањем
циклуса производње (повећањем производности),
смањивањем трошкова производње и повећањем
искоришћења капацитета и простора што је приказано
на слици 4.

Сл. 3 Основне функције логистике у ланцима
снабдевања
Постојање односно недостатак логистичке стратегије у
ланцу снабдевања се често примети тек када дође до
застоја. Тек у ситуацији када нешто крене у погрешном
смеру сви говоре о логистици, и то искључиво у
негативном смислу. Са друге стране, у логистици
завршавају и видљиви су сви пропусти и
неправилности као и неодговарајући процеси из других
делова (департмана) предузећа. Ако се на време не
препознају симптоми и не третира прави узрок на прави
начин, може доћи до великих проблема у целој
организацији.
Најчешћи
и
карактеристични
показатељи
неодговарајуће и лоше имплементиране логистике у
једном ланцу снабдевања су:
• смањење продаје јер на залихама нема
артикала који су наручени,
• наручивање робе од производње која се
тренутно не тражи,
• немогућност налажења адекватне робе, јер
нема потребних финансијских средстава да се
плати испорука добављачу,
• испоруке се купцима не припремају и не
испоручују на време - касне,

Сл. 4 Основни циљеви у производњи и захтеви
тржишта у циљу рационализације
Оптимизација токова материјала, од посебног је значаја
у остваривању потребног нивоа учинка производног
процеса. У подручју система тока материјала постоји
значајна могућност рационализације производње.
Због потребе осигурања производном процесу
потребних ресурса у свим фазама производње,
савремени приступ решавању токова материјала
директно је повезан са индустријском логистиком.
Такав логистички приступ својствен је како
аутоматизованој, тако и класичној производњи.
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Обзиром на расположивост доступних информација
путем интернета, у следећој фази је неопходно
погледати на који начин и уз помоћ које опреме су
решавани слични транспортни проблеми. У домаћим
условима ограниченог буџета и релативно ниске цене
рада, неекономично је "пресликати" друго решење, али
је корисно погледати како одређени транспортни
систем ради и где су потенцијални проблеми.
На бази наведених активности и прикупљених
информација доноси се одлука о прелиминарном
решењу и врши студија оправданости. Прелиминарно
решење не описује у потпуности транспортни систем,
али садржи податке о технологијама и транспортним
средствима који ће бити употребљени за руковање
материјалом. Затим се даје орјентациони размештај
опреме и анализа где и како ће производ бити
складиштен, колики ће бити протоци материјала у
систему итд.
Уколико се врши рационализација постојећег
транспортног система, потребно је упоредити актуелно
решење са могућностима новог предложеног уз
анализирање следећег:
• како постојећи систем ради и зашто и шта
треба да се мења,
• видети како би нови предложени систем могао
да ради у реалним условима,
• колико би нови систем коштао и колико је
време повратка инвестиција (return on
investment),
• оправданост предложеног решења и потребно
време за завршетак радова.
Једна од могућности за смањење укупних трошкова у
ланцу снабдевања је и оптимизација токова материјала.
Симулације су постале важно помоћно средство у
многим областима науке и технике. Често је симулација
једино могући поступак да се изведу експерименти са
процесима врло комплексних система.
Модел симулације се може развити или у неком од
виших
програмских
језика
или
коришћењем
специјализованих језика симулације. Језици симулације
омогућују једноставније формирање модела јер
поседују корисничке функције за управљање одвијањем
тока процеса или генерисање случајних бројева.
Данашњи софтвери за пројектовање транспортних
система помажу пројектантима у развоју ефикасних
система и шема постројења у рекордно кратком
времену. Напредни кориснички графички интерфејс и
способност лаког померања и позиционирања објеката,
омогућују и корисницима са осредњим рачунарским
знањем обављање и решавање релативно комплексних
задатака.
Сврха алата за подршку формирању шема
транспортних система није само да аутоматски
решавају
односно
креирају
оптималну
шему
транспортног система него да у великој мери помогну у
навођењу корисника ових алата на више потенцијално
блиско оптималних решења заснованим на спољњим
факторима.
Да би се могли остварити оптимизовани токови
материјала потребно је, посебно у системима где се
очекују велике промене радних задатака, уз коришћење
софтвера за симулацију (Flexsim, Showflow, Taylor,...)
формирати различите симулационе моделе. На

формираним моделима је могуће дефинисати различита
радна стања система и на тај начин дати одговор на
питање ″шта ако″. На слици 5 је приказан симулациони
модел једног транспортно – складишног центра.
Задавањем различитих улазних параметара и
варијацијом врста, броја и распореда елемената, може
се, уз дефинисање меродавних оптимизационих
критеријума, постићи оптимална конфигурација за
задате услове.

Сл. 5 Симулација токова материјала у једном
транспортно складишном центру
Након извршених симулација и анализирања понашања
предложеног транспортног система у различитим
условима може се донети коначна одлука и извршити
коначан избор.
За изабрани систем је потребно оформити јасну
спецификацију неопходне опреме са захтеваним
перформансама. Такође је потребно дефинисати
параметре који би се пратили при тстирању и проном
раду система. Приликом одабира фирме од које ће се
набавити опрема, мора се строго водити рачуна о томе
да ли продавац опреме има искуство са системима
сличних карактеристика. Развити детаљан план
транзиције.
Након набавке, уградње и тестирања опреме потребно
је обучити оператере и особље за одржавање опреме.
Неопходно је заједно са добављачима опреме
дефинисати активности и периоде редовних и
периодичних прегледа, као и особље које ће их
обављати (сервисери).
3. ПРОБЛЕМАТИКА ТОКОВА МАТЕРИЈАЛА
У ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА
Због наведених разлога спроводе се анализе транспорта
и складишта с циљем њиховог рационалнијег
кориштења. Увођењем нових технологија и улагањем
средстава у опрему за руковање материјалом,
постављају се основе за пројектовање сврсисходног
тока
материјала
и
кориштења
расположивог
потенцијала за рационализацију. Најчешћи проблеми
који се јављају у транспорту и складиштењу производа
у ланцима снабдевања су:
• ограничени
капацитети
у
транспорту,
складиштењу и производњи,
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•
•
•

уска грла у протоку материјала и производњи,
дугачке путање кретања материјала,
појава количински мањих наруџби са великом
фрекфенцијом,
• превелико време циклуса изузимања робе
(комисионирање),
• превише времена се троши за обраду наруџби,
• сувише велики број података о производу се
уноси и прати.
Да би се у савременим транспортно – складишним
системима наведени проблеми избегли потребно је
обезбедити успешну имплементацију и координисан
рад различитих подсистема и функција приказаних на
слици 6.
Сл. 7 Распоред опреме (layuot) у једном систему

Сл. 6 Подсистеми и функције транспортно
складишних система у ланцима снабдевања
Иако је просечно учешће простора који се троши на
операције руковања материјалом 55% у односу на
укупни расположиви простор, често се дешава да су
производни и складишни простори попуњени, односно
препуни производа.
Материјал се често поставља на погрешно место у
складиште па се троши значајно времена на тражење,
што значајно успорава радне операције. У одређеним
ситуацијама се материјал "изгуби", односно не постоји
информација о његовом положају.
Такође се често јавља кашњење јер материјал не бива
испоручен довољно брзо у производну, односно
монтажну зону.
Потреба оптимизације токова материјала јавља се како
код пројектовања нових, тако и у поступку
рационализације постојећих транспортних, складишних
и производних система и процеса а манифестује се кроз
захтеве за промену у капацитету складиштења и
производње, неопходност промене распореда средстава
за премештање, монтажу или производњу материјала
као и кроз увођење нових средстава за транспортне или
производне активности. На слици 7 је приказан
распоред опреме у једном систему.

Дешава се да је актуелно време циклуса много дуже од
теоретски прорачунатог времена. Јављају се велике
сметње у путањама кретања транспортних уређаја.
Операције које следе једна иза друге су просторно
раздвојене па се производ доста времена креће између
машина и често мора да чека и стоји у реду. Наведене
појаве имају за последицу значајно повећање количине
материјала која се налази унутар производње и његово
веће непотребно задржавање. Пошто се са материјалом
више манипулише већа је шанса за његово оштећење.
Оптимално решење за наведене појаве је коришћење
правих линија у токовима материјала. Да би се то
остварило некада је потребно променити распоред
машина како би се постигле праволинијске путање
материјала. На слици 8 је приказан правилан распоред
опреме који обезбеђује праволинијске токове производа
између радних места.

Сл. 8 Путање кретања материјала
За транспорт великих количина материјала између
машина потребно је аутоматизовати транспортне
токове коришћењем тракастих транспортера, висећих
флексибилних транспортера, аутоматски вођена возила,
а на местима са великим протоком материјала и
великим бројем транспортних траса уређаје за
сортирање. Такође је неопходно да се у процесу
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осмишљавања
распореда
машина
и
одабира
транспортних средстава посебна пажња усмери на
укупна времена трајања циклуса а не на појединачне
операције. Потребно је такође
избалансирати
операције тако да ток производа са једне на другу
операцију буде у складу са just-in-time (правовремено)
техником како не би било превеликог чекања и
стварања редова.
Чест проблем у савременим системима је да нема
довољно простора за чување материјала, као и простора
за рад. Због тога се јављају велике количине материјала
на малом простору што изазива пометњу, гужву и збрку
на линијама путања кретања материјала. У таквим
ситуацијама се јављају уска грла у протоку материјала
која доводе до стварања редова чекања али могу да
изазову и оштећење материјала. Контрола инвентара и
управљање залихама је тада врло тешко и непоуздано.
Не може се допремити материјал где је потребно у
право време. Процеси нису ефикасно избалансирани па
се јавља превише полупроизвода у складишту.
Да би се решио описани проблем, најпре је потребно
испитати и избалансирати процесе у производњи како
би се обезбедило да радници не буду преоптерећени
али ни растерећени у њиховим радним задацима. По
питању складиштења неопходно је максимално
искористити расположиви вертикални простор.
Ефикасно решење за поменуте проблеме може да
представљају и системи за сортирање који могу да
обраде велику количину артикала, слика 9.

За повећање флексибилности целог система потребно је
користити савремене системе комисионирања - wireless
picking system, pick to light, pick to voice. Њиховим
коришћењем се осим флексибилности повећава брзина
као и тачност.
Ради задовољења ергономских захтева, артикле који се
чешће наручују потребно је поставити на средње
делове полица, а оне који се мање наручују на доње и
горње делове. Користити аутоматизоване транспортне
системе како би се са једне стране смањила потреба за
радном снагом а са друге стране повећао проток
материјала кроз систем.
Такође је препорука да се користе системи код којих
радници могу истовремено да извршавају више
наруџби (batch picking). Приликом распоређивања
унутар складишта потребно је оне артикала који се
чешће траже ставити заједно у одређене зоне којима је
лакше и брже прићи.
Честе су појаве да на радним листовима спискови
поручених артикала нису поређани тако да обезбеде
најкраће путање за реализацију наруџби. Са друге
стране у класичним подним складиштима артикли су
често разбацани. Јављају се грешке па се у изузетим
артиклима појављују и они који нису наручени, па је
исте потребно поново вратити на полице. Грешке могу
бити узрок чувања материјала на погрешном месту у
односу на планирано.
За описане проблеме најефикасније решење је
имплементација савремених директних техника
комисионирања као што су комисионирање уочавањем
светла (pick to light) или бежично комисионирање
применом баркод скенирања (wireless picking system)
које у комбинацији са уређајима за сортирање
омогућује обраду и проток великог броја артикала,
слика 10.
Такође се може размишљати о алтернативним методама
комисионирања као што су истовремено извршавање
више наруџби (batch picking) или комисионирање по
зонама (zone picking).

Сл. 9 Линија за сортирање са плочастим
сортерима (ЗИП сортери)
Могуће су честе промена у захтевима тржишта па се
тако уместо великих поруџби са већим појединачним
бројем неколико артикала поручују наруџбе са мањим
појединачним бројем великог броја артикала. Палетно
комисионирање бива замењено са комисионирањем у
кутије или чак појединачним комисионирањем које
захтева више енергије и времена за реализацију.
У таквим случајевима комисионери троше много
времена на кретање и тражење одговарајућег артикла.
Да би се овај проблем решио потребно је још у фази
пројектовања узети у обзир следеће: како организовати
шему распореда артикала да би се што лакше могло
прилагодити ситуацији да се са 20% артикала извршава
80% укупних активности. Поставити производе по
полицама тако да се са једне стране могу изузимати а са
друге стране постављати (замењивати) што.

Сл. 10 Бар код скенирање код линије за сортирање
омогућује велики проток артикала
У неадекватним системима се дешава да се не може
наћи потребан материјал (артикал) довољно брзо.
Путање комисионирања су неефикасне тако да се
троши превише времена. Комисионирање зависи од
штампане листе за наруџбе. Недостају неки елементи
на наруџбама па морају поново да се штампају. Има
превише корака да би се потврдила наруџба. Троши се
превише времена између примања, прихватања и
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додељивања наруџбе, комисионирања и потврђивања
извршења наруџбе.
Решење за овакве проблеме је елиминиција потребе за
штампањем листе за наруџбу што се постиже
поменутим савременим техникама комисионирања.
Ефикасност је могуће повећати и истовременим
извршавањем више наруџби, односно за случај малог
броја великих наруџби извршавањем једне наруџбе од
стране више комисионера. Коришћење колица за
комисионирање, слика 11, у комбинацији са pick to light
системом значајно се повећава ефикасност и брзина.

тај начин комисионер може да одреди најбољи
редослед узимања појединих артикала чиме се постиже
већа брзина комисионирања.
Технологија која је произвела драматична оперативна
побољшања елиминисањем ручног уноса података и
бар код скенирања је свакако РФИД - радио фреквента
идентификација. РФИД је бежична технологија која
користи радио таласе за скупљање информација. Може
се користити у различитим радним условима и
обезбеђује велику тачност прикупљених података.
Ова технологија има значајне предности у односу на
остале технологије означавања. Значајно повећање
протока је постигнуто могућношћу вишеструког
истовременог скенирања (нпр. свака транспортна
јединица у кутији и свака кутија на палети). Тако је за
очитавање 20 ознака стандардним бар кодом читачима
оператеру потребно 30-60 секунди, а у РФИД
окружењу свих 20 очитавања се извршавају
истовремено.
Као што се код бар кодова користе скенери за оптичко
читање ознака кодова, код РФИД технологије се
користе радио таласи за трансфер информација са
декодираних етикета до читача, слика 12.

Сл. 11 Колица за више наруџби (Mobile RF
Batch Pick Cart)
Неопходно је омогућити радницима да размењују места
за одлагање артикала, као и саме артикле. Потребно је
утврдити најефикаснији редослед узимања материјала
или најкраћу путању кретања. У случају недостатка
артикала корисно је прераспоредити локације истих
унутар складишног простора како би се скратиле
путање. На овај начин се може извршити
рационализација и смањење потребног броја радника у
системима руковања материјалом.
Ручни унос података у свакој тачки процеса дуплира
кораке, проузрокује одлагање и прави прилику за
грешке. Код конвенцијалног комисионирања користе се
листе за наруџбу у папирној форми код којих су могуће
честе грешке у уносу података. Троши се много
времена између пријема поруџбе, обраде, изузимања
артикала и коначне потврде о извршеном послу.
За овакве проблеме најбоље решење је комисионирање
уочавањем светла (pick to light). Ова технологија је
најбоља у системима од којих се захтева велика брзина
комисионирања као што су малопродаја, фармацеутска,
козметичка и електронска индустрија. Код ове
технологије нема читања, писања или тражења артикла,
па је идеална за системе са великим бројем података и
артикала .
Pick to light системи су врло флексибилни и омогућују
промену у конфигурацији и распореду артикала током
рада (on the fly). Ови системи су лаки за обуку и
коришћење.
Када се у малом простору захтева велика брзина
кретања артикала, pick to light систем омогућава
успешну реализацију јер се сва светла придружена
артиклима за одређену наруџбу пале у исто време. На

Сл. 12 РФИД портал за трансфер
информација са ознака
Различите информације а су усађене у микрочип који је
прикључен антени, са којом заједно сачињавају ознаку
(tag) за РФИД коју носи одређени артикал. Антена
омогућује чипу да емитује идентификационе
информације читачу. Читач конвертује радио сигнале
са РФИД ознаке у форми која се даље прослеђује
централном управљачком рачунару. РФИД ознаке могу
бити постављене на скоро све врсте транспортних
јединица, од моторних возила до кутија и палета.
Ознаке су различитих облика, величина и материјала.
Два основна типа РФИД ознака су пасивне и активне.
Оне такође могу бити само за читање или за читање и
писање које дозвољавају да се подаци ажурирају и
самим тим једна ознака може да се користи више пута.
Предност РФИД технологију у односу на бар кодове је
вишеструка. Како ознаке у РФИД технологији садрже
микрочипове са меморијом, количина података који се
у њима могу сачувати је значајно већа него код
традиционалних бар код ознака. У неповољним радним
условима и окружењима, као што су хладњаче, бар код
ознаке често могу постати влажне, запрљане или
прекривене ледом. Бар код ознаке се у тим случајевима
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постављају на одређена теже доступна места на
транспортним јединицама како би се смањила
могућност оштећења, што са друге стране отежава
посао оператерима приликом очитавања.
Треба напоменути да коришћење РФИД технологије у
одређеним окружењима и на одређеним производима
још увек представља изазов. Тако течности апсорбују
радио таласе, а метали их одбијају (рефлектују). Такође
и појава шума може да ствара проблеме.

4. ЗАКЉУЧАК
Данашња брзина развоја транспорта, производње и
трговине у складу је са поставком потрошачког
друштва које стално намеће нове услове пословања.
Могућности савремених транспортних система који
чине ланце снабдевања су такве да се роба може
испоручити било где у свету. Проблем је остварити
брзу и тачну испоруку до крајњег потрошача уз
задржавање особина производа. Са друге стране,
повећањем потрошње, произвођачи морају да повећају
своје производне капацитете па тиме и складишни
простор
намењен
складиштењу
сировина,
полупроизвода
и
готових
производа.
Робно
дистрибутивни центри такође морају да повећавају
своје складишне капацитете.
Наведене појаве постављају доста високе захтеве пред
пројектанте
транспортних
система.
Приликом
пројектовања нових или модификација постојећих
система потребно је, у мноштву транспортних уређаја и
технологија руковања материјалом у различитим
транспортним операцијама, одабрати оне који ће у
задатим условима обавити транспортни задатак брзо и
ефикасно. Такође је неопходно егзактно описати
актуелне радне услове и окружење али и предвидети
потенцијалне промене истих у будућности као и могуће
проблеме који се због тога могу јавити.
Да би се постигли жељени резултати и решили могући
проблеми, потребно је обезбедити контролу свих
логистичких процеса у ланцима снабдевања и
управљање њима "без папира". У једном сложеном
транспортном систему потребно је обезбедити такав
систем протока и контроле и размене информација који
повезује све организационе сегменте у јединствену
информатичку целину. Такође је неопходна ефикасна
контрола и управљање ангажовања запослених и
средстава. Флексибилност система за руковање
материјалом мора бити таква да уз одређене
модификације може да подржава различите концепте
транспорта и складиштења робе (кутије, посуде, збирна
паковања, палете) и различите степене аутоматизације
обављања транспортно складишних активности.

Study In Design Of Modern Material Handling Systems,
The 5th International Symposium about Forming and
Design in Mechanical Engineering KOD 2008., Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad, pp. 497-500,
/3/ ВЛАДИЋ, Ј., Транспортно – манипулациони
системи, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2005.,
/4/ ВЛАДИЋ, Ј., Аутоматизовано пројектовање,
Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.,
/5/ GATES, C., TITZER, B.,… Managing &
Implementing Successful Automated Material Handling
Projects, Perspectives on Material Handling Practice,
2001.,
/6/ RUEHRDANZ, K., Ten Factors Driving Automation
in the Food Distribution Center, Dematic Corp, 2006.,
/7/ HILL, J., WMS Planing, Design and Procurement,
Supply chain forum, 2003.,
/8/ LIU, C., Optimal Storage Layout And Order Picking
For Warehousing, International Journal of Operations
Research Vol. 1, No. 1, 37−46, 2004.,

LOGISTIC STUDY OF TRANSPORTING
SYSTEMS DESIGN IN SUPPLY CHAIN
MSc Dragan Živanić, grad. mech. eng., FTN – Novi Sad
PhD Jovan Vladić, grad. mech. eng., FTN – Novi Sad
grad. mech. eng. Radomir Đokić, FTN – Novi Sad
MSc Anto Gajić, grad. mech. eng., RiTE Ugljevik
Summary
The status of contemporary production and consumption
and the forecasts that are implemented by experts, who
work in the greatest companies in the world nowadays,
indicate that market competition will demand participant’s
abilities in the supply chain, in the future, which enable the
immediate response to the market demand. It requires an
intensive development of the production, especially about
organization and its complex mechanization and
automatization. Also, it dictates an expressed requirement
for adequate solutions in the domain of transport and
storage problems. Otherwise, the basic problem is the fact
of the noticeable investments limitation for new equipment.
Nowadays, there are challenging and complex transporting
operations, so we expect that the logistical approach to the
solving these problems contribute incremental decrease of
costs and increase in the production efficiency. In the paper
the review of activity and the consideration of the logistical
approach to modern transporting systems design were
dealt. These transporting systems can respond to all
requirements and challenges.
Кeywords: transporting systems, logistic
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уопште (где заузимају треће место, после експлозива и
горива), веома је значајно пронаћи решење за смањење
трошкова за пнеуматике. Једина могућност за смањење
ових трошкова је продужавање њиховог века трајања.
Дефинисање могућег радног века пнеуматика који се
користе на рударској опреми за конкретне услове
експлоатације је врло важан и дуготрајан поступак који
захтева логистички приступ контроли и праћењу
великог броја параметара чији се утицаји међусобно
преплићу. За одређивање нивоа утицаја сваког
појединог параметра, потребно је обавити детаљна
истраживања, на основу којих се добија реална слика
стања која омогућава прецизније одређивање радног
века.

ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS
Serbia, Nis 30.05.2008. Ниш, Србија

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ ПНЕУМАТИКА НА
ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА
Мр Анто Гајић, дипл.инж.маш., Рудник и
Термоелектрана Угљевик, Република Српска
Мр Драган Живанић, дипл.инж.маш., ФТН Нови Сад
дипл.инж.маш. Радомир Ђокић, ФТН Нови Сад

Резиме
Век трајања пнеуматика зависи од пуно параметара који
су сложени и међусобно утичу једни на друге, тако да је
неопходно вршити стално логистичко праћење и
анализирање сваког параметра. То представља веома
сложен задатак који није остварљив за краћи период, али
с обзиром да се радни век пнеуматика може повећати и
до 50 %, висина уштеда које се тиме остварују оправдава
све предузете мере и истраживања. Правилно
одржавање представља један од основних елемената
неопходних за продужавање радног века пнеуматика,
смањење губитака радног времена као и смањење
целокупних трошкова које се односе на пнеуматике. У
раду би се истакли утицајни фактори који утичу на
правилно одржавање пнеуматика као што су контрола
стања пнеуматика, одржавање површина путних
подлога, монтажа и демонтажа пнеуматика, руковање,
складиштење као и вођење документације и аутоматска
обрада података путем рачунара, који нема директан
утицај али зато повезује и обједињује утицај осталих
фактора чиме се добија знатно квалитетније, лакше и
једноставније одржавање пнеуматика.
Кључне речи: пнеуматик, одржавање, експлоатација

У току експлоатације пнеуматика, појављују се разна
ненормална хабања на појединим позицијама и
повећавање учешћа механичких оштећења. Узроци за
ту појаву су различити : неподешени предњи трапови
возила, пропусти у чишћењу путева од расутог
материјала, преоштре и неисправне кривине, сужења на
путевима када се пнеуматици оштећују материјалом уз
ивицу трасе за време мимоилажења возила, неисправне
кочнице које изазивају прегревање па и експлозију
пнеуматика, неисправни чистачи камења код упарених
пнеуматика, пропусти у одржавању предвиђених
притисака у пнеуматицима и сл. Утицањем на узроке
деловања, ове неповољне појаве могу се смањити што
може да повећа век трајања пнеуматика.
Истраживања су показала да за продужавање века
трајања пнеуматика и смањење трошкова, које они
заузимају у експлоатацији, постоје три начина:
•

продужавање
радног
дотрајалих пнеуматика,

•

смањење учешћа механичких оштећења,

•

обнављање - протектирање искоришћених
пнеуматика.

века

нормално

Нормално дотрајалим пнеуматицима сматрају се они
пнеуматици који су експлоатисани до потпуног
истрошења газеће површине - протектора. Постоји
више класификација параметара од којих зависи
дужина радног века пнеуматика (које дају разни
произвођачи), али су све сличне и имају мале разлике у
коефицијентима јер воде порекло од истраживања у
америчким рудницима. На основу тих класификација
параметара, као и на основу истраживања која су
спроведена у нашим рудницима, може се формирати
емпиријска формула за израчунавање могућег радног
века пнеуматика:
Т = A • B • C • D • E • F • G • H • I • Td [h]

1. ВЕК ТРАЈАЊА ПНЕУМАТИКА

где је:
Td
- очекивани век трајања у идеалним
условима (на основу истраживања),
A,Б,...,I - параметри услова експлоатације.

1.1. Могућности за продужавање века трајања
С обзиром да пнеуматици заузимају значајно место у
трошковима одржавања како машина које се користе у
рударству (у зависности од услова њихово учешће се
креће и до 25 %), тако и у процесу експлоатације

У табели 1 дате су вредности параметара услова
експлоатације према литератури, које су кориговане на
основу истраживања у нашим рудницима.
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Е

F

G

H

I

хладно време
умерено
топло
врло топло

1.2
1.0
0.8
0.5

16 км/х

1.2

32 км/х

1.0

48 км/х

0.8

64 км/х

0.5

без кривина
умерене кривине
оштре
(1 пнеуматик)
оштре
(2 пнеуматика)

1.1
1.0
0.8

50% носивости

1.2

80% носивости

1.1

110% носивости

1.0

120% носивости

0.8

140% носивости

0.5

уваљани снег

3.0

смрзнуто
уваљана подлога

1.2

уваљана подлога

1.0

блато

0.8

блато абразвно

0.5

меки кречњаци

0.7

тврди кречњаци

0.6

задњи леви

1.0

задњи десни

0.9

предњи мост

0.7

кривине

максимална спољашња
брзина
температура

1.1
1.0
0.9
0.7
0.4

искоришћење
носивости

D

одлично
добро
просечно
лоше
врло лоше

стање
подлоге

C

вредност

положај
точка

B

услови

успон за
погонске точкове

А

назив

растресита или
клизава подлога

ниво
експлоатације

пар.

одржавање

Табела 1 - Параметри услова експлоатације

одличан
добар
просечан
лош
врло лош

чврста
подлога

Код одређивања очекиваног века трајања у идеалним
условима, установљено је да та вредност није иста за
све димензије пнеуматика, већ се мења са пречником
пнеуматика. Ова теза проистиче из чињенице да са
повећањем пречника при истим брзинама кретања
поједини делови протектора су ређе у додиру са
подлогом па је и интензитет хабања мањи. Према томе,
са повећањем пречника повећава се и очекивани век
трајања у идеалним условима експлоатације. Тако је, на
пример, истраживањем утврђено да је за пнеуматике
димензија 24.00 - 35 очекивани век Td = 6500 h , а за
пнеуматике димензија 36.00 - 51 очекивани век је Td
= 9600 h .
Параметар „A” представља ниво одржавања. Да би
оцена нивоа одржавања и избор коефицијената био што
реалнији, треба дефинисати садржај одржавања.
Одржавање пнеуматика чине следеће активности:
•

монтажа пнеуматика на наплатак (чишћење
наплатка, замена вентила, замена заптивних
гумених прстенова итд.),

•

монтажа точка на возило (подешавање
налегања конусних површина, постављање
вентила, притезање точка итд.),

•

праћење
стања
пнеуматика
у
току
експлоатације (накнадна контрола и дотезање
завртњева точкова, чишћење од материјала
који је продро у протектор, контрола
исправности чистача камења код удвојених
пнеуматика,
контрола
притиска
у
пнеуматицима итд.),

•

контрола и
управљање.

0.7

0.9
0.8
0.7
0.4
0.6
0.5
0.4
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7

подешавање

механизма

за

Све наведене активности, од којих неке изгледају
једноставно, веома су важне али је праћење стања у
току експлоатације основни параметар за дефинисање
нивоа одржавања. Од поменутих активности, највећи
утицај на век трајања пнеуматика има одржавање
прописаних притисака. Неповољни су и виши и нижи
притисци од номиналног. Са вишим притисцима је
мања еластичност, мања је отпорност на механичка
оштећења и веће је хабање. Нижи притисак изазива
повећање температуре пнеуматика, неуједначену
брзину трошења по ширини протектора као и
преоптерећње другог пнеуматика (код удвојених
пнеуматика).
Параметар „B” представља спољашњу температуру.
То је такође утицајан параметар, нарочито при избору
пнеуматика. Ипак, истраживања су показала да овај
параметар нема приоритетан утицај на појаву
механичких оштећења, мада је брзина трошења нешто
већа у летњем периоду.
Параметар „C” представља максималну брзину. Овај
параметар није од великог значаја, с обзиром да
конфигурација терена не дозвољава велике брзине.
Ипак, максималне брзине могу бити велике посебно
код кретања растерећених возила.
25.2

Параметар „D” представља утицај кривина. Кривине
су у већини рудника оштре а ниво утицаја овог
параметра повећава се са повећањем ширине
пнеуматика. Овај параметар је од нарочитог утицаја код
удвојених пнеуматика, јер приликом проласка кроз
кривину долази до већег проклизавања. То се дешава
због тога што удвојени пнеуматици прелазе различите
путеве при проласку кроз кривину, па се јављају
повећана хабања и оштећења пнеуматика ако су
кривине оштрије.

Параметар „I” представља утицај нивоа експлоатације.
Овај параметар је од посебног утицаја на век трајања
пнеуматика, а њега карактеришу следећи елементи:

Параметар „E” представља утицај искоришћења
носивости. Са повећањем оптерећења изнад прописане
вредности долази до повећања напрезања пнеуматика,
као и интензивнијег хабања протектора.
Параметар „F” представља утицај стања подлоге. Овај
параметар је важан и код избора пнеуматика. За
одређивање утицаја стања подлоге неопходно је тачно
учешће појединих врста подлоге у току године.
Подлога је разврстана на следећих шест категорија:
I
II
III
IV
V
VI

уваљан снег
смрзнута уваљана подлога
сува уваљана подлога
блатњава подлога
изрована блатњава подлога
насути туцаник

Са становишта утицаја на век трајања пнеуматика, прве
три врсте подлоге и насути туцаник спадају у
повољније, али је истраживањем установљено да је
повећано оштећење и хабање пнеуматика. Разлог ове
појаве је да су брзине кретања веће када је подлога
повољнија, па је и веће расипање материјала по путу,
док су код разроване подлоге брзине мање а и већа је
пажња руковаоца.
Параметар „G” представља утицај положаја точка.
Овај параметар има значајан утицај на век трајања
пнеуматика због разлика услова у којима се
пнеуматици налазе односу на пут, расподеле
оптерећења, у кривинама и сл. Уочава се нижа вредност
за предњи мост, што је последица подешености
механизма за управљање, веће осетљивости на
поремећаје притиска него код задњег моста,
неравномерног утовара материјала, наглих кочења када
се пнеуматици на предњем мосту преоптерећују, уласка
у оштре кривине великим брзинама када се појављују
велика попречна оптерећења и проклизавања итд.
Параметар „H” представља утицај успона. При
анализи овог параметра мора се узети у обзир, поред
утицаја максималних успона и учешће успона у укупној
дужини пута. У оквиру овог параметра треба обратити
пажњу и на утицај транспортних дужина. Краће
транспортне дужине су повољније због могућности
хлађења пнеуматика за време стајања машине. Са друге
стране, са краћим дужинама су учесталији утовари и
истовари при чему су веће могућности за механичка
оштећења и интензивније хабање.

•

поштовање прописаних оптерећења,

•

равномерност утовара
дампера,

•

прилагођеност
пута,

•

поштовање прописаних брзина,

у сандук

(корпу)

брзина карактеристикама

•

поштовање режима кочења,

•

кретање кроз кривине,

•

одржавање путева,

•

одржавање прилаза утоварним и истоварним
местима.

Други вид могућности за продужавање века трајања
пнеуматика представља смањење учешћа механичких
оштећења. Основне факторе смањења механичких
оштећења чине квалитет пнеуматика, ниво одржавања и
ниво експлоатације. Истраживања су показала да је у
току летњег периода повећан утицај механичких
оштећења, иако су у том периоду путеви
најквалитетнији. Разлог за ту појаву лежи у томе што је
у летњем периоду најинтензивнија производња па је и
коефицијент оптерећења већи, веће су брзине кретања
па су и расипања материјала дуж пута већа. Такође,
након кишовитог пролећа, поправљају се путеви
насипањем уситњеним материјалом који није довољно
уваљан, па у том случају улогу ваљака преузимају
пнеуматици.
Трећу могућност за продужавање века трајања
пнеуматика представља обнављање тј. протектирање
нормално дотрајалих пнеуматика. Код већине
дотрајалих пнеуматика долази до трајног истрошења
протектора, али каркас односно структура каркаса,
бокови, стопе и сл. остају и даље у задовољавајућем
радном стању (ако није дошло до већих оштећења) тако
да такав пнеуматик може да издржи још једну
експлоатацију. Зато се такав пнеуматик може обновити
наношењем новог слоја протектора поступком
вулканизације. Протектирање пнеуматика може се
обавити на два начина. Први начин је да се нови слој
протектора наноси преко старог, истрошеног
протектора, а други начин представља скидање
истрошеног протектора па се затим врши наношење
новог
протектора
вулканизерским
процесом.
Обнављање, тј. протектирање пнеуматика врши се у
посебно за ту сврху опремљеним радионицама или се,
најчешће, тај поступак обавља у фабрици произвођача.

1.2. Мере за продужавање века трајања
На основу претходне анализе и истраживања параметара
који утичу на век трајања пнеуматика, може се закључити
да се повећавањем нивоа експлоатације и одржавања
може очекивати продужавање века трајања пнеуматика. У
том смислу, треба предузети следеће мере:
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•

•

највећу пажњу посветити пројектовању и
изради путева; по могућности изводити
кривине што већих полупречника и
избегавати екстремне успоне; при изради
путева
насипати
материјал
мање
абразивности и обавезно ваљати путеве; за
време кишних дана редовно чистити блато,
посебно на успонима, а неопходно је стално
присуство помоћне механизације ради
чишћења од расутог материјала;
смањити максималне брзине на најниже
могуће које неће битно смањити учинке
возила и
не дозволити
преоптерећење
возила;

•

посветити
највећу
пажњу
одржавању
прописаних притисака у пнеуматицима;

•

редовно
анализирати
резултате
и
предузимати мере чим се уоче одступања од
очекиваних, а ако је и када је потребно,
мењати и карактеристике новонабављених
пнеуматика;

•

мора се потпуно искључити учешће
механичких оштећења, а ако то није могуће
онда их смањити на најмању могућу меру
(као што је одстрањивање страних тела која
се задржавају у протектору, одржавање
чистача камења, кочница, чишћење мрља од
горива, масти или уља и сл.).

С обзиром да су параметри који утичу на век трајања
пнеуматика сложени и да се међусобно преплићу,
неопходно је стално вршити праћење и анализирање
сваког параметра понаособ, као и стално кориговање
вредности њихових коефицијената.
Ово није ни мало једноставан задатак и није остварљив
за краћи период, али с обзиром да се век трајања
пнеуматика може продужити и до 50 % , висина уштеда
у том случају оправдава све предузете мере и
истраживања.
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разна оштећења на пнеуматицима. Из тог разлога, у
зависности од врсте оштећења пнеуматици се
привремено или трајно стављају ван употребе.
Оштећења због којих пнеуматици постају трајно или
привремено неупотребљиви су:

ОДРЖAВAЊЕ ПНЕУМAТИКA

2.1. Фактори који утичу на правилно
одржавање пнеуматика
Одржавање пнеуматика који се примењују за рударску
опрему различите намене, представља веома значајан и
утицајан фактор од кога зависе, како експлоатација
пнеуматика односно век употребе тако и експлоатација
саме опреме на којој се налазе пнеуматици. Правилно
одржавање пнеуматика представља основу за
продужавање радног века, смањење губитака радног
времена због стајања машине и уједно смањење
целокупних трошкова који се односе на пнеуматике.
С обзиром да су услови рада рударских машина и
опреме тешки и сложени, треба имати на уму да су и
пнеуматици на тим машинама изложени непрекидним
статичким и динамичким оптерећењима, која изазивају

•

разне посекотине газећег или бочног дела
пнеуматика,

•

искидани комади гуме,

•

одвајање протектора од каркаса,

•

исхабан протектор,

•

искидан каркас и сл.

Међутим, правилним одржавањем многа од ових
оштећења могу се избећи или смањити на најмању
могућу меру. Факторе, који утичу на правилно и
правовремено одржавање пнеуматика, чине:
•

контрола стања пнеуматика,

•

одржавање путева,

•

монтажа и демонтажа пнеуматика,

•

руковање и складиштење пнеуматика и

•

вођење извештаја
података.

и

аутоматска

обрада

Поред ових фактора, односно послова одржавања, да би
се остварио максимални ефекат одржавања неопходна
је стална заједничка сарадња између сектора
одржавања, особља задуженог за руковање машинама и
опремом, као и самог произвођача пнеуматика. У
оквиру сектора за одржавање механизације и опреме,
налази се посебна радионица за одржавање пнеуматика
која је снабдевена са алатом, инструментима,
компресором и другим уређајима и опремом која је
потребна за одржавање пнеуматика. Такође, постоји и
стручно особље које је искључиво задужено за
контролу и одржавање пнеуматика.

2.2. Контрола стања пнеуматика
Циљ контроле стања пнеуматика је да се правовремено
уоче и отклоне сва већ наведена оштећења. Таквим
прегледом и одстрањивањем узрока оштећења
пнеуматицима се продужава век трајања. Преглед се
обавља сваког дана када се машина користи, и то пре и
после употребе, а састоји се у пажљивом визуелном
посматрању спољних и унутрашњих површина
елемената склопа пнеуматика, као и мерењу и контроли
карактеристика (притиска, дубине шаре на протектору
и сл.).
На спољним гумама тј. пнеуматицима, визуелно се
прегледа стање протектора и бокова и установљавају се
врсте оштећења. Aко се у шарама протектора уоче
камење или нека друга страна тела, она се морају
одстранити, а мрље од уља, масти или горива морају се
очистити и испрати. Мања оштећења, као што су
засецања и мањи пробоји, сама по себи не представљају
опасност за даљу експлоатацију, али погодују даљем
разарању пнеуматика јер се постепено повећавају. Нека
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већа оштећења, као што је потпуно истрошење
протектора при интензивној експлоатацији где су
каркас, стопа и други делови у задовољавајућем стању,
могу се отклонити наношењем новог слоја протектора
тј. протектирањем. Ипак се, углавном, при великим
оштећењима пнеуматици морају расходовати.
Нека типична оштећења пнеуматика приказана су на
слици 1, а могу се представити као:
•

засецања, убоди и пробоји на протектору
настају као последица дејства оштрог и
клинастог камења и других страних тела, при
превисоком притиску у пнеуматицима,
преоптерећењу, брзини изнад прописане
вредности, као и због лошег стања путева,

•

одвајање делова протектора од каркаса може
се
јавити
због
превелике
брзине,
преоптерећења или превисоког притиска, као
и при кретању по лошим путевима,

•

засецања и хабања централног дела
протектора могу настати због превелике
брзине,
превисоког
притиска
или
преоптерећења, као и услед наглог кочења,

•

засецања и просецања бокова пнеуматика
настају услед преоптерећења или прениског
притиска,

•

откидање делова протектора и каркаса могу
настати услед превелике брзине, при
преоптерећењу или при прениском притиску
пуњења,

•

оштећења бокова и језгра стопе пнеуматика
могу се јавити при непрописној вредности
притиска пуњења, преоптерећењу или наглом
и
прејаком
кочењу,
као
и
због
неодговарајућег или оштећеног наплатка,

•

експлозија пнеуматика до које може доћи
услед превелике брзине, преоптерећења или
превисоког притиска пуњења при кретању по
лошем путу.

Визуелни преглед мора се обавити пажљиво, да би се
уочили и одстранили сви предмети оштрих ивица који
продиру у пнеуматике, а који нису видљиви на први
поглед. Поред мрља од нафтних деривата, неопходно је
очистити сву прљавштину, прашину, воду и друге
нечистоће јер се задржавају у пукотинама и
засекотинама на пнеуматицима, а њиховим утицајем
долази до бржег ширења тих мањих оштећења.
Наплатци се пажљиво морају прегледати, да би се
установила
евентуална
искривљења,
савијања,
напрслине или нека друга оштећења. Такође, мора се
обратити пажња да ли постоји испуштање ваздуха. Сви
завртњи, који везују диск и наплатак точка са осовином
возила, морају се преконтролисати и, ако је потребно
извршити дотезање или евентуалну замену. Вентили се
прегледају да би се утврдило да ли постоје оштећења, а
ако је изгубљена капица вентила потребно је ставити
нову. Код удвојених пнеуматика, проверава се
исправност чистача камења и врши се отклањање
камења које је заглављено између пнеуматика.

Сл. 1 Типична оштећења пнеуматика
Поред визуелног прегледа стања пнеуматика, врши се
контрола и мерење карактеристика пнеуматика, односно
притиска ваздуха и дубине шаре протектора, као и
контрола температуре пнеуматика у току рада. Контрола и
мерење дубине шаре протектора служи да би се одредила
величина хабања протектора, која се добија упоређивањем
дубина шара коришћеног и новог пнеуматика. Мерење
дубине шаре се врши у две тачке које се налазе око ¼ од
ивице обе стране протектора, што је приказано на слици 2,
а затим се узима средња вредност оба мерења.
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2.3. Одржавање путева

Сл. 2 - Мерења дубине шаре протектора
Добијена средња вредност се упоређује са величинама
дубине шаре за нове пнеуматике, које произвођачи
често прилажу у виду табеле за сваки тип и димензију
пнеуматика. Контрола температуре пнеуматика у току
рада је важан задатак, због тога што може доћи до
веома негативних последица због топлоте која се
акумулише током загревања пнеуматика. На слици 3 је
дата зависност између температуре у пнеуматицима и
часова непрекидног рада. Максимална дозвољена
вредност температуре креће се до 107°С, с обзиром да
се вредности температуре, потребне за превођење
сирове гуме и адитива у хомогену смесу у процесу
вулканизације, налазе изнад 132°С. Мерење се врши на
најдебљем делу протектора (који је и најврелији) и то у
неколико тачака дуж целе ширине пнеуматика.

Стална контрола и редовно одржавање утоварно истоварних места и транспортних путева представљају
један од важних фактора за експлоатацију и дуг радни
век пнеуматика и то посебно за пнеуматике
транспортних машина односно дампера и скрепера. С
обзиром да се путеви сматрају привременим, на њихово
одржавање често се не обраћа велика пажња, па они
постају запуштени, што је приказано на слици 4. Пре
почетка рада, неопходно је проверити стање утоварно истоварних места и путева и уклонити све уочене
препреке (стене, делови опреме и сл.) и неравнине које
могу изазвати оштећења на пнеуматицима. Путне
површине морају се стално чистити дозерима и
грејдерима. Такође, свако ко се налази на радилишту,
без обзира на посао за који је ангажован, дужан је да
отклони уочене препреке и страна тела нечекајући
долазак механизације за одржавање путева.
Иако константно одржавање путних површина и
утоварно - истоварних места узима времена и труда,
застоји и трошкови који се могу јавити због лошег
стања путних подлога неколико пута су већи.

добро одржавање путева

лоше одржавање путева

Сл. 4 Одржавање путева
Сл. 3 Контрола температуре
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3.

ЗAКЉУЧAК

Пнеуматици који се користе за рударску опрему су
посебнео израде намењени за рад у тешким и сложеним
условима, који морају да задовоље посебне и
специфичне захтеве са којима се савремено рударство
данас суочава. С обзиром да имају широку примену за
рударске машине и опрему различите намене,
пнеуматици имају веома важан и значајан утицај како
на рад саме опреме, тако и на укупан процес
експлоатације лежишта минералних сировина при којој
се та опрема примењује. Из тог разлога, пнеуматици се
производе у широком асортиману врста, конструкција и
димензија тако да данас постоје пнеуматици радијалне
и дијагоналне конструкције, са или без унутрашње
гуме, стандардних, широких или нископрофилних
димензија, класификованих у широку палету
различитих типова.

повећати и до 50 %, висина уштеда које се тиме
остварују оправдава све предузете мере и истраживања.
Правилно одржавање представља један од основних
елемената неопходних за продужавање радног века
пнеуматика, смањење губитака радног времена као и
смањење целокупних трошкова које се односе на
пнеуматике. Факторе који утичу на правилно
одржавање пнеуматика чине контрола стања
пнеуматика, одржавање површина путних подлога,
монтажа и демонтажа пнеуматика, руковање,
складиштење као и вођење документације и аутоматска
обрада података. Вођење извештаја и, нарочито
аутоматска
обрада
података
путем
рачунара
представљају веома важан и значајан фактор, који нема
директан утицај на правилно одржавање пнеуматика
али зато повезује и обједињује утицај осталих фактора
чиме се добија знатно квалитетније, лакше и
једноставније одржавање пнеуматика.

Имајући у виду све захтеве које морају да испуне, као и
услове у којима морају да се примењују, правилан
избор пнеуматика представља веома сложен и
одговоран задатак који зависи од низа параметара и
фактора, различитих по врсти, утицају и обиму који се
међусобно допуњују и преплићу. Из тог разлога,
приликом избора пнеуматика веома је значајна
заједничка сарадња са произвођачима пнеуматика.

Посматрајући све наведене аспекте као и тренд развоја
и примене савремене рударске опреме, може се
закључити да правилан избор, примена и одржавање
пнеуматика за рударску опрему теже да постану један
од најважнијих и најутицајнијих чиниоца у економици
целокупног
процеса
експлоатације
лежишта
минералних сировина.

После избора пнеуматика, потребно је обратити
посебну пажњу при употреби тј. примени пнеуматика,
како би се постигао максимум ефективности у раду,
чиме се смањују трошкови, повећава се век трајања
пнеуматика и смањују губици радног времена на
минимум. Имајући то у виду, приликом примене
пнеуматика потребно је придржавати се прописаних
вредности брзина, не дозволити преоптерећење
пнеуматика, одржавати прописану вредност притиска
пуњења, обратити пажњу на правилно одржавање
машина и опреме на којој се пнеуматици примењују,
стање површине путне подлоге треба да буде коректно
и добро одржавано, не дозволити неодговорно,
нестручно и непажљиво руковање машинама,
придржавати се прописаних савета и препорука при
употреби удвојених пнеуматика и слично.
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of pneumatic tires, the decrease of working hour’s losses.
Also, they are necessary for the decrease of all costs which
are relate to the pneumatic tyres. Powerful factors which
have influence on the properly maintenance of the
pneumatic tyres will be emphasized in the paper. These
factors are: control of the pneumatic tyres condition, roads
maintenance, installation and uninstallation of the
pneumatic tyres, manipulation, stocking and guidance of
documentation and automated data processing by
computers. It does not have a direct effect, but it combines
and pools the effect of other factors, so because of that the
pneumatic tyres maintenance is more quality and easier.

Summary
Age durability of pneumatic tyres depends on many
parameters which are complex and which have an influence
between its. According to, there is a demand for continually
logistic following and analysis of all parameters. It
represents very complex problem that is not practicable for
short period. Considering that the age durability of
pneumatic tyres can be increased to 50%, savings which
are realized, acquit every used procedures and researches.
Properly maintenance represents one of the basic elements
that are necessary for the resumption of the age durability
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