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1.1. ПОИМ ЗА СИСТЕМИ И ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО 
ИНЖЕНЕРСТВО 

 
1.1.1. ДЕФИНИЦИЈА НА СИСТЕМ 

 
Зборот систем е од грчко потекло и означува целина составена од делови, 

односно збир од елементи помеѓу кои постојат одредени релации и законитости на 
взаемно однесување. Во општа смисла, под поимот систем се подразбира поредок и ред 
спротивно од хаос и неред, па затоа поимот систем може да се анализира од различни 
аспекти, како: општествен систем, политички систем, деловен систем, производен 
систем, периодичен систем на елементи, броен систем, децимален систем итн. 

Во литературата постојат бројни дефиниции за поимот систем поставени од 
различни автори, а дел од нив се дадени во продолжение: 

 Систем е збир на голем број активни единици (елементи, компоненти, фактори и 
сл.), кои можат да бидат физички или апстрактни, природни или вештачки; 

 Систем е збир на елементи во меѓусебно дејство, на кои можат да се применат 
одредени системски закони (Bertalanffy); 

 Систем е збир од објекти заедно со односите меѓу објектите и нивните атрибути 
(атрибути се особини на објектите) (A.D. Hall i R.E. Fagen); 

 Систем е збир од елементи, релации меѓу нив и нивни карактеристики 
интегрирани во целина за остварување на одредена цел, односно промени на 
состојбата на системот (Д. Зеленовиќ). 

 
Според бројните дефиниции за системот, а во зависност од условите во кои се 

набљудува системот, може да се изведе следнава класификација на парцијални 
дефиниции на системот: 

 Теоретска дефиниција - Систем е збир од меѓусебно поврзани активни единици, 
 Структурна дефиниција - Систем е збир од меѓусебно поврзани единици ко се 

наоѓаат во одредено опкружување, 
 Функционална дефиниција  - Во системот се врши трансформација на "влезот", 

кој се добива од опкружувањето во "излез", кој му се предава на опкружувањето 
(графички приказ даден на сл. 2.1), 

 Динамичка дефиниција - Системот содржи низа процедурални логички 
активности кои ја извршуваат поставената функција на системот. 

 

Во рамките на теориите за системот, усвоена е конвенција за неговиот графички 
модел, прикажан на сликата 2.1. Графичкиот модел базира на функционалната 
дефиниција, според која во системот се врши трансформација на "влез" кој се добива од 
опкружувањето во "излез" кој се предава на опкружувањето. Притоа се реализираат три 
основни функции на системот: 

 процес 
 управување и  



 контрола на состојбата. 

 
Слика 2.1. Графички модел на системот (F – функција на целта на системот, К – 
карактеристика на системот, Т – оператор на трансформацијата, D – состојба на 

системот) 
 

   1.1.2. ОСНОВНИ ГОЛЕМИНИ НА СИСТЕМОТ 
 

Во согласност со дефиницијата и моделот на системот, во системот се врши 
трансформација на влезните големини, во излезни големини. За да може овој процес да 
се опишува  и проучува, треба да се дефинираат следните големини на системот: 

 
 ФУНКЦИЈА НА ЦЕЛТА НА СИСТЕМОТ - ги одредува целите поради кои 

постои системот и кои во одреден временски момент системот треба да ги 
постигне. 

 
 КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМОТ - се оние особини и елементи на 

системот со чија помош тој се идентификува, се разликува и се споредува со 
други системи од иста класа. Тоа значи дека карактеристиките, истовремено 
се показатели на квалитетот на системот. 

 
 ВЛЕЗНИ ГОЛЕМИНИ (ВЛЕЗОВИ - V) - се независно променливи големини 

кои одредени елементи на системот или системот ги прима на влезот со цел 
за обезбедување на процес на работа на системот. Можат да бидат во облик 
на материјални, енергетски или информативни големини. 

 
 ИЗЛЕЗНИ ГОЛЕМИНИ (ИЗЛЕЗИ - I) - го претставуваат резултатот на 

работата односно трансформациите во системот, па како и влезовите, можат 
да бидaт од материјален, енергетски и информациски карактер. 

 
 ОПЕРАТОР НА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА СИСТЕМОТ (Т) - претставува 

правило по кое влезот во системот се претвора во излез. Операторот на 
трансформација, по правило, се претставува со  соодветна математичко - 
логичка релација: 

 
                 T(V) = I      или                T : V     I                                     (1.1) 
 
Кај сложените системи операторот на трансформација претставува збир од 

постапки со кои влезот се претвора во излез. Кај производните системи, операторот на 
трансформација се дефинира со проектирање на технолошкиот и производниот процес. 



 
 СОСТОЈБА НА СИСТЕМОТ - е способност на системот да изврши или не 

изврши некои процеси, односно да ги реализира целите на системот 
дефинирани со функцијата на целта. 

 
 ОКОЛИНА НА СИСТЕМОТ - претставува збир на објекти и нивни 

карактеристики чии промени влијаат на системот и кои, исто така се 
менуваат под влијание на однесувањето на системот. 

 
 Сите активности на системот можат да се групираат на основа на математичко - 
логичката релација (1.1) на: 

 систем на анализа - потребно е да се објасни содржината T, V и I, 
 систем на операција - дадено е Т и V, а треба  да се одреди I, 
 систем на инверзија - дадено е T и I, а треба да се одреди V, 
 систем на синтеза - дадено е V и I, а треба да се одреди Т, 
 систем на оптимизација - треба да се изрази V, I или T, така што според 

поставените критериуми  ќе се изврши оптимизација  
 

 
1.1.3. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМОТ 

 
Системот може да се претстави со три основни функции: процес, управување и 

контрола. Процесот претставува збир на активности кои влезот го трансформираат во 
излез. Управувањето се однесува на насочено водење на сигналите потребни за 
изведување на процесот. Контрола на состојбата се однесува на контрола и 
идентификација на сите сигнали и извршни органи на системот. 

Во трансформациониот процес се врши трансформација на влезот кој се состои 
од информација, енергија и/или материјал во излез кој исто така се состои од 
информација, енергија и/или материјал.  

Информацијата претставува податок кој го поврзува процесот со неговото 
извршување во системот. Генерално информациите ги опфаќаат податоците за 
средствата, управувањето, материјалите, комуникациите, одредени пресметки со влезни 
и излезни параметри и др. 

Енергијата обезбедува способност на системот за извршување на предвидените 
процеси и функции. Во еден систем, во тек на изведување на трансформациониот 
процес се врши генерирање, конверзија, пренос и дистрибуција на енергија. 

Материјалот е определен со физички својства и хемиски состав, како и со 
подобност да се третира со предвидениот трансформационен процес. Карактеристиките 
како формата на влезниот и излезниот материјал се дефинираат со одредени барања во 
системот, кои преку информациите се пренесуваат низ процесот.    

 
 

1.2. СИСТЕМИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ИНЖЕНЕРСТВО 
  
 Терминот производно инженерство е еквивалентен на терминот "production 
engineering" кој се користи во Европа и Јапонија, како и на терминот "manufacturing 
engineering" кој се користи во Америка. 

 Производното инженерство ја претставува основната научна дисциплина на 
производната практика и го содржи генералниот комплекс на активности неопходни за 



добивање на индустриските производи. Ги опфаќа средствата и методите на 
производството во индустријата.  

 Производното инженерство опфаќа три основни области и тоа: 
 производни техники, 
 производни технологии и 
 производна кибернетика. 

Производните техники опфаќаат широк спектар на машини, роботи, автоматизирани 
системи за ракување со материјал, системи за автоматизирана монтажа и флексибилни 
технолошки системи. 

Производните технологии ги опфаќаат конвенционалните технологии на обработка, 
неконвенционалните технологии, компјутерските технологии и новите високо брзински 
технологии микро и нано, кои се во спрега со новата генерација на конструктивни 
материјали. 

Производната кибернетика ја опфаќа примената на информатичките технологии за 
проектирања (CAD, CAPP, CAM, CAE) на производот, производството, организацијата, 
планирањето и управувањето со технолошките системи на база на компјутери. На овој 
начин се овозможува интеграција на информационите и производните технологии, со 
што се реализираат новите генерации на производните системи. 

 
 Во рамките на производното инженерство, а на основа на поставките на 
теориите за системите, можат да се дефинираат следните системи (сл.2.2): 

 деловен систем, 
 производен систем, 
 технолошки систем и 
 систем на обработка. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Слика. 2.2 Структура на системите во производното инженерство 
 
Деловниот систем е најширок комплекс и содржи збир од производни и останати 
работно ориентирани подсистеми. Преку своите подсистеми најтесно е врзан за 
околината чии потреби треба да ги задоволи и на тој начин прави единствен динамички 
систем кој се однесува во склад со условите на околината. 
 
Производниот систем претставува збир од основните технолошки системи и 
останатите информатички и енергетски структури кои овозможуваат трансформација 

Деловен систем 

Производен систем 

Технолошки систем 

 
Систем на обработка 



на појдовниот материјал во готов производ. Се состои од елементи со кои почнува 
дефинирањето на производот, а се завршува со елементите со кои се добива готов 
производ, подготвен за пазарот. 
 
Технолошкиот систем е дел од производниот систем. Се состои од елементи со кои од 
појдовниот материјал, полуфабрикат или друга сировина се добиваат готови делови и 
склопови. На пример, технолошки систем претставува линија или група на машини 
каде се изведуваат одредени операции и активности, така што од полуфабрикат ќе се 
добие готов машински дел. 
 
Обработувачкиот систем или систем на обработка е дел од технолошкиот систем кој 
се состои од машински систем на кој се изведува збир на одредени операции за 
обработка, опслужуван од работник кој ја управува или од систем за автоматско 
управување.  
 
Врз основа на дадените дефиниции произлегува хиерархиската структура на системот 
во која на врвот се наоѓа деловниот систем (во општ случај се идентификува со 
претпријатието) како самостоен субјект во стопанскиот систем. 

Технолошките системи го претставуваат физичкиот збир на обработувачки и други 
системи, кои обезбедуваат можност за изведување на  процесите на обработка. 
Според тоа, технолошкиот систем има, во извесна смисла, статична форма, која во 
динамичкиот процес се претвора во производен систем со појавата на влезот, односно 
со појавата на потребата за производство од одреден тип и количината на производот. 
Оваа потреба во практиката на функционирање на индустрискиот систем се дефинира 
преку работниот налог и придружната работна документација. Појавата на работен 
налог како информациско-документациска основа на производниот процес, го 
придвижува технолошкиот процес и во тој момент технолошкиот систем преминува од 
статична во динамична форма, која тогаш има статус на производен систем.  

Од ваквото сфаќање на односот на производниот и технолошкиот систем произлегува 
дека во еден деловен систем можат да се појавуваат производни системи од различни 
типови и облици, зависно од карактерот на производната програма и од пристапот во 
проектирањето на технолошките процеси. 
Примери на производни системи се : 

 производен систем за производство на поединечни делови од кои се состои 
комплексниот производ, 

 производен систем за производство на една класа слични делови според 
системот на групна технологија, 

 производен систем за монтажа на склопот или готовиот производ и 
 производен систем за производство на производи од континуиран карактер во 

процесната индустрија. 
 

1.2.1. ДЕЛОВНИ СИСТЕМИ   
 

Деловниот систем преку неговите основни подсистеми е директно поврзан со 
околината во која и за која функционира и претставува збир на делови од производниот 
систем и останатите работно ориентирани подсистеми, како што е прикажано на 
сликата 1.3.: управување и раководење на работните системи (УРС), Маркетинг (М), 
Развој (Р), Управување со паричните средства (УПС), Општи работи (ОР), Интегрирана 
системска поддршка (СП). 



 
Слика 1.3. Основна структура на деловниот систем 

 
На слика 1.4. е прикажан информатичкиот модел на деловниот систем, каде се 

следи текот на информациите низ комплетниот деловен систем, базирано на примена на 
информатичка технологија со заедничка база на податоци, размена и обработка на 
информации на сите нивоа на системот. Информатичкиот модел содржи три значајни 
нивоа:  

- Производна политика (I) 
- Одлучување и управување (II) 
- Техничка и технолошка разработка (III) 
 
Првото ниво се однесува на усвојување на деловната политика преку стратешко 

определување на производите кои ќе се произведуваат, со чие пласирање на пазарот 
може да се оствари основната цел на производната мотивација, која се однесува на 
остварување на приходи и добивка, подигање на општествениот стандард и квалитетот 
на живеење. 

Второто ниво опфаќа анализа на барањата на пазарот, маркетинг и прашања 
поврзани со планирање и управување на процесот на производство на потенцијалниот 
производ и негово позиционирање во производната програма. 

 

 
Слика 1.4  Информатички модел на работен систем 



Третото ниво ги опфаќа техничките и технолошките дејности, кои се однесуваат на 
развој на производот, проектирање на конструктивна и технолошка документација, 
планирање и управување на производството со соодветни технолошки и обработувачки 
системи. 
 
1.2.2. ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ 
 

Производниот систем опфаќа збир на технолошки системи и технички, 
информатички и енергетски структури (како текови на материјали, информации и 
енергија), кој обезбедува реализација на поставените цели постигнување на 
предвидените резултати. 

Работата на производниот систем опфаќа активности неопходни за промена на 
влезните Xi ( t )  во излезни величини Yj ( t ), притоа создавајќи нови вредности односно 
излезни резултати со додадена вредност.  
 

 
Слика 1.5.  Основен модел на производниот систем 

 

1.2.3. ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ 
 

Технолошкиот систем е основен дел на производниот систем кој овозможува 
претворање на влезните во излезни величини со потребен облик и карактер. 

Технолошкиот систем опфаќа: обработувачки системи, монтажни системи, 
системи за управување со материјалите, управување со залихите, управување со 
квалитетот, управување со алати и прибори, управување со одржувањето, складишни 
системи и управувачки системи.  

 
1.2.4. ОБРАБОТУВАЧКИ СИСТЕМИ 
 

Обработувачкиот систем, како дел од технолошкиот систем, го сочинуваат: 
машината, приборот, алатот, мерилата, обработувано парче и опслужувачот. 
 Основниот модел на  обработувачкиот систем е прикажан на слика 2.3. 
Дефиниран е како збир на две множества, машински систем и обработувачки процес, 
кои се во меѓусебна врска преку збирот од влезни фактори X(t) и излезни фактори Y(t). 
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Слика 2.3 Основен модел на обработувачкиот систем 
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Во литературата најчесто се среќаваат два модели на обработувачкиот систем,  
геометрискиот модел, прикажан на сл.1.6 и информатички модел, прикажан на сл.1.7. 
 Во геометрискиот модел на обработувачкиот систем основниот дел од влезот на 
системот го сочинува сировото парче со своите геометриски и технолошки 
карактеристики (облик, димензии, материјал, рапавост на обработената површина итн.). 
 

 
Слика 1.6  Геометриски модел на обработувачки систем 

  Во кибернетскиот модел на обработувачкиот систем, влезот го сочинува 
сировото парче, енергија, информација, како и проектираното  решение на операциите 
и зафатите на обработка, а на излез е обработеното парче кое има додадена вредност во 
однос на влезот, како и бројни функции на обработувачкиот процес со чие следење и 
оптимирање се подобрува целиот систем. 

 
Слика 1.7   Кибернетски модел на обработувачки систем 

 ` 
 Структурата на обработувачкиот систем за производните технологии со 
режење, детално е прикажана во Глава 5. 

 
1.3. ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ИНЖЕНЕРСТВО 
 
 Во структурата на индустриските системи на различни нивоа се одвиваат 
голем број различни видови работни процеси при трансформацијата на ресурсите во 
готови производи. Во таа смисла, според дефинираните системи во производното 
инженерство се распознаваат следните процеси (сл. 2.4 ): 

 деловни процеси, 
 производни процеси, 
 технолошки процеси и 
 процес на обработка. 

 



Деловниот процес претставува збир од процеси на производни, економски и 
општествени подсистеми и елементи кои ја поврзуваат околината - пазарот со 
производните системи. Работниот процес се одвива во работни системи кои во 
зависност од карактерот на работните процеси добиваат називи: индустриски систем, 
претпријатие, компанија, акционерско друштво или холдинг. 
 
 
 
 
                           Суровина 
                   полуфабрикат                                                                                    Производ  
     
                                                                                                    Готов дел, 
 
 
 
                                                     Слика 2.4. Структура на деловниот процес 
 Производниот процес претставува збир од работни процеси (процес на 
подготовка на работата, процес на транспорт, процес на складирање, процес на 
контрола, процес на одржување, процес на управување, процес на снабдување) кои, 
според проектираниот технолошки процес, го трансформираат материјалот 
(суровината, полуфабрикатот) во готов производ. Производните процеси се одвиваат во 
производните системи. 
 Технолошкиот процес претставува синтеза на изведување на сите операции на 
обработка на одреден производ и овозможува трансформација на суровиот материјал во 
готови делови. Технолошкиот процес на монтажа овозможува трансформација на 
деловите во подсклопови и склопови. 
 Обработувачки процес е врзан за одредена операција на обработка која се 
изведува на системот на обработка, составен од елементите: управување (човек или 
управувачка единица), работа (машина, предмет на обработка, алат), контрола (човек и 
алат за мерење или автоматска единица за мерење). 
 Процесот на обработка се одвива на системот на обработка, а се состои од 
процес на обработка и помошни процеси (Сл.2.5). Процесите на обработка вршат 
директна трансформација на суровото парче во готов дел, а во изведувањето на 
процесот на обработка вклучени се и помошните процеси. Процесот на обработка за 
производните технологии со режење детално е прикажан во Глава 5. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 Слика 2.5. Основна поделба на процесот на обработка 
 
 
1.4.. Struktura na  proizvoden sistem 
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Proizvodstvenite sistemi (Sl.1.10) gi obedinuvaat proizvodstvenite 
tehnologii i menaxerskite tehnologii so cel da realiziraat odreden proizvod 
i/ili usluga. Koga kako izlez od proizvodstveniot sistem se javuva proizvod  
(avtomobil, avion, mebel, igra~ki i sl.) toga{ stanuva zbor za proizvodstven sistem 
{to proizveduva proizvodi (Manugfacturing system), dodeka koga kako izlez se javuva 
usluga (film, muzika, sliki, TV programa i sl.) toga{ stanuva zbor za proizvodstven 
sistem za uslugi (Service system). 

Proizvodstvenata tehnologija se zanimava so protokot na materijalite (od 
surovinite, pa preku nivnata transformacija vo pogonite, do gotoviot proizvod, 
ispora~an na kupuva~ot). Menaxerskata tehnologija (menaxmentot) glavno se 
zanimava so protokot na informaciite so cel efektivno da se upravuva so 
protokot na  materijalite so negovo  planirawe i upravuvawe. 
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Sl.1.10. Model na proizvodstven sistem 

 
 
1.4.1. Funkcii vo proizvodstvoto 
 
 

Postojat odredeni osnovni funkcii koi moraat da bidat prisutni za da se 
pretvori siroviot materijal vo zavr{en proizvod. Za kompaniite koi 
proizveduvaat diskretni proizvodi, mo`e da se prepoznaat slednive funkcii: 

 procesirawe ( obrabotka ) 

 monta`a 

 manipulacija so materijalite i skladirawe 

 kontrola na kvalitetot i testirawe 

 upravuvawe 
 

Prvite ~etiri od ovie funkcii se fizi~ki aktivnosti koi se vr{at na 
proizvodot. Obrabotkata i monta`ata se  operacii koi dodavaat vrednost na 
proizvodot. Tretata i ~etvrtata funkcii se prisutni vo proizvodstvoto, no ne 
dodavaat vrednost ( sl.1.11). 
 



 

 1.  Procesirawe
 2.  Monta`a 
 3.  Manipulirawe so proizvodite 
 4.  Kontrola i testirawe 
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Sl.1.11.. Model na fabrikata koj gi poka`uva pette funkcii vo proizvodstvoto 
 
 
1.4.1.1. Procesirawe ( obrabotka ) 
 

Procesnite operacii go transformiraat proizvodot od edna sostojba vo 
druga, pokompleksna, sostojba. Vo ovaa transformacija, glavno se dodava energija 
(mehani~ka, toplinska, elektri~na, hemiska i sl.) potrebna za promena na oblikot, 
za  otstranuvawe na materijalot ili za menuvawe na fizi~kite osobini na delot. 
Ovie operacii mo`at da se klasificiraat vo slednive ~etiri kategorii: 

 osnovni procesi 

 sekundarni procesi 

 operacii za podobruvawe na fizi~kite svojstva 

 zavr{ni operacii 
 

Osnovnite procesi se onie koi mu ja davaat na materijalot osnovnata forma. 
Kako primer mo`e da se navedat lieweto na metalite ili injektiraweto na 
plastikata, kade, siroviot materijal se transformira  vo osnovnata geometrija na 
baraniot proizvod. Voobi~aeno, potrebni  se dopolnitelni obrabotki za da se 
dobie zavr{nata forma, dimenzii ili osobini na delot. 

Sekundarnite procesi sleduvaat po osnovnite i imaat za cel da mu ja dadat 
na delot negovata zavr{na geometrija. Vo ovaa kategorija na procesi spa|aat: 
obrabotkite so re`ewe (so stru`ewe, glodawe, dup~ewe, brusewe i sl.) ili so 
plasti~na deformacija (kovawe, vitkawe, izvlekuvawe i dr.). 

Operaciite za podobruvawe na fizi~kite osobini vizuelno ne davaat 
promena na geometrijata na delot. Namesto toa tie gi podobruvaat negovite fizi~ki 
svojstva (tvrdina, jakost i sl.). Termi~ata obrabotka e tipi~en primer na operacija 
za podobruvawe na svojstvata na metalite. 

Zavr{nite operacii se zavr{niot proces koj se realizira vrz delot. 
Nivnata namena e, na primer, da se podobri izgledot ili da obezbedi za{titen sloj, 
otporen na r|osuvawe, hemikalii i sl. Tipi~ni primeri na ovaa kategorija operacii 
se: polirawe, bojadisuvawe, hromirawe i sl. 
 

Proizvodstveniot proces dodava vrednost na siroviot materijal (proces na 
nezavr{eno proizvodstvo) so negova transformacija vo nekakva posakuvana 
sostojaba. Procesot voobi~aeno se realizira so odredena oprema koja ja 
pretstavuva kapitalnata investicija na firmata. Pri obrabotkata dopolnitelno se 
koristat alati, pomagala i kalapi specijalno proektirani za obrabotuvanoto 
par~e. Za realizacija na procesot neophodna e energija za rabota na ma{inite i 
drugata oprema, pri {to naj~esto se koristi elektri~nata energija. Pri realizacija 
na procesot, potrebno e vklu~uvawe na rabotna raka so cel da se upravuva procesot, 



da se obslu`uva ma{inata, da se kontroliraat dimenziite na obrabotuvanoto par~e 
i sl. 

Proizvodstveniot proces proizveduva dva izleza: 

 obraboteno par~e 

 otpadoci i gubitoci 
 

Bidej}i par~eto pominuva niz pove}e operacii na obrabotka, samo 
poslednata go oformuva vo baranata forma. Vo ostanatite operacii par~eto se 
nao|a vo proces na nezavr{eno proizvodstvo. Kako dopolnitelen proces kon 
osnovniot se javuvaat odredeni odpadoci vo proizvodstvoto i soodvetni gubitoci. 
Tipi~ni odpadoci se stru{kata, ostatoci od limovi, plastika i sl. Gubitocite se 
vo tro{ewe na alatite, trieweto, zagrevaweto i sl. 
 
 

1.4.1.2. Monta`a 

 
Monta`nite i operaciite za spojuvawe go predstavuvaat vtoriot glaven del 

od operaciite vo proizvodtvoto. Pri monta`ata , dva ili pove}e dela se spojuvaat 
vo edna celina. Tuka se vklu~eni razni mehani~ki operacii za spojuvawe, vo koi se 
koristat zavrtki , navrtki, ~ivii i sl., kako i procesi za spojuvawe, kako {to se 
zavaruvaweto, lemeweto i dr. Vo proizvodstvoto, monta`ata sleduva posle 
operaciite na obrabotka. 
 
 

1.4.1.3. Manipulirawe so materijalite i nivno skladirawe 

 
Pokraj osnovnite operacii so koi se dodava vrednost, materijalite i 

proizvodite mora da se premestuvaat i skladiraat vo tekot na proizvodstveniot 
proces. Vo poveketo proizvodstveni pogoni, materijalite i delovite pominuvaat 
pove}e vreme vo dvi`ewe i skladirawe otkolku vo operacii so koi im se dodava 
vrednost (sl. 1.11.). 
 
 

 
 

Sl.1.11. Raspored na potro{enoto vreme vo tipi~no serisko proizvodstvo 

 
 



1.4.1.4. Kontrola i testirawe 

 
Kontrolata i testiraweto se smetaat kako delovi od menaxmentot na 

kvalitetot vo organizaciite. Namenata na kontrolata e da se proveri dali delot 
ili proizvodot gi zadovoluva zadadenite standardi ili specifikacija. Na primer, 
so kontrolata se proveruva dali stvarnite dimenzii na par~eto se vo tolerantnite 
granici poka`ani na crte`ot na delot. 

Testiraweto glavno se odnesuva na proverkata na funkcionalnite 
karakteristiki na zavr{eniot proizvod, no mo`e da se primeni i na nekoi 
podsklopovi. Na primer, zavr{noto testirawe na proizvodot poka`uva deka toj 
raboti na na~in koj e specificiran od strana na negoviot proektant. 
 
 

1.4.1.5. Upravuvawe 

 
Upravuva~kata funkcija vo proizvodstvoto gi vklu~uva kako upravuvaweto 

na individualnite procesi na transformacija i monta`a, taka i menaxment 
aktivnostite na nivo na pogon i firma vo celina. Upravuvaweto so procesite na 
nivo na ma{ina vklu~uva postignuvawe soodvetni celi so soodvetno koristewe na 
vlezovite vo procesot. 

Upravuvaweto na nivo na fabrika vklu~uva efektivno koristewe na 
rabotnata raka, odr`uvaweto na opremata, dvi`eweto na materijalite i nivnoto 
skladirawe,  navremena isporakata na proizvodi so baran kvalitet, upravuvawe so 
tro{ocite so cel na nivna minimizacija i sl.  

Upravuvaweto na proizvodstvoto na nivo na pogon ili organizacija, 
predstavuva glavnata to~ka na presek pomegu fizi~kite operacii vo organizacijata 
i operaciite na procesirawe na informaciite koi se javuvaat vo proizvodstvoto. 

 


