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1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

Циљ функције одржавања је да осигура оптималну расположивост набављене и инсталиране 
опреме  у  производним  предузећима  уз  што  мање  трошкове.  Одржавање  по  процесном 
моделу организовања и управљања пословним моделом спада у најважније процесе подршке 
главним процесима и као такав процес има веома интензивну интеракцију са свим главним 
процесима пословног система. 
 
Увођењем и поштовањем редовних процедура превентивног и планског одржавања могу се избећи 
многобројни проблеми, попут нпр. отказа рада муљне пумпе (слика 1), или хаваријског оштећења 
мотора гасних генератора, који могу довести до застоја рада постројења дужи временски период.  

 

 
Слика 1. Пример неадекватног одржавања муљне пумпе 

     
2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења 
   
На  домаћем  тржишту  не  постоји  адекватан  софтвер  за  управљање  процесом  одржавања 
опреме.  Коришћење  развијених  иностраних  софтверских  решења  у  управљању  процесом 
одржавања  опреме  у  домаћем  амбијенту  није  адекватна  солуција  из  два  разлога:  (а)  ови 
софтвери су прилично скупи, и (б) кориснички интерфејси тих софтвера нису локализовани 
на српски језик, што ограничава њихову примену на ужи број корисника, односно углавном  
искључује  ону  радну  снагу  која  је  најчешће  и  задужена  за  послове  одржавања  у  некој 
организацији.     

Овј  софтвер  преставља  алат  у  управљању  процесом  одржавања  (планском  и  наменском) 
опреме (слика 2). Софтвер је наменски писан као подршка управљању процесом одржавања 
опреме у централном постројењу за пречишћавање отпадних вода за град Крагујевац, али је 
он  општег  типа  и  може  се  без  икаквих  модификација  применити  и  на  процесе  у  другим 
производним предузећима или установама.  



 
 

Слика 2. Шематски приказ планског одржавања 

 

 
3. Суштина техничког решења 

Циљ  апликације  за  управљање  процесом  одржавања  ‐  MntISO  је  да  омогући  ефикасно  и 
стандардизовано вођење процеса и интеракцију информација између активности у процесу.  

Апликација  за  управљање  процесом 
одржавања  MntISO  је  првенствено 
намењена  функцији  ордржавања  у 
предузећу  која  је  задужена  за  процес. 
Међутим  како  процес  одржавања  има 
интеракцију  са  већином  главних 
процеса  у  фирми,  апликација  је 
намењена  и  осталим  корисницима 
информација  које  су  повезане  за 
процес одржавања. 

Апликација  је  пројектована  за  рад  у 
мрежном  окружењу  (постоји  и 
једнокорисничка  верзија  апликације), 
што  омогућава  успостављање 

комуникације међу чиниоцима и процесима који интерреагују са процесом одржавања. 
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4.  Детаљан  опис  техничког  решења  (укључујући  и  пратеће  илустрације  и 

техничке цртеже) 

Апликација MntISO  је  пројектована  тако  да  представља  слику  реалног  система  у  сегменту 
праћења и управљања процесом одржавања. Апликација MntISO  је подељена у две логичке 
целине: 

• Adm ‐ администратор процеса одржавања, 

• Kor  ‐ корисници програма.  

Као  и  у  реалном  систему,  праћење  и  управљање  процесом  одржавања  је  централизовано. 
Саме активности одржавања су дистибуиране.  

Администратор података једини може уносити, брисати и ажурирати податке у бази. Могуће 
је имати једног или више администратора програма 

Корисничка апликација садржи само прегледе и извештаје из базе. 

Логичка  архитектура  (слика  3)  је  базирана  на  централизованим  подацима  (база  и 
документи), чиме се постиже конзистентност података у дистрибуираним апликацијама што 
одражава коришћење докумената у реалном систему. 

 

 

Слика 3. Логичка архитектура мрежне варијанте апликације MntISO 

 

Мрежна варијанта 
 

 Kor 1 

 Adm 

 Kor 2

 Kor N

DB 
MntIS

DB Mnt - Baza podataka        
Adm - Adfministracijska aplikacija  
Kor - Korisnička aplikacija  



У мрежној варијанти апликација MntISO у основи има две врсте корисника: 

1. Администратора података ‐ Adm 
Администратор  података  врши  унос  и  ажурирање  података  у  систему.  Овиме  се 
обезбеђује    јединствено вођење података о документима. Администратор  је тај који 
прати животни циклус опреме кроз податке о њима. 

Администратору је преко апликације омогућено да: 
• управља подацима  
• додаје нове ОЦ, линије и опрему 
• додаје нове кориснике апликације и додељује им корисничка права 
• врши унос и ажурирање планова превентивног одржавања 
• врши  унос  и  ажурирање  података  о  опреми  (матични  подаци,  историјат 

одржавања, документација опреме, ....) 
• врши унос и ажурирање матрице одржавања и производње. 

2. Ауторе/кориснике докумената ‐ Kor 

Аутори/корисници  имају  могућност  да  покрећу  активности  интервентног 
одржавања,  да  уносе  планове  производње,  да  уносе  извештаје  са  превентивних  и 
интервентник активности одржавања. 

Како  је апликација пројектована за мрежни рад, сви корисници виде исте податке о 
документима и у  сваком тренутку могу директно из апликације да изаберу жељене 
податке. 

 
Слика 4 – ЕR модел апликације MntISO за сегмент података о опреми 



Једнокорисничка варијанта 
 

Код  једнокорисничке  апликације,  инсталира  се  само  сегмент  за  рад  администратора 
података (описан у мрежној варијанти). 

Једнокорисничка варијанта примеренена је мањим погонима или у фази тестирања и обуке 
особља за рад са апликацијом MntISO. 

Права и задаци систем администратора 
 

Администратор  података  је  носилац  свих  кључних  активности  у  апликацији  MntISO. 
Одговоран је за све податке у апликацији као и за ажурност података на централном диску. 
Његове обавезе и дужности су: 

• иницијализација апликације, 
• евиденција података, 
• дефинисање  локације  интерних  података  апликације  (базе  података)  као  и 

екстерних  података  (документација  о  опреми  у  електронском  облику)  на  диску  за 
мрежно окружење, 

• архивирање докумената и података о њима. 
• израда и чување резервних копија базе података и ектерних података (BackUp). 

 
 

На слици 5 приказан је дијаграм тока апликације MntISO. Свака фаза дијаграма тока грана се 
на активности које се извршавају преко одговарајућих форми у апликацији.  
 
На слици 6 приказан је начин задавања детаљних података о опреми који су релевантни за 
процес одржавања, а на слици 7 унос/едитовање фотографије/скице одговарајуће опреме.  

Апликација MntISO генерише излазне информације у облику Прегледа и Извештаја. 
 
Преглед  представља  излазне  информације  приказане  на  екрану  (монитору,  дисплеју).  Из 
прегледа  је  могуће  извршити  одговарајуће  акције  у  апликацији  (на  пример,  изабрати 
документ из листе дате у прегледу и ући у његов садржај). Прегледи се не штампају. 
 
Извештај  представља  излазну  информацију  из  које  није  могуће  вршити  даље  акције  у 
апликацији осим штампања. Пример једног извештаја „Преглед плана подмазивања опреме“ 
приказан је на слици 8.  
 



 
 

Слика 5 – Дијаграм тока апликације MntISO  
 

 

 

Šema aplikacije 

Inicijalizacija sistemskih šif. Inicijalizacija opštih šif. Inicijalizacija šif. održavanja

Greške u aplikaciji 

Prava pristupa korisnika 

Status firmi

Radna mesta

Stručne spreme

Jedinice mere

Osoblje

Organizacione celine

Firme (dobavljači)

Vrsta opreme 

Značaj opreme 

Frekvencije prev. održavanja

Tip sklopa 

Vrsta neispravnosti

Uzrok neispravnosti

Tip rez. dela/alata 

Tip operacije održavanja

Oprema za održavanje

Raspored opreme na lin. i OC Unos proiz. operacija po opremi

Unos podataka o opremi 

Karton opreme Komponente/sklopovi

Linije po OC Oprema po liniji

Dokumentacija Postupi prev. održavanja

Istorijat održavanja Radne karakteristike 

Planovi podmazivanja

Planovi pregleda

Planovi zamena

Odgovornosti za postupe

Realno angažovanje opreme

Radni nalozi proizvodnje

Angažovane linije

Angaž. oprema po liniji

Oper. po planovima 

Oper. po kompnentima 

Oper. po opremi i 



 
Слика 6 – Унос података за картон опреме 

 

  

Слика 7 – Унос/едитовање фотографије/скице опреме 
  



 
Слика 8 – Преглед плана подмазивања опреме 

 

 
Слика 9 – Извештај "Досије машине" 



Документација опреме 

Документација  везана  за  опрему  се налази  екстерно у  електронском или папирном 
облику. Омогућено је дефинисање следеће врсте документације: 

• On‐line документација лоцирана на било којој мрежној локацији фирме или на 
интернету 

• On‐line  скенирана  документација  са  интерним  модулом  за  скенирање 
уграђеним у апликацију са избором за брзо и фино скенирање 

• Off‐line  папирна  документација  код  које  се  чува  назив  и  физичка  локација 
документације 

• Off‐line  електронска  документација  која  је  у  електронском  облику  али  на 
екстерним носачима документације (dvd, cd, оптички дискови идр.) 

Документација  у  електронском  облику  ноже  бити  у  било  ком формату  и  отвара  се 
помоћу  програма  који  је  дефинисан  у  оперативном  систему  као  стандардни  за  ту 
врсту формата.  
Осим везе ка документацији у овој форми се могу и унети додатне напомене о опреми 
у облику мемо текста. 

Превентивне операције – подмазивање опреме 

План  подмазивања  опреме  се  може  уносити  по  свим  агрегатима/склоповима  и 
позицијама.  Избор  се  врши  са  листе  компоненти  и  може  се  дефинисати  апсолутни 
и/или  ефективни  временски  период.  По  уносу  може  се  прегледати  и  одштампати 
План подмазивања опреме. 

Превентивне операције – прегледи опреме 

План  превентивних  прегледа  опреме  се  може  уносити  по  свим 
агрегатима/склоповима и позицијама. Избор се врши са листе компоненти и може се 
дефинисати  апсолутни  и/или  ефективни  временски  период.  По  уносу  може  се 
прегледати и одштампати План превентивних прегледа опреме. 

Превентивне операције – замене делова на опреми 

План  превентивних  замена  делова  на  опреме  се  може  уносити  по  свим 
агрегатима/склоповима и позицијама. Избор се врши са листе компоненти и може се 
дефинисати  апсолутни  и/или  ефективни  временски  период.  По  уносу  може  се 
прегледати и одштампати План превентивних замена делова на опреми. 

Одговорност за превентивне планове одржавања 

Одговорност  за  превентивне  планове  се  дефинише  преба  броју  поступа 
превентивног  одржавања  (сви  планови  превенције  чине  поступ)  и  датуму  од  кога 
поступ  важи  у  примени.  Дефинишу  се  одговорне  особе  за  све  врсте  планова  из 
поступа и то за: Израду планова; Контролу планова; Одобравање примене планова и 
особа која дужи опрему на коју се поступ односи. 



Унос реалног ангажовања опреме  

Оптерећење  опреме  се  прати  реалним  ангажовањем  опреме  преко  групних  радних 
налога производних линија и опрме на линији која је укључена у производни процес 
према актуелним налозима. Опрема се ангажује према подацима из унетих операција 
по  линијама  и  опреми,  али  се  увек  могу  извршити  корекције  ангажовања  према 
конкретном стању у производном процесу. 
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Ol( 10.06. 2010. rO,l.(MHe Ha OCHOBY 1.JJIaHa 200. CTaTYTa MallIHHcKor ¢aKYJITeTa, 
,l.(OHeJIoje 

O)1,JIYKY 

YCBajajy ce rr03MTMBHe peo:eH3Mje TeXHM1.JKOr pellielDa "IIporpaM 3a npalielbe H 
ynpaBJbalbe npou;ecoM O,ll.piKaBalba onpeMe", aYTopa):(p MHJIYHa lia6Hlia, ):(p 
MHJIaHa ):(ecnoTOBHOa,,lI.p PajKa qYKHoa, )J:P He60jme JOBHqHOa M ,lI.P Balbe 
IIIymTepmHq. 

PellielDe rrpMrra,l.(a KJIaCM M85, rrpeMa KJIacmlmKaIJ.MjM M3 rIpaBMJIHMKa 0 

nocryrIKY M Ha1.JMHY Bpe,l.(HOBalDa, M KBaHTMTaTMBHOM MCKa3MBalDY 

HaY1.JHOMcTPa)l(MBa1.JKMX pe3YJITaTa MCTpa)l(MBa1.Ja, ("CJI. rJIaCHMK PC", 6p. 
38/2008). 

Pe:u.eH3eHTM cy: 

1. 	 ):(p lioiKH)J:ap KPCTHO, pe,ll.oBHH npmfJecop, MamHHcKH lfJaKYJITeT 
KparyjeBau 

2. 	 ):(p He60jma JIYKHO, pe,ll.OBHH npmfJecop, MamHHcKH f}1aKYJITeT 

KparyjeBau; 


AOCTaBJheHO: 


AYTopMMa k-~~~" ' 

APXMBM 	 /<~" ' . 

; ~ ; 	'",' 
,~ :: ~ 'l 

'" "'l<' 

(//"~EKAH MA:I1ll1HCK 
, 

/ 

, pel(. npo(i)· 

http:MCTpa)l(MBa1.Ja
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