
Предавање 5 

Врсте одржавања 

Ова лекција даје преглед свих варијанти приступа одржавању и пружа увид у могућности како 

можете организовати систем одржавања у вашој фирми комбинацијом ових екстремних примера 

који су дати. Кажем „екстремни примери“ зато што је ретко који систем у својој целини такав да је 

могуће за сваки део тог техничког система применити исти приступ одржавању. 

Подела одржавања: 

• Према тренутку вршења одржавања у односу на тренутак настанка квара 

• Према организацији 

• Према филозофији 

• Према извору финансијских средстава 

Према тренутку вршења, одржавање може бити превентивно и корективно. Логична је ствар да код 

скупих и изузетно опасних техничких система и система чији дужи напланирани застој доводи до 

великих финансијских губитака - користимо превентивно одржавање, тј. мењамо део пре него што 

дође до квара.  

Делови превентивног одржавања су: 

• Основно одржавање (прање, сипање горива, редовна провера спољашњости и 

инструмената) – ради га најчешће руковаоц машине 

• Замене - целокупан систем се ремонтује по унапред утврђеном распореду где је једини 

разлог за замену број часова рада, број пређених километара или  старост. Не улази се у 

то да ли део може још увек да ради или не. У условима немаштине може се код неких 

делова приступити редовном праћењу стања појединог дела док се не покажу први знаци 

пропадања. Али је ту предуслов да је цена радног сата довољно мала у поређењу са 

ценом дела. 

• Одржавање према стању – бира се одређени тренутак у раду машине кад се врши 

дефектажа и гледа се који су делови у ком стању и доноси се одлука шта ће се мењати. 

Технички систем мора имати погодности за ову врсту одржавања, тј. неопходно је да 

постоји могућност да се утврди стање подсклопова без њихове тоталне демонтаже, јер се 

том приликом могу оштетити делови. Замена делова се пажлјиво планира јер се не треба 

лако одрећи делова из прве уградње који имају већи квалитет од заменских. 

Код превентивног одржавања се може радити одржавање у погодном тренутку, а то је код 

пољопривредне или грађевинске механизације којој се термин ремонта одређује онда кад има 

дужу паузу у раду. Такође може бити у тачно одређеном тренутку или адаптивном 

(прилагодљивом) које се одређује и коригује на основу искуства у одржавању конкретне машине 

Према обиму посла превентивне поправке могу бити мале, средње и генералне. Мале се раде 

чешће, замена једноставнијих делова краћег века трајања, трају краће. Средње поправке 

обухватају радове из малих, али се додају поправке и сложенијих система, а генералне обухватају 

све претходне поправке али су у то укључене и поправке виталних и најкомпликованијих делова 

техничког система. 

 



Корективно одржавање се примењује код јефтиних система, или система који нису опасни по своју 

околину, нити по ток посла у фирми.  Понекад се свесно уреди организација рада у фирми тако да 

постоји систем који стоји у резерви спреман у случају да онај који је у раду откаже. Нажалост, 

понекад се корективно одржавање примењује тамо где и не би требало због некомпететности 

руковаоца и људи из службе одржавања. Тад се поправка пролонгира, али често буде скупља него 

да се део заменио на време. 

Најчешће се заправо примењује комбиновано одржавање, тако што се одређени делови машине 

одржавају по превентивном, а други делови машине по корективном одржавању. 

 

Подела одржавања према организацији 

 

 Према организацији одржавање се дели на хијерархијско и линијско.  

Хијерархијско заправно значи да у систему одржавања постоји више радионица које су по 

компликованости посла надређене (односно подређене једне другима). Ово је карактеристично за 

високосеријске техничке системе.  

• Мале радионице најнижег (првог) нивоа су раширене по територији читаве земље и у њима 

се врши одржавање помоћу најједноставнијег алата, а могу бити једноставне попут једне 

повеће гараже.  

• На следећем нивоу се врше сложенији радови и захтевају нешто бољу опрему, али и више 

техничког знања. 

• Трећи ниво представља један сервис, или неколико њих на нивоу државе, где се комплетан 

ремонт може одрадити 

• Четврти ниво је сама фабрика која је произвела машину која поред свих поменутих радова 

може вршити и измене у конструкцији машине. 

Линијска структура се користи за малосеријске техничке системе и састоји се од: 

• Основног одржавања које врши руковаоц машине 

• Покретне радионице са алатом и опремом која може стати у повећи комби 

• Радионице која је опремљена целокупном опремом за сваки посао ремонта на постојећој 

машини. 

 

Подела према филозофији одржавања 

 

Иако поднаслов делује много помпезно, заправо се овде говори о приступу који имамо унутар 

фирме према процесу одржавања, тј. ко ће се њиме бавити. 

Одлука зависи од 4 фактора:  

• Основе за доношење одлука – нивоа познавања машине и времена проведеног у 

експлоатацији  

• Периода посматрања (цео животан циклус или тренутно стање) 



• Извршиоца – нивоа обуке радника у фирми 

• Области примене (да ли је у питању нуклеарна електрана или нека великосеријска 

производња попут аутомобилске индустрије) 

По филозофији имамо две врсте одржавања: Тотално продуктивно одржавање (ТПО) и 

Одржавање према поузданости (ОПП). 

Тотално продуктивно одржавање захтева учешће свих радника у одржавању од руковаоца до 

руководиоца чиме се повезују сви сегменти предузећа. Стално се побољшава укупна 

продуктивност уз активно учешће радника. Сви они имају могућност и знање да оцене тренутно 

стање система, и своје процене заснивају на постојећим искуствима у одржавању и ефектима тих 

поправки. Кварови се отклањају кад постане довољно извесно да ће се десити. Ова метода 

захтева веома високу дисциплину, одговорност и активност свих запослених за процес 

производње и одржавања. Карактеристична за производње које раде у великим серијама. 

Одржавање према поузданости се врши на основу дубоког познавања техничког система и 

поправке се врше на основу познавања поузданости сваког од подсклопова. Посматра се цео 

животни циклус одређеног система, одржавање врше висококвалификовани радници који су 

школовани само за то, и опремљени врхунском опремом и због свих ових карактеристика, 

примењује се само кос сложених, скупих, и опасних система (хемијска, нуклеарна постројења, 

авиони итд.) 

 

Подела одржавања према извору финансијских средстава 

Текуће одржавање је оно које користи средства која су на дневном располагању у компанији, ниже 

је цене, делове је једноставно набавити и радови су нижег нивоа. 

Инвестиционо одржавање је високе цене, обухвата велике радове и планира се буджетом фирме 

за одређену годину. 

Важно је знати о ком се извору средстава ради јер је понекад јако тешко доћи до могућности да се 

нешто поправи или наплати поправка уколико није благовремено планирано да ће се то радити. 


