
Предавање 10 (13. седмица семестра)  

 

Резервни делови 
 

Систем одржавања без обезбеђене одговарајуће количине резервних делова не може 

квалитетно да функционише, па се зато овој теми поклања посебна пажња. Мали сервиси, у које 

смо најчешће навикли да одлазимо са својим возилима (механичар, вулканизер, ауспух сервис...) 

раде са стандардним алатом и опремом потребним за ту врсту делатности и малом количином 

резервних делова на залихама, и то онима који одговарају већини типова возила. За сваку 

конкретну поправку такви сервиси морају да набављају делове у велепродајама или 

малопродајама. Сервисери са дужим искуством имају рабат – попуст на цену делова, али морају 

понекад да чекају за набавку неколико дана, а понекад седмицу или две. Многим клијентима тај 

начин губљења времена није прихватљив, нарочито уколико им је возило неопходно да би 

зарађивали користећи га. Зато се чешће опредељују за нешто скупље овлашћене сервисе, где ће 

поправку завршити у краћем року, где ће се уградити оригинални резервни делови и где ће добити 

гаранцију на урађене радове, а самим тим и поверење у услугу која им је пружена. 

Стога, свако предузеће за одржавање возила које тежи томе да привуче што већи број 

клијената (возила фирми) мора да пронађе адекватну количину резервних делова како би 

поправка била ефикасна - али не и превелику количину, како не би сувише везала финансијска 

средства. Релативно велика количина резервних делова за сервис који покрива више типова 

возила у и неколико модела зависно од годишта мора да складишти уз добру организацију у 

магацину како би снабдевање мајстора са одговарајућим резервним делом било ефикасно сваки 

пут. 

Избор количине и врсте резервног дела који ће се држати у магацину са собом носи следеће 

трошкове: 

• Трошак набавке дела 

• Финансијски трошак због везивања средстава, односно смањења количине новца који 

је на располагању фирми (зато треба одредити оптимум количине) 

• Трошкови складиштења 

• Трошкови услед застаревања, оштећења  или губитка својстава услед сувише дугог 

стајања у магацину 

 

Све резервне делове можемо поделити на стандардне и наменске. Стандардни делови попут 

завртњева, навртки, шелни, сијалица, моторног и кочионог уља, антифриза и сл. одговарају за 

већи број возила. Такве делове чак и сервис најнижег нивоа може имати на стању у извесној 

количини.  

Наменски су они који су направљени искључиво за ту врсту возила (машине) и не могу се 

уграђивати у неки други тип. С једне стране, позитивно је што то онемогућује да се део са 

неодговарајућим техничким карактеристикама угради на место где није предвиђен (пример: 

слабији алтернатор који не може да произведе количину струје потребну за возило са много 

додатне опреме). Нажалост, сведоци смо и тога да произвођачи намерно праве део таквим да вам 

или треба специјални алат и услуга сервиса (пример: интегрисана батерија у мобилним 

телефонима), или вас терају да за возило узмете део намењен последњем моделу, који је скупљи, 



а нема ништа боље карактеристике него исти такав део за модел возила који је старији 5 година, и 

кошта упола мање (пример: кочионе плочице). 

 

Такође делове можемо поделити по њиховим карактеристикама на: 

 

• Нетрошни делови – они не пропадају са старењем и мала је могућност да се 

онеспособе за рад. Имају високу цену, тако да се не набављају унапред. 

• Резервни делови који трају краће од века техничког средства и који су главни предмет 

наручивања унапред (сетови квачила, кајшеви, водене пумпе и сл.) 

• Општи материјали за одржавање попут лимова, електрода, мазива итд. 

 

Обезбеђивање довољне количине резервних делова 

Овај процес се мора сагледати са два аспекта. Први је аспект снабдевања, односно 

обезбеђивања довољне количине резервних делова, што омогућава да нема застоја у раду. Други 

је аспект економичности, односно одређивање адекватне количине финансијских средстава за 

овај процес. Имајући у виду да количина средстава са собом повлачи и количину новца за камате, 

такође превелика количина резервних делова повећава трошкове складиштења, и повећава 

могућност застаревања и оштећења при манипулацији, треба бити рационалан приликом 

прављења плана набавке. 

Све ово мора бити испраћено квалитетном структуром тока информација о потребама и 

кретању материјала кроз фирму. Уколико није ово испуњено, нећемо имати добре полазне 

информације које треба да разматрамо како бисмо донели исправну одлуку шта складиштити. 

Делатност везана за обезбеђивање довољне количине резервних делова се дели на: 

• Планирање (које делове, кад и колико набавити и колико средстава обезбедити) 

• Набавка (поручивање, транспорт, плаћање, царињење...) 

• Складиштење 

 

Информације и документи потребни за обезбеђивање довољне количине 

резервних делова 

Информације и документи се у модерном пословању могу и даље налазити у папирној форми, 

али се често узимају из софтвера за електронско пословање фирми. То су компјутерски програми 

који умрежавају већи број компјутера у целој фирми и уколико су урађени квалитетно и адекватно 

прилагођени крајњем кориснику  -  могу бити веома ефикасни. Омогућавају брз проток 

информација кроз целу фирму и дају статистичке податке пословања који могу бити од важности 

приликом доношења разних одлука, па и одлуке о куповини резервних делова. 

Лоше информације могу довести до неправовремене набавке, погрешне набавке или набавке 

нечег што није заиста потребно фирми, као и складиштења на неодговарајућем месту, па га не 

можемо наћи кад затреба за уградњу. 

 



Потребне податке (информације) делимо на следеће групе: 

• Идентификација: тачан назив дела, ознака за набавку, посебан број – „код резервног дела“, 

јединица мере, локација у складишту, место уградње 

• Информације за управљање залихама 

• Информације о кретању залиха и набавкама 

 

Информације за управљање залихама су: 

• Начин управљања – да ли је у питању посебна поруџбина или због тренутног ниског стања 

на залихама 

• Сигнална залиха – количина делова при којој се даје сигнал за нову набавку 

• Количина за набавку (дефинисана количина која се поручује сваки пут) 

• Критична залиха – минимална залиха дозвољена само у тренутку пристизања нове 

количине, (иначе се процес рада успорава или зауставља) 

• Кумулативна (укупна) потрошња дневна/месечна/годишња 

• Време набавке тј. које је потребно да стигне нова количина од тренутка поручивања 

• Цена по јединици мере 

Информације о кретању залиха и набавкама су: 

• У случају поновне поруџбине: датум, разлог поруџбине (сигнална залиха, посебан 

захтев...), количина 

• У случају примљене поруџбине: датум, оцена, количина 

• У случају резервације (остављање одређене количине робе „са стране“): датум, за кога, 

количина 

• У случају издавања робе: датум, овера, количина 

• У случају извештаја о стању на залихама: само количина 

Све претходни подаци (информације) се извлаче из следећих докумената: 

• Пописа резервних делова 

• Листа резервног дела 

• Складишне картице 

Форма ових докумената је крајње слободна. Скицираћемо у наставку како они изгледају, а на 

испиту покушајте да скицирате сопствену верзију документа која садржи исте потребне податке. 

Важно је за све поменуте документе да у што краћој форми прегледно обухвате све потребне 

податке. 

 

Попис резервних делова 

Попис се прави за сваки технички систем понаособ, тако да се зна из којих делова се састоји 

систем, и у које подсклопове су поменути делови уграђени, што је јако важно код компликованих 

техничких система. Стоји податак о количини тих делова који се уграђују у систем, годишња 



потреба за тим делом, начину управљања залихом, датум и потпис, као и укупан број листова у 

попису и редни број конкретног листа.  

Попис резервних делова број: Назив техничког система: 
 

Редни број Назив Код Подсклоп тех. 
система. 

Количина 
по тех. 
систему 

Потрошња 
годишња 

Начин 
управљања 

       

       

.       

..       

...       

Лист бр. Укупно листова: Попис израдио Датум Потпис 

 

Лист резервног дела 

На основу пописа резервних делова, прави се лист једног конкретнго резервног дела. Овај 

лист садржи важне детаљније податке о самом делу: 

• Податак о маси дела која је важна са аспекта превоза и манипулисања делом 

• Цена 

• Количина за набавку  

• Време за набавку 

• Начин управљања залихом конкретног дела 

• Критична залиха 

• Сигнална залиха 

• Технички системи у које се уграђује и количина 

• Додатне информације од значаја 

• Списак неколико испоручиоца овог дела са свим подацима 

• Податак о месту складиштења и називу магацина 

 

Лист резервног дела бр.: Назив и ознака Код 

Годишња потрошња: Цена једнице мере: 

Маса: Начин управљања: 

Сигнална залиха: Критична залиха: 

Количина за набавку: Време за набавку 

Додатне информације: 

Испоручиоц 1: 

Испоручиоц 2: 

Испоручиоц 3: 

Испоручиоц 4: 

Уграђен у технички систем: Уграђен у технички систем: Уграђен у технички систем: 

Датум Систем Датум Систем Датум Систем 

      

      

Складиште: Лист израдио: Датум Потпис 

 



 

Складишна картица 

Складишна картица је најважнији документ везан за резервни део који прати његову количину 

на стању, и на њој је обележено тачно место на којој се део налази (нпр. број пролаза у магацину, 

број сталаже, број полице и број кутије/преграде). То значи да лоше ажурирање података на 

складишној картици може довести до тога да се не набави неки неопходни део, јер се сматра да га 

има довољно, или да купујемо оно чега има на стању јер на картици пише мања количина. Јако 

важан податак је јединица мере, јер поједини делови се могу рачунати у комадима и у 

килограмима или литрама, па је важно недвосмислено знати у којој јединици се требује роба. 

Картица садржи промет (улаз/излаз) ове врсте дела са датумима кад је роба изашла или ушла 

и бројем документа на основу ког је извршен улаз или излаз материјала (поруџбеница, доставница, 

требовање, радни налог и сл.) 

 У модерно време све се више преко компјутера врши контрола стања и очитавањем кода дела 

који се издаје аутоматски се коригује стање у систему који прати пословање магацина што смањује 

грешку и убрзава значајно рад. 

 

Складишна картица 
број: 

Назив и ознака дела: Код: 

Складиште: Број полице: Број преграде: 

Сигналана залиха: Критична залиха: 

Количина за набавку: Јединица мере: 

Датум Улаз/Излаз Документ Стање 

.    

..    

...    

 

Код или номенклатурни број резервног дела 

Због велике количине резервних делова у појединим предузећима, а нарочито различитим 

врстама делова који међусобно могу физички бити слични (па самим тим и слични по 

конвенционалном називу), потреба је постојала да се уведе нешто што би на што је могуће краћи 

начин дало што је могуће више информација о резервном делу.  

Тако је уведен код резервног дела чија форма се може разликовати од предузећа до 

предузећа, али је суштина заједничка. Број одговара само једном делу у магацину, број је тако 

конципиран да се може сазнати што је могуће више о делу, а уједно и максимално могуће кратак и 

практичан за употребу. 

Постоји литература која помаже произвођачима опреме како да дефинишу означавање често 

коришћених склопова и подсклопова у различитим машинама, како би корисници могли лакше да 

се снађу. 

Број се састоји из три групе карактера у низу међусобно одвојеним са два размака. Прва група 

карактера се односи на врсту дела, друга се односи на технички систем/склоп/подсклоп, а трећа је 

редни број резервног дела за поменути систем. 



Прва група карактера може бити конципирана као у следећем примеру који је чисто 

илустративан: 

Наменски резервни део Стандардни део 

код опис код опис 

1 Механички део 5 Механички део 

2 Електрични део 6 Електрични део 

3 Електронски део 7 Електронски део 

4 Хемијски материјал 8 Хемијски материјал 

 

Управљање залихама 

Стално попуњавање магацина деловима се врши на два начина: 

• Према плану или посебној поруџбини. То значи да не гледамо на то колико тренутно 

таквих делова имамо на стању већ купујемо по овим поменутим критеријумима. Ово се 

махом односи на скупље делове, којих често ни нема на стању у магацину јер би 

везивали превелика финансијска средства. 

• По стању залиха  - у односу на тренутне вредности сигналне залихе, критичне залихе и 

количине за набавку 

 

Дијаграм кретања залиха показује како се троше и допуњавају залихе одређеног дела у 

магацину са протоком времена. Познајући просечну потрошњу дела у јединици времена, 

максимално очекивану потрошњу и време потребно за набавку, може се скицирати овакав 



дијаграм за сваки део и одредити сигнална залиха тако да се увек може допунити правовремено 

складиште да се не деси да се остане без резервног дела. Сигналан залиха је она количина 

материјала на залихама кад покрећемо поступак набавке нове стандардне количине делова. Та 

количина делова треба да стигне у тренутку кад се стање на залихама приближи критичној залихи. 

Критична залиха је пројектована тако да буде довољна чак и у случају маскималне тренутне 

потрошње да се не остане без бар једног дела на стању и не уђе у застој. 

Сигналана залиха је производ уобичајеног времена набавке и максималне дневне потрошње. 

Критична залиха се добија кад се од сигналне залихе одузме производ времена набавке и 

просечне потрошње. 

Зс = Пмакс ∙ Тнабавке           Зк = Зс − Ппросечна ∙ Тнабавке   

 

Одређивање одговарајуће количине за набавку треба да помири два супротна захтева. Први 

захтев  је да се не потроши сувише новца и не веже сувише финансијских средстава, а с друге 

стране (обзиром да су многи трошкови и време око набавке исти било коју количину да узимамо – 

шпедитер, добијање дозвола, обрада документације итд.) штедимо тиме што поручимо много јер 

фиксне трошкове расподелимо на већи број поручених делова.  Оптималан број је компромис 

између ове две крајности, а отежавајућа околност може бити уколико је број делова који треба 

поручити на годишњем нивоу мали. У дијаграму је оптимална количина за набавку при минималној 

вредности збирне криве. 

 


