
 
Студијски програм :                    ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Назив предмета:                              СТУДИЈА РАДА У КОНФЕКЦИЈИ 

Наставник: мр Светомир Голубовић/ дипл.инж. Александра Мичић 

Статус предмета:Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање потребних знања која ће омогућити сагледавање и праћење законитости потребе за квалитетнијом 
производњом,јефтинијоми у краћим временским роковима.Овим се смањују трошкови као важан 
предуслов за повећање конкурентности производа.Стечена знања су важан предуслов за разумевање 
садржаја везаних за све технолошке процесе  у конфекцији,припреми и организацији производње,као и 
исправног вођења техничке документације. 

 

Исход предмета  

Kоришћење основних метода за израчунавање губитка времена израде, анализе постојећег стања и предлог 
побољшања рада, рационализација времена израде и смањење времена израде у конфекцији 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам студија рада и њен развој, Задаци студије рада и анализе времена,  
Норма у текстилној индустрији, Израчунавање норме, Подела радног времена, Врсте захвата у текстилној 
индустрији, Одређивање времена израде снимањем, Методе губитака и застоја.MTZ метода, SRD метода, 
MTM метода, Поједностављивање и побољшање рада, Разрада побољшања, Подела посла на 1 и 2 машине, 
Обрачун користи и дијаграм пословања. 
 
Практична настава 
Концепција студије рада, Програмска шема студије рада, Шематски приказ за полагање материјала, 
Анализа процеса рада, Прорачун норме, Израчунавање времена израде, Постављање норме, Израчунавање 
губитка времена израде, Прорачун при методи MTZ, Прорачун при методи SRD, Прорачун при методи 
MTM, Рационализација времена израде, Израда дијаграма пословања, Израда гантограма, Процес рада на 
једној и више машина 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Вербалне наставне методе,.Демострационе наставне методе.Израда практичног рада. у фабрици, показни   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 
 
 
 
 


