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ОДЛУЧИВАЊЕ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА

Извод: Одлуке у преради дрвета још увек се доносе на основу искуства. У 
ус ловима велике динамичности производних система, то неминовно доводи 
до негативних последица. Последице су велики поремећаји, који даље ус лов
љавају малу ефикасност и профитабилност производних система. Решење 
по ремећаја у производним системима треба тражити у преласку са иску стве
ног, на савремено одлучивање. Једно подручје, од низа могућих подручја при
мене, је дефинисање оптималног плана производње. У условима прекидне 
про изводње, када је потребно задовољити више критеријума, уз постојање 
раз личитих циљева, оптимизација плана производње има изузетан значај.
Са в ремено одлучивање обухвата низ математички метода, које омогућавају 
до ношење оптималних одлука у различитим сегментима производног и по
словног система. У ситуацијама где постоји више критеријума и различити 
ци љеви, као што је то случај код дефинисања оптималног плана производње, 
ви шекритеријумско одлучивање је метод који треба користити. За дати про
изводни систем дефинисани су критеријуми и постављени различити циље
ви. Оптимални план производње дефинисан је помоћу методе аналитичких 
хи јерархијских процеса (Analytical Hierarchy Process  AHP). На основу графа 
одлуке, може се закључити да је оптимална алтернатива плана Алтер на
тива 3. Да би производни системи у преради дрвета били ефикасни и профита
билни, неопходно је да одлуке буду квалитетне. То значи да се одлучи вање из 
сфере искуства, мора пребацити у сферу савременог одлучивања. Сав ре ме но 
одлучивање представља скуп математичких метода које припа дају различи
тим подручјима одлучивања.
Кључне речи:  динамичност система, вишекритеријумско одлучивање, 
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DECISION MAKING IN WOOD PROCESSING
Abstract: Decisions in wood processing are still made based on experience. In 
the conditions of high dynamism of the production systems, this inevitably leads 
to negative consequences. The consequences are great disturbances, which in turn 
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cause low efficacy and profitability of the production systems. The solution of dis
turbances in production systems should be searched in the transition from the ex
perience, to modern decision making. One of the many applications is the definition 
of the optimal production plan. In the conditions of interrupted production, when 
several criteria should be satisfied, and if there are different goals, the produc
tion plan optimisation has a high significance. Modern decision making includes 
a series of mathematical methods, which allow the making of optimal decisions 
in different segments of production and business systems. In the situations where 
there are several criteria and different goals, as in the case of defining the optimal 
production plan, multicritera decision making is the recommended method. The 
criteria for the study production system were defined and the different goals were 
set. The optimal production plan was defined by the Analytical Hierarchy Process 
 AHP. Based on the decision diagram, it can be concluded that the optimal alterna
tive of the plan is Alternative 3. For the production systems in wood processing to 
be efficacious and profitable, the quality of decisions should be good. This means 
that decision making from the sphere of experience, should be transferred to the 
sphere of modern decision making. Modern decision making is a set of mathemati
cal methods which belong to different spheres of decision making. 
Key words: dynamic system, multicritera decision making, еfficacy

1. УВОД

Одлучивање је нешто са чиме се човек свакодневно среће. Одлуке доноси 
како у сфери приватног животa, тако и на послу. Одлуке у приватном животу 
сваки појединац доноси на основу личног или туђег искуства, процењених потреба 
и могућности и тако даље.  Одлуке појединца су његова лична ствар. Пословно 
одлучивање има неупоредиво шири значај. У зависности од нивоа на коме се 
одлучује, одлуке се односе на читав систем, или на његове поједине делове. При 
томе, треба имати у виду да између подсистема постоји интеракција. То значи да се 
ни једна одлука не сме донети, а да се предходно не провери њен утицај на остале 
подсистеме. На пример, набавка новог обрадног центра може да буде добра одлука 
за технолошки подсистем. Ефекти такве одлуке су:

– уједначен квалитет обраде;
– смањење потрошње електричне енергије;
– скраћење времена израде;
– ослобађање радника ручног посла (хуманизација рада);
– смањење трошкова;
– повећање производности;
– елиминисање уског грла и тако даље.
Међутим, за остале подсистеме нови обрадни центар захтева квалитетно нов 

приступ. Већа производност захтева проналажење тржишта за повећану количину 
производа. Такође, на тржишту треба наћи дистрибутере основних и помоћних 
материјала за повећане количине производа и тако даље. Нови обрадни центар 
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захтева и нови концепт логистике. Одржавање високе оперативне готовости и поуз
даности обрадног центра је сложен комплекс послова. Јасно, висока ефективност 
об радног центра је врло скупа. Прекиди у раду обрадног центра, настали као 
резултат поремећаја у систему, су велики трошак. Због тога је неопходно поставити 
и сасвим нов концепт организације и управљања производним системом. Ако све 
на ведено, као и оно што овде није поменуто, изостане, обрадни центар неће дати 
оче киване резултате. На основу овог примера, јасно је колико је важно у једном по
словном систему донети добру, квалитетну одлуку.

Уважавајући све предходно наведено, неминовно се намеће питање: „Какав 
је поступак одлучивања у преради дрвета Републике Србије?”. 

Одлуке из сфере производње доносе се на основу искуства. Менаџери то 
об ја шњавају   специфичностима производње. Производи се израђују појединачно, 
или у малим серијама, за познатог купца. Зато није могуће направити производне 
ли  ни је и на њима организовати  израду производа. У таквим условима производње 
није могуће располагати свим оним информацијама, којима се нормално располаже 
у ус ло  вима средње и/или великосеријске производње. То су разлози помоћу којих  
по ку  ша вају да оправдају непобитне чињенице (Ву к и ћеви ћ , 2006):

– да је удео оперативног времена на нивоу смене око 40%;
– да је удео припремнозавршног времена око 20%.
Менаџери свесно заборављају једну важну чињеницу. Прекидна производња 

(појединачна и малосеријска) спада у индустријску производњу. С обзиром на 
то, она има одређене законитости по којима се извршава. Представљајући је као 
занатску производњу, менаџери деградирају читаву индустријску прераду дрвета 
и девалвирају све оно што је урађено на подручју организације и управљања про
изводним системима. Такође, заборављају да управљање процесом у коме се у ис
том тренутку налази 10, 20 и више производа није могуће реализовати на основу 
ис куства, већ методама прилагођеним за тај вид производње. Међутим, бављење 
овом проблематиком је сложен и мукотрпан посао, подложан различитим спољним 
и унутрашњим негативним утицајима. Лакше је заваравати себе и друге да је то 
тако, и да мора бити тако неизвесно. Само је питање: Докле?  Ко пре то схвати, боље 
ће се позиционирати на тржишту.

2. ЗАДАТАК И МЕТОД РАДА

Уводна излагања јасно указују на задатак рада. Он се односи на имплемента
цију савременог одлучивања у прераду дрвета. То је значајно с обзиром на изузетну 
динамичност производних система у преради дрвета. Та динамичност је условљена 
веома кратким операционим и технолошким циклусима израде производа, с једне 
стране, и широком гамом производа који се раде у прекидној производњи, с друге 
стране. У таквим условима потребно је извршити оптимизацију плана производње, 
уз поштовање одређених ограничења и реализацију различитих циљева. Симплекс 
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метод, као метод једнокритеријумског одлучивања не одговара. Симплекс метод ре
шава проблем оптимизације програма производње када се производи за тржиште, 
тј. када купац није познат. Такође, код симплекс методе постоји само један циљ. 
Про блеми код којих постоји потреба уважавања више ограничења за различите 
про менљиве, уз постојање различитих циљева, решавају се вишекритеријумском 
анализом. У овом случају примењена је метода Аналитичких хијерархијских про
цеса (Analytical Hierarchy Process  AHP) (Sa a t y, 1992, Чу п и ћ , 2001). За сам про
рачун коришћен је софтвер Program Criterium Decision Plus  Version 3.0 Student ver
sion, InfoHarvest.Inc. (2001).

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Оптимизацију плана треба извршити за три производа у планском периоду 
од једног месеца у производном систему „X”. При раду производног система у 
једној смени, плански период има 24 смене. Предходно је извршено утврђивање 
примењеног система производње помоћу коефицијента обимности (серијности). 
Израчунати коефицијент обимности је КО<1, што значи да се ради о прекидној 
производњи. Важно је нагласити да су производи израђивани у малим серијама, 
при чему су серије производа биле у одређеном распону. Технолошки циклуси су 
рачунати на основу формула за прекидну производњу. 

Од низа могућих критеријума који имају утицај на креирање оптималног 
плана, изабрани су:

– производни циклус;
– вредност производње;
– ангажовани фонд времена;
– време рада радника.
Рад радника у Р. Србији у овом тренутку има много нижу цену од потребне. 

У земљама сa развијеном индустријом, људски рад је 5 (пет) и више пута скупљи 
од машинског рада. Како је циљ Р. Србије да буде део тог развијеног света, овај 
критеријум има смисла.

Циљ је да изабрана варијанта има најкраћи производни циклус, да се оствари 
највећа вредност производње са најмањим утрошком времена рада радника и да се 
то уради у оквиру расположивог фонда времена.

Уобичајено је да се врши максимизација функције циља, с обзиром да се 
критеријуми минимизације могу превести у критеријуме максимизације. Општи 
облик математичког модела проблема је:

max { f1(x), f2(x), f3(x),…, fn(x), n≥2},
x∈A={a1, a2, a3,…, am},

где су: n  број критеријума ( ј=1, 2,…, n), m  број алтернатива (i=1, 2,…, m),  fј  кри
теријум ( ј=1, 2,…, n), аi  алтернатива за разматрање (i=1, 2,…, m), А  скуп свих 
алтернатива.
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Вредности fij сваког разматраног критеријума ( fј) су познате за сваку од ал
тернатива (аi):

fij=fj(ai)
∀(i, j): i=1, 2,…, m, j=1, 2,…, n.

Тежински значај појединих критеријума, као и нумеричке вредности кри
те ријума су резултат процене менаџмента производног система, у коме је оптими
зација плана производње рађена.

Како се ради о четири различита критеријума, за њих је дат тежински значај 
на скали од 0100:

– производни циклус  100;
– вредност производње  80;
– време рада радника  30;
– ангажовани фонд времена  100.
Тежински значај критеријума је променљива величина, с обзиром да они 

пре дстављају одраз спољних утицаја на систем, као и унутрашњих ограничења. 
Те жински значај утрошка времена рада радника је мали, и последица је тренутног 
од носа према раду радника у Србији.

Нумеричке вредности критеријума дате су у табели 1.

Табела 1. Нумеричке вредности критеријума
Table 1. Numerical values of criteria

Критеријуми одлучивања
Criteria decision

Производ 
Product

Алтернатива / Alternative
1 2 3

Производни циклус
[мин]

X1 3000,00 3000,00 3500,00
X2 3200,00 2400,00 3600,00
X3 2450,00 2100,00 2800,00

Вредност производње
[дин]

X1 1500000,00 1500000,00 1750000,00
X2 800000,00 600000,00 900000,00
X3 1050000,00 900000,00 1200000,00

Време рада радника
[мин]

X1 1200,00 1200,00 1400,00
X2 800,00 600,00 900,00
X3 1400,00 1200,00 1600,00

Ангажовани фонд времена
[смена]

X1 6,25 6,25 7,29
X2 6,66 5,00 7,5
X3 5,11 4,38 5,83

Извештаји софтвера Program Criterium Decision Plus  Version 3.0 Student ver
sion, InfoHarvest.Inc, дати су у виду хијерархијског графа (слика 1) и графа одлуке 
(слика 2).
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На основу графа одлуке (слика 2), јасно је да је оптимална алтернатива пла
на Алтернатива 3. Провером је лако показати да ће Алтернатива 3 обезбедити и 
најбољу анга жо ваност производног система током целог планског периода од 24 
смене:

Tcp1
+Tcp2

+Tcp3
=3.500+3.600+2.800=9.900 мин.=165 сати≈21 смена.

Преостале 3 смене могу бити искоришћене за допуну програма производње 
другим производом или производима.

Број критеријума који ће бити укључени у оптимизацију плана производње, 
је променљива категорија. Број критеријума ће зависити од инвентивности људи 
који се баве овом проблематиком. Такође, он ће зависити и од постојања или не по
стојања квалитетних нумеричких вредности за поједине критеријуме.

4. ДИСКУСИЈА

Примена вишекритеријумског програмирања, као подручја теорије одлучи
вања, је новина у преради дрвета. Постоји читав низ разлога који упућују на неоп
ходност шире примене вишекритеријумског програмирања. Један од разлога је 
неопходна флексибилност система према захтевима тржишта. Други је изузетна 
ди намичност система. Динамичност је условљена израдом производа у малим се
ријама или појединачно и веома кратким операционим и технолошким циклусима 

Слика 1. Хијерархијски граф
Figure 1. Hierarchyal diagram
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производње. Трећи је сложеност управљачке структуре. Четврти је сложеност ст
руктуре техничког система. Позната је чињеница да ефикасност производног си
стема, код сложене структуре техничког система, зависи од ефективности техни
чког система. У таквим условима, одлука донета на бази уважавања само јед ног 
критеријума, генерише поремећаје у систему и чини систем неефикасним. Креи ра
ње плана производње представља само једно подручје примене. Сваки план про
изводње мора да, поштујући спољна и унутрашња ограничења, обезбеди оптимално 
коришћење расположивих ресурса. У раду су, од низа могућих критеријума опти
мизације, изабрани само неки. То су они за које је у посматраном систему било 
могуће добити квалитетне податке. Оно што је изузетно важно, је чињеница да 
про менљивост утицаја на систем, омогућава и промену тежинског значаја сваког 
по је диног критеријума. Самим тим добијају се и друга решења.

Примена вишекритеријумског програмирања, поред предности, носи са со
бом и одређене проблеме. Они се односе на неопходност стицања нових зна ња од 
стране менаџера и систематско праћење и обраду излазних информација система. 

5. ЗАКЉУЧЦИ

Одлуке у преради дрвета доносе се углавном на основу искуства. После
дица тога је слабо коришћење капацитета производње, велики поремећаји у про
изводњи, дуготрајни производни циклуси, високи трошкови производње, итд. Да 
би производни системи у преради дрвета, у условима велике динамичности про из
водње, били ефикасни и профитабилни, неопходно је да одлуке буду квали тет не. 
То значи да се одлучивање из сфере искуства, мора пребацити у сферу савре меног 
одлучивања. Под појмом савремено одлучивање подразумева се скуп матема ти
чких метода, које припадају различитим подручјима одлучивања. Неке од њих се 

Слика 2. Граф одлуке
Figure 2. Decision diagram

Одлука: Оптимизација плана
Decision: Optimizacija plana

Алтернативе
Altеrnatives

Вредност
Value

Резултати одлуке
Decision scores

Варијанта 1
Varijant 1 0,484

Варијанта 2
Varijant 2 0,419

Варијанта 3
Varijant 3 0,581
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баве теоријом ризика и одлучивања, друге теоријом корисности, треће једнокрите
ри јумским одлучивањем, четврте вишекритеријумским одлучивањем и пете еко
но метријским проблемима.

За потребе дефинисања оптималног плана производње, у условима прекид
не производње, једнокритеријумско одлучивање не задовољава. Код њега посто ји 
могућност дефинисања само једног циљ и ради се за непоз натог купца на тр жиш
ту. Данас, када се ради за познатог купца, у малим серијама, и када постоји пот
реба уважавања низа критеријума са различитим циљем, вишекри теријумско од
лу чивање постаје незаменљив инструмент код доношења одлука.

На једном при меру приказана је оптимизација плана производње за три 
произво да и четири кри теријума са различитим циљем, применом методе Анали
тичких хијерархијских про цеса (Analytical Hierarchy Process  AHP). Метода нема 
ог рани чења када је у пи та ње врста проблема који се решава. Једино ограничење је у 
спо  собности менаџе ра да правилно формулише проблем и постојање квалитетних 
по  да така на основу ко јих се одлучује.

Напомена:  Рад је финансиран средствима пројекта 20109.BТ  Технолошког развоја, Пове
ћање конкурентности намештаја из србије на светском тржишту, Министарства 
за науку и технолошки развој.
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ОДЛУЧИВАЊЕ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА

Milan R. Vukićević

DECISION MAKING IN WOOD PROCESSING

Su m ma r y
Decision making is an issue which is encountered every day. Decisions are made both in 

the sphere of private life, and in business. Decisions in private life are brought by individuals based 
on personal or other person’s experience, estimated demands and capacities, etc. Decisions brought 
by individuals are a personal matter. Business decision making has a much greater significance. 
Depending on the decision making level, decisions refer to the entire system, or to its parts. As for 
the decision making in wood manufacturing, the situation is more than alarming. Decisions in the 
sphere of production are made based on experience. Managers offer a laconic explanation. Prod
ucts are manufactured individually, or in small series, for the known buyer. For this reason, it is not 
possible to create production lines and organise the production. In such conditions of production, it 
is not possible to get all the information, which is normally available in the conditions of medium 
and/or largeseries production. This is how they want to justify the enormously high disturbances 
in the production systems. For this reason, we attempted to carry out an optimisation plan in a 
production system. This was preceded by the identification of the applied production system using 
the coefficient of serialness. The calculated coefficient of serialness was KO<1, which means that 
it was the case of interrupted production. It should be emphasised that the products were manu
factured in small series. Technological cycles were calculated based on the formula of interrupted 
production. Simplex method, as the method for monocriteria decision making as not applicable. 
Simplex method solves the problem of the production program optimisation when the products are 
manufactured for the market, i.e. when the buyer is not known. Also, in the simplex method, there 
is only one goal. The problems in which it is required to take into account several restrictions for 
different variables, with the existence of different goals, are solved using the multicritera analysis. 
In this case, we employed the method Analytical Hierarchy Process  AHP. The calculation was 
performed using the software program Program Criterium Decision Plus  Version 3.0 Student ver
sion, InfoHarvest.Inc. Four different criteria were defined, and for them the weighted significance 
was given on the scale 0100. The software results using the Program Criterium Decision Plus  
Version 3.0 Student version, InfoHarvest.Inc, are presented in the form of Hierarchycal Diagram 
(Figure 1), and Decision Diagram (Figure 2). Based on the decision diagram, it is clear that the 
optimal alternative of the plan is Alternative 3. The solution takes into account the restrictions and 
the goals. Also, it ensures the realisation of production in the given month. It should be noted that 
the method has no limitations regarding the type of the problem to be solved. The only restriction 
is the ability of the manager to formulate the problem correctly and the availability of goodquality 
data based on which the decision can be made.




