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Селекција на добавувач и квалитет на помошни материјали за 

конфекциско производство 

Апстракт 

Помошните материјали се важни за суштинскиот квалитет на облеката. 

Поради некомпатибилноста на основниот и помошните материјали се 

појавуваат голем број на проблеми поврзани со квалитетот на облеката. На 

пазарот се среќаваат голем број добавувачи на помошни материјали и од големо 

значење е да се направи правилен избор на добавувач. Од тие причини, оцената 

на добавувачот на основни и помошни конфекциски материјали, е важна за 

процесот на селекција кој треба да резултира со избор на вистинскиот 

добавувач.  

Во магистерскиот труд е претставена методологија за избор добавувач на 

помошниот материјал термопластична меѓупостава за фиксирање на машка 

кошула. Методологијата се состои од изведување серија пред-производни 

тестови за оценка на квалитетот на термопластичната меѓупостава: јачина на 

спојот, постојаност на бојата, крутост, димензионална стабилност, миграција на 

смолата на лицето на ткаенината и опачината на меѓупоставата, како клучни 

својства кои го дефинираат квалитетот на термопластичната меѓупостава. Во 

рамките на пред-производните испитувања е применет Taguchi robust дизајн 

методoт за оценка на влијанието на некои фактори врз јачина на спојот и за 

оптимизација на параметрите за фиксирање.  

Процесот на селекција на добавувач започнува со идентификација на 

претпријатија кои работат како добавувачи на помошни материјали, испитување 

на квалитетот, а потоа е направена евалуација на економските и комерцијалните 

перформанси на идентификуваните добавувачи преку критериумите: квалитет 

на термопластична меѓупостава, трошоците за набавка, оперативната 

способност и финансиската стабилност на претпријатието и дополнителните 

технички услуги кои ги нуди претпријатието. Оценувањето и селекцијата на 

добавувачите е направена преку нумеричка евалуација на субкритериуми, а 

крајниот избор на добавувач е направен преку сумирање на „тежините“ за 

поедини карактеристики. 

Клучни зборови: термопластична меѓупостава, евалуација, добавувач, квалитет. 



Selection of supplier and quality of support materials in clothing 

production 

Abstract 

 Support  materials are very important for the essential apparel quality. No 

compatibility of face and support material can cause greater number of problems 

associated with apparel quality. There are too many suppliers of support material 

present on the market, and its very important to make an appropriate selection. 

Therefore, the supplier evaluation in apparel production, for face and support 

materials is important for the process of selection which should result in selection of 

right supplier. 

 In this master thesis, methodology for selection of supplier of fusible 

interlining for man's shirts is presented. The methodology consist of performing a 

number of pre-production tests for the evaluation of interlining quality: bond strength, 

color consistence, dimensional changes, strike-through, strike-back, as the key quality 

characteristics defining the quality of fusible interlining. In the framework of pre-

production tests, for the evaluation of some factors on bond strength and for 

optimization of fusing process conditions, Taguchi robust design was applied.  

The first step of supplier selection starts with identification of suppliers of 

support materials, evaluation of quality, and the evaluation of economic and 

commercial performance of potential suppliers by following criteria: quality of fusible 

interlining, procurements coast, supplier operational capability, financial stability and  

additional services offered.  

Evaluation of suppliers is made by numerical evaluation of sub criteria, and 

the final selection is made by summation of “weight” of particular features.  

Key words: evaluation, quality, procurements coast, operational capability, 

financial stability, additional services 

 

 

 



 

Заклучок 

Изборот на добавувач на помошни материјали е комплексен проблем кој се 

решава со истражување, испитување, анализа, оценување, и завршува со 

донесување на одлука за избор. За да се направи правилен избор на соодветен 

добавувач на помошни материјали, конфекциските претпријатијата откако ќе ги 

идентификуваат своите потреби, пристапуваат кон следниве процеси:  

1. Идентификација на претпријатија кои работат како добавувачи на 

помошни материјали. 

2. Евалуација на квалитетот на материјалите. 

3. Евалуација на економските и комерцијалните перформанси на 

претпријатијата врз основа на поставени критериуми.  

Процесот на идентификација започнува со испитување на пазарот за 

помошни материјали за конфекциската индустрија. Со процесот на 

идентификација конфекциските претпријатија добиваат информации за 

претпријатијата  од различни извори: реклами, добавувачки портали, именици. 

Идентификацијата овозможува запознавање на претпријатијата, запознавање со 

нивната работа и начинот на кои работат. Собраните информации за 

претпријатијата и поставените критериуми се основа врз која конфекциските 

претпријатија може да ги евалуираат идентификуваните претпријатија кои се 

стекнуваат со статусот „потенцијален добавувач“.  

Во магистерскиот труд, методологијата на селекција на довавувач на 

помошен материјал е направена врз примерот на набавување термопластична 

меѓупостави за фиксирање машка кошула. Во таа насока се изведени серија 

пред-производни тестирања на различните типови меѓупостави. Целта на пред-

производните тестови е да се оцени квалитетот на поедини својства и направи 

споредба помеѓу квалитетот на меѓупоставите од различни добавувачи. Притоа, 

во рамките на она што може да го реализира типична конфекциска компанија, 

изведени се тестови со кои квалитетот е оценуван од функционален и естетски 

аспект. 



Во рамката на пред-производните тестирања за да се намали обемот на 

испитувањата и прилагоди кон можностите на конфекциска фирма применет е 

Taguchi робусен дизајн. Користа од примената на оваа метода е што со пред-

производните тестирања се одредени влијателните фактори во процесот на 

фиксирање и воедно е направена оптимизација на процесните параметри на 

процесот.  

Врз основа на податоците од направените пред-производствените тестови и 

истражувањата на економските перформанси на потенцијалните добавувачи 

добиени се критериуми за целокупна евалуацијата на потенцијалните 

добавувачи.  

Во изборот на најдобар добавувач е користена матрица за нумеричка 

евалуација, во која сите субкритериуми на одреден критериум се анализираат 

поединечно и независно и се оценуваат со одреден број на поени од кои на крај 

се пресметува сума.  

Критериуми врз основа на кои е направена евалуацијата на 

потенцијалните добавувачи се: квалитетот на термопластичната меѓупостава, 

трошоците за набавка, оперативната способност, финансиската стабилност и 

дополнителните услуги.  

Од евалуацијата на потенцијалните добавувачи врз основа на 

дефинираните критериуми може да се заклучи дека,  квалитетот е критериум кој 

вообичаено има најголем удел во донесувањето на крајната одлука за избор на 

добавувач. Сепак, за избор на соодветен добавувач, потребно да се земат во 

предвид и други критериуми за да се добие комплексна оценка базирана на 

повеќе критериуми.  
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