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УВОД 

 

 Главни задатак наочалног рама јесте држање одређених (прописаних) сочива у 

положају у ком се обезбјеђује оптимална визуелна ефикасност. Потребно је да рам буде 

физички комфоран, али и естетски лијеп, те да пристаје клијентовом лицу. 

Рамови се састоје из три дијела: 

1. предњи дио (дио који окружује наочално сочиво) 

2. мост 

3. држачи  

Што се тиче предњег дијела, он може у потпуности окруживати наочално сочиво, али и не 

мора. Уколико у потпуности не окружује наочално сочиво, предњи дио се класификуј као 

конструкција без обода и конструкција са полуободом. 

Материјали од којих се праве рамови су метал и пластика или њихова комбинација. Данас 

су доста присутне алергије код потрошача, на различите материјале. Највећи број алергија 

изазива никал. 

Основно „правило“ приликом одабира диоптријског рама јесте да облик рама буде контра 

од облика лица. Уколико клијент има округло лице, избор ћошкастог рама ће учинити да лице 

изгледа мање округло, док би избор округлог рама још више истакао облик лица, у овом 

случају округао облик. [1] 

Испитивање ставова потрошача је од велике важности за унапријеђење и побољшање 

њиховог задовољства приликом куповине, али и унапријеђење и побољшање избора и продаје 

рамова. Истраживањем понашања потрошача и њихових ставова, као и обраћање пажње на 

њих доводи до веће потребе за ослањање на оптометристе. [2] 

Проучавање понашања потрошача при куповини диоптријских рамова најважније је за 

продавца (пружаоца услуга и производа)  јер тако долазе до сазнања која су очекивања 

потрошача. Проучавањем потрошача сазнаје се шта их је подстакло на куповину и због чега 

су се на њу одлучили. Важно је процијенити врсту производа који се свиђају потрошачима, 

како би се исти пуштали на тржиште. Маркетиншки стручњаци могу да препознају жеље и 

потребе потрошача, те да на основу налаза одговарајуће производе пласирају на тржиште. [3] 
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МЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАМОВЕ 

 

 Данашњи метални рамови праве се од чистих метала или од њихових легура. 

Најуобичајенији материјал за металне рамове је монел. Представља комбинацију бакра 

и никла, веома стабилан и економичан материјал. Отпоран је на корозију. Од монела се, такође, 

праве и јастучићи и мостови за наочаре. [1] 

Никал је елемент који најчешће изазива алергије код потрошача, али се још увијек 

користи. Потребно је испитати да ли су потрошачи алергични на дати материјал, ако јесу 

избјећи било какав контакт са производима који га садрже. Материјал је јак и савија се без 

пуцања, добар је за држаче јастучића. [1] 

Никал сребро, познатије је као њемачко сребро, представља легуру направљену од 

бакра, цинка, сребра и никла. Овај материјал је нарочито добар за мостове и разне украсе код 

рамова. [1] 

Фосфор-бронза је легура која у себи садржи највише бакра. Бакар је добар и савитљив 

материјал. Препоручује се за израду танких дијелова на рамовима. [1] 

Нерђајући челик је један од популарнијих материјала за рамове и представља врло јак 

материјал. Нерђајући челик је у ствари легура гвожђа, мангана и хрома. Овај материјал се 

понаша као опруга, те подешавања рама од овог материјала могу бити веома проблематична. 

Отпоран је на корозију.[1] 

Елемент који је, такође, отпоран на корозију је и титанијум. Он је веома лаган 

материјал. Рамови од титанијума имају високе цијене из разлога што се овај елемент тешко 

добија из земље, а за његову обраду потребни су посебни алати. [1] 

Рамови од алуминијума спадају у лаганије рамове. Највећа мана алуминијума је тешко 

подешавање. 

Берилијум је, такође, један од материјала за металне рамове. Материјал је јак и често 

саставни дио неке легуре. Заједно са бакром формира легуру која има добре еластичне 

особине, погодне за израду држача. Због високе цијене, ријетко се користи као самосталан. [4] 

Кобалт се користи као саставни дио јаких и некорозивних легура. Најчешће се користи 

као стабилизациони метал у легурама. Због високе цијене се ријетко користи као самосталан. 

[4] 
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Велики број металних рамова има ознаку „gold-filled“ (GF), што означава да је одређени 

рам „пуњен златом“. Такви рамови се састоје од главног (основног) материјала на који се 

наноси слој злата. Слој злата наноси се помоћу притиска, температуре или електро-

навлачењем. Рам од чистог злата био би врло мекан и непрактичан за коришћење. [1] 
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ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАМОВЕ 

 

 Код пластичних материјала за рамове постоје двије категорије: термочврсти и 

термопластични. Главна разлика између њих јесте да су термочврсти материјали течни 

материјали који очврсну у процесу производње, а касније се не могу омекшати ни примјеном 

повећане температуре, док термопластични материјали могу да се омекшавају приликом 

загријавања и да очврсну у процесу хлађења. [1] 

Целулоза ацетат (Zyl) представља мјешавину влакана памука, стабилизатора, 

пластицизатора и дрвених љуспи. Један је од најпопуларнијих пластичних материјала. Добра 

особина овога материјала је могућност мијењања димензије, односно може мало да се скупи 

или развуче, те се тако прилагоди глави клијента. Рам се загријава на ономе мјесту које је 

потребно подесити. Захтијева велику опрезност приликом загријавања и подешавања, јер 

уколико дође до прегријавања постаје неповратно оштећен. Временом овај материјал блиједи 

и постаје мање флексибилан. Осјетљив на течности као што је ацетон. [1] 

Чврст и врло лаган рам може бити направљен од целулозе пропионата. Овај материјал 

је веома осјетљив на повишене температуре. На температурама преко 105 степени постаје 

заувијек уништен. Осјетљив на алкохол и ацетон. [1] 

Целулоза нитрат прави се од памучних влакана и азотне киселине уз додавање камфора 

који игра улогу пластификатора. Веома је сличан целулоза ацетату. Један је од запаљивих 

материјала, те се у послиједње вријеме забрањује у неким земљама. Ако је прављен као 

провидан, временом постаје жут и крт. [4] 

Што се тиче лаганијих материјала ту спада и угљенични фибер графит. Таман материјал 

који је отпоран на напрезања. Отпоран на топлоту, те загријавање не помаже код подешавања. 

Није осјетљив на алкохол и ацетон. [1] 

РММА (полиметил метакрилат – плексиглас, перспекс) је стабилна, акрилна смола. 

Иако је хипоалергени материјал, јако се мало користи. [4] 

Поликарбонат је један од најотпорнијих материјала за рамове, што се тиче ломљења. 

Од њега се најчешће производе спортски рамови, који морају бити отпорни на сударе. Врло је 

осјетљив на разне хемикалије, веома га је лако изгребати. [1] 

Полиамид представља још један пластични материјал за рамове. То је у ствари врста 

најлона, врло је лаган и јак. Осјетљив на топлоту, приликом загријавања овог материјала 

долази до његовог скупљања. [1] 
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МОСТОВИ И ТИПОВИ ДРЖАЧА КОД РАМОВА 

 

 Код мостова за рамове разликујемо: мостове за металне рамове и мостове за пластичне 

рамове. 

Мостове за металне рамове дијелимо на: 

1. мостове са подешавајућим јастучићима 

2. универзални мост 

3. метални седло-мост 

Јастучићи за мостове могу бити направљени од ацетата или силикона. Силиконски јастучићи 

се сматрају бољим јер држе наочаре у правилном положају и њежно се хватају за кожу у 

односу на јастучиће од ацетата. Метални седло мост се не препоручује у случају када пацијент 

носи јака, односно тешка сочива. [1] 

Мостове за пластичне рамове дијелимо на: 

1. седло-мост 

2. модификовано седло-мост 

3. кључаоница мост 

4. мост са јастучићима за подешавање 

Седло-мост дизајниран је да подједнако пренесе тежину наочара на врх и на бокове носа. 

Погодан за клијенте који су осјетљиви на јастучиће. 

Модификовано седло-мост погодан је за клијенте са уским носем. 

Кључаоница мост погодан је за клијенте осјетљиве на притисак на носу. 

Мост са јастучићима за подешавање могуће је подесити по клијентовом носу, пазити приликом 

подешавања да не дође до пуцања. [1] 

Типови држача наочалног рама: 

1. глава (лобања) тип 

2. библиотечки тип 

3. промјенљиви тип 

4. комфорни кабел тип 

5. јахачки тип 
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Глава (лобања) тип је подешен да што више прати пацијентово ухо. Библиотечки тип 

дизајниран је тако да стоји право и да тако обухвата главу клијента. Промјенљиви тип држача 

може да се подеси тако да буде или глава или библиотечки тип. Јахачки и комфорни тип 

држача је најпогоднији за дјецу и спортисте. [1] 
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ОД ПРЕПОЗНАВАЊА ДО РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА 

 

 Процес од препознавања проблема, па све до његовог рјешавања одвија се у неколико 

етапа, то су: препознавање (спознаја) проблема, тражење информација у процесу доношења 

одлуке, вриједновање прикупљених информација, куповина и послијекуповно стање. [5] 

Прва фаза јесте препознавање (спознаја) проблема. У овој фази потрошач уочава 

проблем, односно уочава разлику између његовог садашњег стања и пријашњег, односно у том 

моменту жељеног стања. Проблеме можемо подијелити на активне и неактивне. Активни 

проблеми представљају проблеме којих је особа (потрошач) свјесна или ће постати свјесна у 

току одвијања неких будућих догађаја. Неактивни проблеми су они проблеми којих особа, 

односно потрошач није свјестан. То јесте, проблем је присутан али га потрошач несвјесно 

игнорише и постаје га свјестан тек приликом процеса комуникације који ће активирати његову 

психу и подстаћи је да стварно препозна проблем. [5] 

Када је потрошач уочио да проблем постоји, он настоји да дође до његовог рјешења. 

Тада наступа друга фаза односно фаза тражења информација у процесу доношења одлуке. У 

овој фази потрошач сакупља што више информација које ће му бити од користи приликом 

доношења одлуке о куповини, односно рјешењу постојећег проблема. Тражење информација 

може да се оријентише ка тражењу и налажењу података о потребном производу, о његовој 

ефикасности, цијени, али и о стручној особи која ће му помоћи приликом доношења коначне 

одлуке о куповини. Тражење се у ствари сматра преткуповним стањем. [5] 

У току тражења информација, јавља се и фаза вриједновање информација. Све док је 

потрошач у фази тражења информација, он исте проучава и вриједнује. Вриједновање 

представља коришћење претходно утврђених критеријума који се користе за одабир одређеног 

производа у циљу рјешавања постојећег проблема. [5] 

Након спознаје проблема, тражења и вриједновања информација и уз помоћ стручне 

особе потрошач долази у четврту фазу, односно фазу куповине. У овој фази потрошач купује 

одређени производ који ће довести до рјешавања његовог проблема. Куповина може да се 

подијели на: 

1. планирану куповину 

2. дјелимично планирану куповину 

3. непланирану куповину 
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Планирана куповина, представља куповину у којој су и производ и марка већ познати. У 

овом типу куповине производ је посебно значајан, јер се најчешће ради о детаљно планираној 

куповини. Већ унапријед је одлучено колико ће потрошач новца потрошити на одређени 

производ и гдје ће га купити. [5] 

Дјелимично планирана куповина односи се на куповину у којој је потрошач одлучио који 

ће производ купити, док марку производа бира на мјесту куповине. [5] 

Непланирана куповина најчешће се односи на куповину која је подстакнута промоцијом на 

датом мјесту или изложеним производима у продавници, који привлаче пажњу. [5] 

Последња фаза јесте послијекуповно вриједновање. У овој фази потрошачи могу да изразе 

своје задовољство или незадовољство куповином датог производа. Задовољство клијената 

почиње када је њихов купљени производ ријешио проблем који су имали. Задовољство 

представља и циљ рјешавања проблема. [5] 
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ПРЕТХОДНА РЕЛЕВАНТНА ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Препреке за употребу наочара у средњој школи Танзаније (Barriers to Spectacle Use 

in Tanzanian Secondary School Students) 

 Сврха: Провјера вида ученика саставни је дио многих школа у склопу програма за бригу 

о очима. Године 2004. одлуком за испоруку наочара танзанијским средњошколцима, 

откривено је да само трећина ученика користи наочаре. Препреке за употребу наочара 

истражене су помоћу упитника и дискусија у фокус групама. 

 Методе: Током тромјесечног праћења, упитник је истраживао задовољство са 

наочарима и ставове учесника истраживања, средње старости од 15 година. Поред овога, 

истражени су ставови и реакције пријатеља, наставника и породице. Ученици су разговарали 

и о свом искуству приликом употребе диоптријских наочара и о њиховим разлозима за 

неношење наочара у 8 фокус група које су распоређене по интервенцији, полу и употреби 

наочара. 

 Резултати: Ученици су показивали задовољство изгледом њихових наочара и 

утицајем наочара на њихов вид. Притисак вршњака и забринутост родитеља о сигурности 

употребе наочара, трошковима приликом куповине истих и потешкоће за проналазак добре 

локалне оптике навођени су као главне препреке за употребу наочара. Ученици су 

критиковали праксу локалних оптичара и фаворизовали су алтернативне и традиционалне 

третмане који се примјењују за оштећен вид. 

 Закључак: Да би се повећала ефикасност провјере вида у Танзанији, постоје велике 

препреке, јер се треба позабавити притиском вршњака и забринутости родитеља због 

безбједности ношења наочара.  Препреке за употребу наочара код дјеце, вјероватно постоје у 

свим популацијама, али се могу разликовати по својој природи и значају и потребно их је 

истражити у разним програмима за провјеру вида. [6] 
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 Како пацијенти бирају наочаре у јавном сектору Јужне Африке? (How do patients 

choose their spectacles in the public sector of South Africa?) 

 Сврха: Ова студија дизајнирана је да се испитају и разумију особине пацијената који су 

присуствовали и одлучили да купе наочаре у очним клиникама у Квазулу Натал у Јужној 

Африци. Истражена је мотивација пацијената за одабир њихових оквира за наочаре. 

 Методе: У ово истраживање укључено је 674 пацијената из седам очних клиника у 

Квазулу Наталу. Са свим пацијентима обављен је разговор користећи упитник који садржи 

питања отвореног и затвореног типа и питања са одговорима по Ликертовој скали. 

 Резултати: Жене су чиниле 68,4% истраживане популације. Већина учесника није 

завршила средњу школу или нису имали никакво образовање (78,9%), незапослених је било 

70,9%, док је са минималним приходима или без њих било 89,2% испитаника. Од 670 који су 

одлучили да наочаре купе на очним клиникама, њих 79,4% навело је да им је тако лакше, а 

23% истакло је да су мотивисани у одлуци да купе наочаре јер им се свиђају доступни оквири. 

Више од 95% испитаника је дизајн, квалитет и цијену оквира оцијенило као задовољавајуће. 

Фактори који су утицали на њихову одлуку били су дизајн, квалитет и препоруке особља. Они 

који су наочаре купили из буџета били су спремни да плате више за сљедећи пар наочара, док 

су се готово сви изјаснили да ће се вратити на исту очну клинику за њихове наредне наочаре 

и да ће клинику препоручити породици и пријатељима.  

 Закључак: Резултати истраживања показују да пацијенти у великој мјери прихватају 

обим понуђених наочара у очним клиникама јавног сектора са конкретним приједлозима за 

њихово побољшање. Повећано разумијевање и схватање мотивације и жеље пацијента 

приликом избора наочара помоћи ће у информисању о одлукама, планирању, набавци и 

изадовољству пацијента. [7] 
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АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

 Ради прикупљања података о ставовима потрошача приликом одабира диоптријских 

рамова спроведено је анкетно истраживање. Анкетно истраживање спроведено је у мјесецу 

мају 2021. године. Анкета је креирана у „google form“ облику. Анкета је прослијеђена у више 

фејсбук група, те су вољни чланови истих попунили упитник. Групе које су кориштене за 

прикупљање одговора су: Новосађанке, Менза Нови Сад и Студентски дом „Слободан Бајић“. 

Укупан број пристиглих одговора је 180. Први дан сакупљања пристигло је 97 одговора, док 

су други дан забиљежена 83 одговора, те је тада анкета затворена. 

 

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

 

 У овоме дијелу биће обрађено више цјелина као што су: предмет истраживања, циљеви 

истраживања, хипотезе, узорак и инструмент. Параметри који ће бити коришћени за обраду 

резултата су: r-коефицијент корелације; p-статистичка значајност добијених 

разлика/сличности; t-Студентов t статистик којим се тестира разлика између двије групе, F-

статистик који указује на разлику између двије или више група; df- степен слободе. 

 

Предмет истраживања 

 Предмет овога истраживања су ставови потрошача приликом одабира диоптријских 

рамова, односно шта потрошачи сматрају битним, а шта мање битним код одабира рама. 

 

Циљ истраживања 

 Циљ овог истраживања је могућност унапријеђења продаје рамова, те унапријеђење 

односа са купцима истих. Такође, циљ истраживања је да се види колико су одређене особине 

и карактеристике рамова битне клијентима. 

 

 

 



14 
 

Хипотезе истраживања 

Н01: Старост потрошача повезана је са ставовима приликом бирања диоптријских рамова. 

Н02: Пол потрошача утиче на њихове ставове приликом бирања диоптријских рамова. 

Н03: Занимање потрошача утиче на њихове ставове приликом бирања диоптријских рамова. 

Н04: Колико је потрошач спреман да издвоји новца за диоптријски рам повезано је са 

ставовима приликом одабира истог. 

Н05: Колико често потрошач мијења диоптријски рам повезано је са ставовима приликом 

одабира истог. 

 

Узорак истраживања 

 У истраживању је учествовало 180 испитаника, од тога 20 особа мушког пола (11,11%), 

а 160 особа женског пола (88,89%). Што се тиче старости испитаника, најмлађа забиљежена 

старост је 17 година, а највећа 68 година, док је просјечна старост 33.07 година. Максимална 

забиљежена вриједност новца за диоптријски рам је 250€, а најнижа је 10€, док је просјечна 

количина новца за нови диоптријски рам 80€. 

 

Табела 1. Табеларни приказ старосне структуре испитаника 

Старост 

Минимална 17 

Максимална 68 

Просјечна 33,07 
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Табела 2. Табеларни приказ полне структуре испитаника 

Пол 

Мушки 20 (11,11%) 

Женски 160 (88,89%) 

 

 

Занимања испитаника била су разна. Сортирани су по скали од 1 до 5, и то: 

1-ученик 

2-студент 

3-запослени 

4-незапослени 

5-пензионери 

 

Табела 3. Табеларни приказ занимања испитаника 

Занимање 

1-ученик 8 (4,44%) 

2-студент 66 (36,67%) 

3-запослени 95 (52,78%) 

4-незапослени 6 (3,33%) 

5-пензионери 5 (2,78%) 
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Инструмент истраживања 

 Истраживање је спроведено „онлајн“, а сама анкета креирана је у „google form“ облику. 

Анкета коју је осмислио аутор уз помоћ и консултације са ментором садржи 29 ставки 

груписаних у три категорије. Најприје су постављена питања која испитују социо-демографске 

карактеристике односно пол, старост и занимање испитаника. Затим је услиједила група 

ставки формирана тако да су могући одговори били по Ликертовој скали од 1 (у потпуности 

се не слажем) до 5 (у потпуности се слажем). Ова група питања односила се на ставове о 

одликама рамова. У трећу групу су груписана питања отвореног типа, која се односе на 

детаљније испитивање карактеристика о рамовима и њихове битности за потрошаче. У ову 

групи спадају питања која се односе на мјесто куповине рамова, на материјал, те зашто 

потрошачи сматрају да су метални бољи од пластичних и обрнуто, те бренд као и облик рама, 

боја, његови детаљи као што су циркони и шљокице и на крају незадовољство неким рамом. 

 

Статистичка обрада података 

 Све анализе у оквиру овога пројекта рађене су у програму SPSS 23.0. Коришћене 

анализе су дескриптивна статистика, корелације, Т-тест и АНОВА. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 У овом дијелу детаљно ће бити обрађени резултати који су добијени након спровођења 

анкете. 

На питање „Да ли носите наочаре за вид?“ 147 (81,67%) испитаника је одговорило „ДА“, док 

је 33 (18,33%) испитаника одговорило „НЕ“. За даље анализе смо у обзир узели само 

испитанике који носе наочаре за вид. 

Најприје је испитано да ли је старост испитаника повезана са ставовима приликом куповине 

диоптријског рама. Старост је корелирана са 13 ставова које садржи анкета, а на основу 

добијених резултата закључује се следеће: 

Старост испитаника је позитивно корелирана са ставом „Материјал од којег је израђен рам је 

пресудан при одабиру истог“ (r = .179, p=0.30 <0.05). То би значило да што су потрошачи 

старији то су им битнији материјали од којих су израђени њихови рамови. 

Став „Битна ми је функционалност када бирам рам за наочаре“ је маргинално позитивно 

повезан са старошћу (r = .160, p = 0.53 ˜ 0.05). То би значило да што су потрошачи старији, 

функционалност њиховог рама им је битнија. 

За став „Битна ми је савитљивост рама када бирам наочаре“ добијени су значајни резултати (r 

= .179, p=0,13 <0,05). Што би значило да је дати став позитивно повезан са старошћу, односно 

што су потрошачи старији битнија им је савитљивост наочалног рама.. 

Анализа повезаности ставова приликом одабира диоптријских рамова и тога колико су 

потрошачи спремни да издвоје новца дала је значајан резултат за став који је повезан са новцем 

(r = - .167, p =.033 <0.05). Овај резултат је био очекиван и реалан, јер спремност потрошача да 

издвоје одређену количину новца може бити повезана  и са финансијским стањем. Са другим 

ставовима нема значајних релација. 

Сљедеће поређење односи се на пол, односно разлике између полова на одређене ставове 

приликом одабира диоптријских рамова.  

Приликом испитивања става „Естетски изглед рама ми је веома важан“ добијене су значајне 

разлике између мушких и женских испитаника (t = -2.689, df = 145, p=.008 <0.05). 
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Табела 4. Табеларни приказ битности естетског изгледа по полу 

 Пол Број 

испитаника 

Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка 

аритметичке 

средине 

Естетски 

изглед рама 

ми је веома 

важан. 

1 

 

2 

14 

 

133 

4.14 

 

4.68 

.663 

 

.722 

.177 

 

.063 

(1-мушко, 2-женско) 

По добијеним резултатима закључује се да је битност естетског изгледа рама више 

заступљенија код жена него код мушкараца. 

Сљедеће значајне разлике добијене су за став „Облик рама ми је пресудан приликом одабира 

истог“ (t = -2.402, df = 145, p=.018 <0.05). 

Табела 5. Табеларни приказ битности облика рама по полу 

 Пол Број 

испитаника 

Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка 

аритметичке 

средине 

Облик рама 

ми је пресудан 

приликом 

одабира истог. 

1 

 

2 

14 

 

133 

4.07 

 

4.63 

1.072 

 

.802 

.286 

 

.070 

(1-мушко, 2-женско) 

Према сумираним резултатима, закључује се да је облик рама, такође, битнији женама, него 

мушкарцима. 
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Посљедња значајна разлика добијена је за став „При куповини рама боја је веома битна“ (t = -

2.368, df = 145, p=.019 <0.05). 

Табела 6. Табеларни приказ битности боје рама по полу 

 Пол Број 

испитаника 

Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка 

аритметичке 

средине 

При 

куповини 

рама боја је 

веома битна. 

1 

 

2 

14 

 

133 

3.43 

 

4.18 

1.158 

 

1.127 

.309 

 

.098 

(1-мушко, 2-женско) 

Што се тиче резултата за овај став, боја рама је битнија женама него мушкарцима. 

Поређење по полу за остале ставове није дало значајне резултате. Остале карактеристике 

сматрају се подједнако важним и мушкарцима и женама. 

Сљедећа анализа урађена је за учесталост одговора везаних за облик и боју наочалних рамова. 

Добијени су сљедећи резултати за облик наочалног рама: 

Табела 7. Табеларни приказ најчешћег избора облика код диоптријског рама 

Облик Учесталост Проценат (%) 

1 18 12.2 

2 6 4.1 

3 61 41.5 

4 50 34 

5 12 8.2 

Укупно: 147 100 

(1-округли, 2-троугласти, 3-четвртасти, 4-овални, 5-облик рама није битан) 

Из детаљније анализе изгледа диоптријског рама (боје, детаљи) закључује се да сви 

преферирају различите особине, као што су једнобојни или шарени рамови, свјетлији или 

тамнији. Једина карактеристика коју преферирају жене у односу на мушкарце јесу детаљи (сјај, 

шаре, шљокице, циркони). 
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Учесталост одговора за облик рамова анализирана је и по полу. 

Табела 8. Табеларни приказ одабира облика рама по полу. 

Пол 1 2 3 4 5 Укупно 

1 3 0 7 2 2 14 

2 15 6 54 48 10 133 

Укупно 18 6 61 50 12 147 

(1-мушко, 2-женско); (1-округли, 2-троугласти, 3-четвртасти,4-овални, 5-облик рама није 

битан) 

Из одрађене анализе добијени резултати су: 

Мушкарци се најчешће одлучују за четвртасте облике рамова, чак 50%, док уопште не бирају 

троугласте рамове (0%). За округле рамове одлучује се 21.43% мушкараца, док се за овални 

облик опредјељује њих 14.29%. Исти проценат (14.29%) се изјашњава да им облик рама није 

битан. 

Жене се скоро подједнако одлучују за четвртасте (40.60%) и за овалне (36.09%) рамове, док се 

најмањи проценат њих (4.51%) одлучује за троугласте рамове, исто као и мушкарци. За 

округле рамове опредјељује се 11.28% жена, док се 7.52% изјашњава да им облик рама није 

битан приликом одабира истог. 

Закључује се да се за четвртасте рамове у највећој мјери одлучују и мушкарци и жене, а такође 

оба пола најмање бирају троугласте рамове. 
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Разлике у преферираним облицима рамова анализиране су и на основу старости испитаника, 

добијени резултати су значајни (F =6.083, p=.000 <0.05). 

 

Облици рамова (1-округли, 2-троугласти, 3-четвртасти,4-овални, 5-облик рама није битан) 

Слика 1. Графички приказ одабира облика рамова на основу старости испитаника 

Са датог графика, закључује се да старост испитаника утиче на одабир облика рама приликом 

куповине истог. Старост утиче тако да се особе око 20 година одлучују за округле облике 

рамова. Док са повећањем старости ˜ 30 година бирају троугласте рамове. Особе старости 

нешто више од 30 година се одлучују за четвртасте рамове, док се за овални облик одлучују 

особе приближно око 40 година. Старост утиче на одабир облика рама па док је млађим 

особама облик рама битан, те се одлучују за неки од облика, старије особе се изjашњавају да 

им облик рама и није битан приликом одабира истог. 

Старост не утиче на учесталост мијењања рама (F =.277, Sig. =.877). 

Учесталост мијењања диоптријског рама по полу, дало је сљедеће резултате: 

Табела 9. Табеларни приказ мијењања диоптријског рама по полу 

Пол 1 2 3 4 Укупно 

1 12 2 0 0 14 

2 98 26 4 5 133 

Укупно 110 28 4 5 147 

(1-мушко, 2-женско); (1-рјеђе од једном годишње, 2-једном годишње, 3-два пута годишње, 4-

више од два пута годишње) 
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Закључује се да мушкарци у највећем проценту (85.71%) своје диоптријске рамове мијењају 

рјеђе од једном годишње. Мањи проценат њих (14.29%) свој диоптријски рам мијења једном 

годишње. Ниједан испитаник мушког пола се није изјаснио да свој рам мијења два пута 

годишње или више од два пута годишње (0%). 

Највећи број испитаника женског пола изјаснио се да своје рамове мијења рјеђе од једном 

годишње (73.68%). Проценат од 14.29% изјаснио се да рамове мијења једном годишње. 

Најмањи број испитаника женског пола, своје рамове мијења два пута годишње (3.01%), док 

више од два пута годишње свој диоптријски рам мијења 3.76% испитаника овог пола. 

Утицај занимања на ставове потрошача приликом одабира диоптријских рамова дао је 

значајније резултате за став „При куповини рама боја је веома битна“. (F =4.816, p = .001< 0.05) 

 

 

(1-ученик, 2-студент, 3-запослен, 4-незапослен, 5-пензионери) 

Слика 2. Графички приказ односа између занимања и битности боје приликом куповине рама 

Занимање 5, односно пензионери истичу да им боја рама није важна, док је боја рама 

најважнија занимању 4, односно незапосленима. 
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Прихватање/одбацивање хипотеза 

Хипотеза Н01 која се односи на старост и ставове потрошача приликом бирања диоптријских 

рамова се прихвата јер је анализа повезаности старости са ставовима дала значајне резултате 

за неколико ставова (обрађени у дијелу анализа података). Старост потрошача повезана је са 

ставовима приликом одабира диоптријских рамова. 

Хипотеза Н02 да пол потрошача утиче на ставове приликом одабира диоптријских рамова се 

прихвата, јер је анализом података утврђено да пол утиче на три става, који се тичу естетског 

изгледа, облика и боја рама.  

Хипотеза Н03 о утицају занимања на ставове се, такође, прихвата. Потребно је нагласити да 

једино постоји утицај на став „При куповини рама боја је веома битна“, те да занимање 5 

(пензионери) истичу да им боја рама није важна, док је занимању 4 (незапослени) боја рама 

најважнија. 

Хипотеза Н04 у којој је постављена повезаност између ставова потрошача приликом одабира 

диоптријских рамова и тога колико је потрошач спреман да издвоји новца за нов рам се 

прихвата иако је једина повезаност остварена са ставом који се тиче новца, док ни са једним 

другим ставом нема значајне релације, односно нису добијени значајни резултати приликом 

обраде података. 

Хипотеза Н05 да је мијењање диоптријског рама повезано са ставовима приликом одабира 

диоптријских рамова није дала никакве значајне резултате, те се због тога хипотеза Н05 

одбацује. 

Приликом обраде резултата и тестирања хипотеза у обзир су узети испитаници који носе 

диоптријске наочаре. Одговори испитаника женског пола су били у много већем броју у 

односу на број одговора испитаника мушког пола. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

  Даља истраживања теме овог дипломског рада могу се спроводити детаљније за 

одређене ставове. Истраживање се може концентрисати на одређене ставове, али се, такође, 

може проширити и на многе друге карактеристике рамова. 

Добијени резултати овога истраживања могу доста утицати на унапријеђење и 

побољшање односа између потрошача и пружаоца услуга и производа (продаваца), као и на 

понуду која се налази у оптици. Познавање ставова и жеља потрошача помаже продавцу да 

своју понуду прилагоди њиховим проблемима и жељама. 

Потребе и ставови потрошача се разликују од једног до другог, поједини се изјашњавају 

да су им одређене карактеристике рама битне, док другима нису. Једна група се изјашњава да 

им цијена није битна, док некима јесте. Приликом одабира рамова сви потрошачи имају 

различите жеље и различита очекивања. На основу добијених налаза приликом испитивања 

потреба и жеља потрошача, формира се одређена понуда услуга и производа која има за циљ 

да задовољи све потребе и жеље потрошача, те да их задржи као сталне клијенте. 
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ПРИЛОЗИ 

АНКЕТА 

 

Поштовани, 

Упитник који се налази пред Вама испитује ставове потрошача приликом одабира 

диоптријских рамова. Истраживање се спроводи ради прикупљања података за израду 

дипломског рада. Истраживање је анонимно, па Вас молимо да нам пружите искрене одговоре. 

Сваки Ваш одговор биће уважен. Хвала! 

 

1.Старост: 

_________ 

2.Пол: 

-мушки 

-женски 

3.Ваше занимање: 

________________ 

4.Да ли носите наочаре за вид? 

-да 

-не 

5.Да ли носите сунчане наочаре? 

-да 

-не 

6.Гдје купујете наочаре за вид? (уколико носите) 

__________________________ 

7.Гдје купујете сунчане наочаре? (уколико носите) 

__________________________ 

8.Естетски изглед рама ми је веома важан. 
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1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

9.Важан ми је материјал од којег је израђен рам наочара. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

10.Због чега вам је битан/небитан материјал од којег је израђен рам наочара? 

__________________________________________________________________ 

11.Материјал од којег је израђен рам пресудан је у одабиру истог. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

12.Сматрам да су метални рамови квалитетнији од пластичних. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

13.Због чега сматрате да су метални квалитетнији од пластичних или обрнуто? 

____________________________________________________________________ 

14.Битна ми је функционалност када бирам рам за наочаре. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

15.Радије бирам рам који има папучице за подешавање. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 
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16.Битна ми је савитљивост рама када бирам наочаре. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

17.Цијена диоптријског рама је веома битна при одабиру. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

18.За куповину новог рама издвојићете: (колико новца) 

_______________ 

19.Битно ми је да рамови за наочаре буду брендирани. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

20.За који бренд наочара се најчешће одлучујете? 

_________________ 

21.Облик рама ми је пресудан при одабиру истог. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

22.Које облике рамова преферирате? 

-округли 

-троугласти 

-четвртасти 

-овални 

-облик рама ми није битан 
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23.При куповини рама боја је веома битна. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

24.Преферирам да моји рамови буду: (могуће означити више одговора) 

-тамнији 

-свјетлији 

-једнобојни 

-шарени 

-са детаљима (шаре, шљокице, сјај, циркони) 

-није ми битно 

25.Када бирам рам консултујем се са стручњаком. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

26.Десило ми се да изаберем рам са којим нисам био/ла задовољан/на. 

1    2    3    4    5 

(1-у потпуности се не слажем, 2-дјелимично се не слажем, 3-нисам сигуран/на, 4-дјелимично 

се слажем, 5-у потпуности се слажем) 

27.Због чега нисте били задовољни рамом? 

____________________________________ 

28.Колико пута на годишњем нивоу мијењате Ваш диоптријски рам? 

-рјеђе од једном годишње 

-једном годишње 

-два пута годишње 

-више од два пута годишње 
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29.Шта је по вашем мишљењу још важно за одабир диоптријског рама? 

_____________________________________________________________ 
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ОПТОМЕТРИЈСКИ КАРТОНИ 

 

 Због пандемије вируса SARS-CoV-2 школске 2020/2021. године, студенти треће године 

оптометрије нису били у могућности да ураде цјелокупну праксу на факултету, па је довољно 

да умјесто 30 оптометријских картона, приложе 20 картона. 
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