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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

Предмет: Извеuпај Ко~1ис11је за оцен) и одбрану докторске дисертације ка11д1щата Марије 

Захар Ћорђевнћ , мастер ннжењера машинства 

Одлуком Већа за техничко-технолошке науке У 1111верзшета у Крагујевцу број lV-04-92/24 од 
12.02.2020. год., на предлог Наставно-научног Bel1a Факултета 11w..кењерск11х наука у Крагујевцу. 

одл)ка бр. 01-1 / 104-11 од 23.01.2020. год" 1щенован11 смо за чланове Комис11је за оцену 11 одбрану 
допорске д 11серташuе кандидата Мар11је Захар Ђорђев11ћ , 1\tастер 11нжењера \1ашинства, под 
НаСЛОВОl\1: 

"Управљање перформансама 11 ослов1111х 11 ро цсса у i\ 1 ал 11111 11 средњ11м про11 звод 1111м 
11редузе ћ11ма ·· 

Н а ос нову увида у 11ршюжену докторску д11серта цију 11 Извештаја Ком ис~uс за оцену подоб ности 

канд1щата 11 научне зас нованости теl'\1е допорске дисертације. 11 одлуке Стручног већа за техн11чко

технолошке науке Универз 11Тета у Крагујевцу. бр. IV-0+-318/ 12 од 10.06.201 5. год .. о давању 

сагласност11 на Извештај Ком11с1~е за оцену 1юдоб1юст1 1 канд1шата 11 науL1не заснованост 11 теме 

докторске д11сертаwuе и одлуке којом Настав110-науч110 веће Факултета ш1жењерсю1х наука у 

КраГ)јевцу. бр. 01-1 /2092-10 од 18.06.2015. год .. одобра ва 113ра"ђ' допорске д11сертаwuе 11 на основу 
Прав1L'l н11ка о пр1uав11. 11зрад11 11 одбран11 докторске д11серташuе Универз 1ттета у КраГ)јевцу. Коl\1 ис 11ја 

поднос11 Наставно-науч ноl\ 1 већу следеl111 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Значај и доnрннос докторске дисертације са становиuпа а~,."Туелног стаља у 

одређе ној научној области 

Докторска д11сертац1uа канд~щата Мар11јс Захар Ђорђев11ћ \!астер инжењера '1аш11нства, гюд 

нас.1овом "Управљање перформансама пословш1х процеса у мал 11м 11 средњ11м 11ро 11звод 1111м 

предузе ћ11ма" представља резултат ор11п111алног науч 1 ю11страж11вачког рада канд1щата у актуелној 

научној области која се односи на управљање перформансама пословних процеса. Обрађена тс 1а 

докторске дисерта ц~~е је 11Зузетно актуелна 11 знач ајна за развој науке у област11 маш1111ског и 
ИllД) СТрНЈСКОГ инжењерства, како са научног та ко 11 са практ11чног аспекта . 

Развој новнх 1\1атеl\1а1 нчю 1х модела кој11 611 помогт 1 1\ 1 е на uерима прсдузеhа у одлучнвању 

представља врло актуелну тему данашњ11це. О TOl\1C јс свсдоч1mо и постојање пројекта М11н11старства 
просвете. науке 11 технолошког развоја републЈГкс Срб 1~јс ИИИ44010 ("Интелнrешнн систем н за развој 

софтверск11х 11ро11звода 11 подршку пословања заснова 1111 на \10деЛ11\1а"). током ч1~е реатгза ц1 uе је 

наста.:~а ова докторс ка д 11сертација. 

П редмет ове докторске д11сертац11је је:-. прављање псрфор\1ансаl\1 а пословш1х процеса у маmtм 11 
сред1ы11\1 прсдузећ11ма (МСП ), која се баве про11звод1 юl\1 делатношћу. 1юмоhу новог 1\IОдела који је 

разв1~јен у оквиру ове днсерта 1.џ~је. Лр11 томе су у саглас1юст 11 са међународ11111\1 стандардом ISO 
9001:2015, узимајућ11 у обз1 1р мапу уравнотежених 1юказатеља (BSC) и ув 1щом у релевантну литературу 

разl\1 атран11 н деф111п1сан11 пословни 11роцес 11 : ов11м 11рсдузе l1111\1а, као и њихов1 1 кључни 1 1нд11катор11 

11ерфор 1анс11 (Кеу Ре1/оmш11се !ndicatm-.,· - КР/-св11). 



У оквиру ове до~.."Торске д11сертащuе. ю.11и1иа1 је юврш1ю а11а,111з) 11 с11сте,1апnац1u) 110с1 ојеhих 

з11ања 11 llCK)CTaвa водеhих светс ких 11страж11вача) област11раз\Ј атраног11страж11вања. l la основ) тога. 
ка 1 tд11дат је утврд110 предности и недостатке до сада кор1 1шhен11х 1\1етода, и на основ) њих дсф111111сао 

11ов \1Одел за евалуацнју перформа11с11 послов1111х 11роцеса 11 ранп1рање МСП. истовремено 

респеt.."Т)ј) h11 релапmне важности (тсж11нс) 11 вред11ост11 пос,1атраних КР /-ева. Овај фази 

в11шекр1~тер1uумсю 1 матемап1ч к11 \tодел шснован је на 1111т) 1~т11вни\1 фазн бројеви'\1а 11 пружа подршК) 
одл)ч11вању прн юбору \l енаuмент 111111шuат11ва за побољшање ефе~.."Т1шносп1 послов1111л процеса. Н а 
основ) предложеног фази матем атнчког \1Одс.1а. пр11,1е1юм веб технологија. креирано је одговарај)'ће 

софтверско решење. Ово је о~юrуh11;ю тест11рање разв1уеног модела 11 његов) вер11ф1 1кащуу. 

кор11шhењсм 11рнкуnљен11х података. 

П р1u~1 1ком 11Зраде ове д 11сертац1uс кандндат је кор11спю ветrкн број разл11ч1гп1х метода. међу 

кој11м а ес 1 1здвајају: теор11ја фаз и с купова. фа·т А11ал1 1п 1ч к11 Х1 1јерарх1уски П роцес (АНР), фаз11 TOPSJS 
метода. методе регрес1юне и корслащюне анал11зе 11 методе софтверског инжењерства. Кре11рањем 

софтверског решења О\tогућено је брзо 11 једноставно доб1uање резултата који представљај) нзлаз ю 
с.1оженог математ11чког 'юдела. l la основ) доб1уе111 1х рез) .rпата ю софтверског решења, као 11 
рез)лтата кој11 С) про11стекл11 113 реrрес1юне 11 корелащюне анал11Зе. -.1енаuер11 предузећа '!ОГ) на 

еrза~.."Тан нач1111 утврд1гп1 стратегнје за ) напреl)ење пословања. 

Доб1uе1111 реЗ)лтап1 11 за кљ) ч ц11 ове до~.."Торске д1 1сертац1уе отварају простор 11 правце за даља 
11страживања у овој обласп1 11 за унапређење предложеног решења. Према \llfШЉCIЬ) Ko\f11c11jc. ова 
д11сертащuа са ста 11ов11шта развоја област11'lаш1п1ског 1 111 1 ~д)стр1uског 11нжењерства 11\1а вет1ю 1 з11ачај 

11 допр11нос. 

2. Оцс11а да је урађс 11а докторска ,щсертац11јс резултат орип111ал 11ог 11ay'l11or рада 
ка1щидата у одговарајућој 11ау•11юј област11 

Ko,111c1ua С\lатра да до~.."Торска д11серта1111ја ка 1 1д11дата Map1ue Захар Ћорђев11h. \1астер 1111жењера 
\lашш1ства. под наслово\1 "Управ.rъање псрфо р'1а 11 сама пос.1ов1111х процеса у \1а.1 11\1 11 средљ11м 
п ро11звод 1111м п ре дузе ћ11 ма" представ.ъа ~З) лат ор11г1111алног науч ног рада. Са ас пе ~.."Та предмета 

11страж11вања 11 доб1uених резултата, ова до~.."Торска д1 1сертац1 1ја представља ор11пжалн~1 11а) ч1111 рад ) 
област11 маш1п1ског 11 1111дустр1uског m~жсњсрства. 

Ка1щ11дат је те\Ју обрад110 детаљно. 110ш1)јуl111 np1rro\I на) чне пр11нц11пе и кор11стеh11 теор1uске 

основе науч ннх д1 1сцшu~11на релева 11Т11и-. ·3а ОВ) проблемат11t..'). У д11сертащuи С) анал11З 11рани процес11 

набавке. про1rзводње. \lаркет11нrа н продаје 11 постпродајс којн тако заокружују процес реал11зац11је 
про111вода. За потребе 11стражнвања HllC) a11a.11rmra11a ра1војно ор1uент11сана предузеhа. Анат1111ран11 
С) КР/-ев11 поменутих процеса тако ..Ia С) он11 ре;1 ева1rrн11 )Зеп1 за даље раз,1атрање 11 решавање 
11роблеr.1а д 11сертащuе. Уз11~ 1 ајућ11 у обз11р 11р11ро,1) КР/-сва као улазних података. разв1uен је нов фаз11 
в11шскр1~тер1uумсю1 ~1 ате~1атич ки модел за евал)а111уу 11 управљање перформавсама пословн11х 

процеса. Зат11м је разв1uен софтвер заснован на предложеном мате~1 ат11чко'\1 моделу н юврше1111 су 

гесп1рање 11 вер11ф1rкащuа развијеног модела 11 софтверског решења, применом пр11куnљеюrх података 

ю про1rзвод 1111х предузеhа која послују у l !снтра.11юј Срб1ф1. 

Ор11п 11rалност научног рада, 11страж11вања 11 рсз)лтата остварен11х у окв11р) ове доt.."Торске 

д11сертащ1јс огледа се. 1rзмеђу осталог,) с.1едсћ11\t елсме1п 11\1а: 

• анатnом релевантне тггератн>с. уз11\1ај) h11 > 06111r В С као један од најпознапu11-. оквнра за 
) прављање перфор\lансама 11 окв11р 1а к;шс11ф11каwu) процеса А \1ср11чког цс1ггра за 

продуктивност 11 кватггет (APQC '). ка1u11дат је одре.:ню најзначајн1 uе пословне процесе за \ta:ia 
11 средња про1rзвод1ш предузеhа. 

• за деф1птсане пословне процесе. на основу 1юдатака ю тггературе, одрсlЈе1111 су одговарају'111 

КР l -св11, 

• анал111ом шггературе ка нд 1щат је )ОЧIЮ да до са,1а н11су разв11је1111 \1Одсл11 за управљање 

перформансама пословних процеса зас1юва1111 на 1 ЈЮ) гао11 1 1м 1 1нту1п11в1111м фаз11 бројев11ма 
(Тгiџпgи/аг lntuitioпistic Fи==У \'ш11hl! 1 ' \ - ТIF.Vs); 111 тог разлога нспрсцщ1юст11 11 не111вес1юст11 
које еп11ст11рају у разматра1ю\1 проб_ 1С\t) \lодел11ра11е су nр11\1ено11,1 Т/F,\\ . 



• разв1~јен је нов фаз11 матсматичк111\1Одсл. 1аснова 11 на ТIFNs, који омогућава одређивање оце не 

успешности у11рављања свак11м послов1111м нроцесо 1 у предузећу, у зав 11сност1 1 од релативне 

важности и вред1-юст11 његових К Р l-ева. 

• у оквиру разв1~еног 1\ 1 атематичког 1\10дела. пр11мсном фази TOPSIS методе , врш11 се рангирање 

посматраних предузећа (рсспсктујућ11 релат11в11е важност11 11 вредност 11 св11х КР/-ева, свих 

предузећа) што о 10гућава спровођење процеса бе 11чмарк11нга. 

• на ос нову развијеног модела кре11рано је ново софтверско решење за управљање 

перформансама пословю1х процеса, 

• коришће н,еl\ 1 орип1налн11х података 113 пр11вреде кандидат Је тестирао кре11ран11 математичк11 

1\ 1 одел и софтверско решење. 

• на ос нову доб1~ен11х резултата извршена јс а налl!За 11 дати су предлоз11 за побољшање 

перформанси свако1· од посматра них пословних процеса. 

• показана је зависност 11змеђу 1юсловн11х процеса набавке. производње. маркст 11 нга и продаје и 

постпродајс (са перспективе интерн11х процеса) и КР/-ева процеса управљања односа са 

купш1ма приl\1еном л11неар11е вишеструке регресије и корелационе а нализе, што такође може 

по 101111 менаџср1,1 1\ 1 а предузећа у одређивању редоследа менаџменr и11ищ-Uат11ва за побољшање 

послова 1 1,а, 

Закључује ес да јс доказ11вањем постављею1х х11потеза канд11дат дошао до ор11пталн10: научн10: 

резултата, 

3. Преглед остваре н11х резултата канд11дата у одређеној областн 

Кандидат Мар11ја Захар Ђорђевнћ . мастер и11же 11,ер машинства. рође на је 29, новембра 1988. 
године у Крагујевцу, У дата је 11 има једно дете. Ос11овну школу ··светозар Ма рковић·' заврuл 1ла је као 

нос11лац Вукове д 11пломе, Средњу школу, Прву крагује вач ку г11мназију у Крагујевцу (математнч ки 

смер). заврш11ла је 2007, године са одл11чн11/\1 успехом. Исте год11не је уписала основне академске 

студије на Машинскоl\1 факултету у Крагујев цу (да нашњ11 Факултет 1111же 1ьерсю 1х наука), Током 

студирања. као редован студент оствар1ша је просеч ну оцену 9.77 11 одбранила заврш111 1 рад 20 1 О. 
год ине под наз11вом .. Активне базе података · ' са оценом 1 О на с tcpy И нфор 1 атика у 11нжењерству. Исте 

године уппсала је Мастер академске студ1uе на Факултету 11нжењерсюо: наука (смер Информатика у 

инжењерству) и током студ11рања оствар11ла просеч ну оцену 10. ч11ме је проглашена за студеша 

генерације Мастер академских стую~ја. Мастер рад под наз11вом .. Нов фази експертски систем за 

управљање безбсдношl~у процеса и про11Звода у ла нцу исхране·· одбранила је 20 12. године са оце ном 
1 О. Токоl\1 студија била је стипендиста М 11н11старства просвете Републике Срб ије, Фонда за младе 

таленте 11 Града Крагујевца. 

Школске 2012113 угrисала је докторске студ 1~е на Факултету инжењерских наука. см ер 

И 11дустр11јско 1 1нжс 1-ьерство. где јој је просечна оцена свих положеннх испита 1 О. Ов1rм је испунила 
једа н од услова -за np1 uaвy 11 одбрану ове докторске дисертащ 1је, Докторску дисертац11ју под називом 
"Управљање 11 ерформа11сама послов1111 х процеса у маЈшм 11 средњ11м nроизводн11мn редузећ11ма" , 

пр1uавила је 06.02.20 15. год. а њена тема јс одобре на 18.06.20 15. год. 

Н акон заврше1111х основних и мастер студ 1uа а нгажована је на Факултету инжењерских наука 

као стипендиста Ми1-111старства просвете , науке и технолошког развоја 11 истраж11вач сарадник на 

Катедри за производно 1\ 1 ашинство, Као сарад1111к а нгажована је у 11звођењу вежб11 на следећим 

предметима : Техн11чко цртање са ком пјутерскоi\1 граф11ком, Рач унарск11 алати, Основи предузетнич ког 

ме на џ/\1ента 11 економије. И нтегрисани с11стеми 1\ 1 е наџмс нта. 

Као сарад 1111 к СЈАЈ центра и Центра за кват1тет уч ествовала јс: 

• у орган113а ц~uи в11ше међународн11х 11 11ащ10налн11х конфсренц1uа. 

• као техн11чю1 уредник науч ног часоп11са !111emalio11al Јоита/ ј()Ј" Quality Reseш·c/1 

• на вншс међународних пројеката. 



У току рада на докторским студ1\јама 11 а нгажовању 11а пројекту које .1е ф11на 11с ирало 
Мннжтарство просвете. науке 11 технолошког развоја Реnублнке Србије, кандидат Мар11ја Захар 
Ђор~е в11h објав11ла је као аутор или коаутор укупно 26 радова на м еl)ународн11м 11 националним 
11аучн11\1 ску11ов11м а. као ~1 у 11ауч 1111м часоп11с11ма. 

Објавље ни радов11: 

Рад у 11стакнутом ме!)vн арод11ом часоп11сv (М22) 

1. estic. S., Djordjevic, А., Puskaric. Н .. Zahar Djordjevic, М. , Tadic, D., & Stefaпovic, М. (20 15). 
The eva luat ioп а пd improvemeпt of process qua lity Ьу using tl1e fuzzy sets tl1eory and genetic 
algoritl1111 approach. Jouma/ o.f lпtelligeпt & Fu::::y Sџstem.s. 29(5). 2017-2028. 1 S 1064-1246. doi: 
10.3233/1 FS-151679 

Саоп штење са ме !)ународно г скуп а uпамп а110 у цеш11ш (М33) 

1. Tadic, D. , Zahar Djo1·djevic, М., Stefanovic. М .. & Puskaric. Н. (201 3). The EvalL1atio11 of Quality 
Objectives in Food Production Pгocesses . .\'/ Balkun Соп(иепсе оп Opualional Reseшc/7 , Belg1-are 
& ZlatiЬor. 2013, 7-11 SeptemЬer. рр. 329-335. ISBN 978-86-7680-285-2 

2. Puskaric, Н .. & Zahar Djordjevic, М. (2013). Detem1ination of а Development P1·ocess Peгfoпnance 
Us ing Dcveloped Fuzzy Ехре11 System. ~,17 /111emalio11al Quali~I' COl~faence, Kragujevac, 2013,Мау 
24tl1, рр. 375-384. lSB 978-86-86663-94-8 
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Учешће 11а 11ројекп1ма ресорног 1ш11111с1 ирс1 ва 

1. Ilројекат Министарства просвете. IШ)КС 11тсхнолошког развоја републике Cp61ue \111И440 1 0 

под 11азнвом .. И нтел11rентнн с 11стс\t 11 1а ра·Јвој соqrrвсрских проювода и подршку пословања 

заснованн на моделнма" 

Учешће 11а 1\fеЬу11аrюд 11111\f пројскт11ма 

1. TEMPUS - lmprovement of stLкlcnts intcrnship in ScrЬia, ISIS ЈР 510985-2010. 
2. TCM PUS - lrnprovement of" part11crsl1ip with entcгprises Ьу enl1ance111ent of а гcgiona l qL1alit) 

ma11agement potentials in WBC - CQIWBC' 543662-TEMP U -1-201 3-1-ME-TEMPU -JPllES 
3. l:.RA MUS+ КА2 pюjekat: Development and implcme ntation of system Љг perfoпnancc cva luation 

Љг serЬian HEls and system - PCSI IC. - 573820-EPP- 1-2016-1 -R -EPPKA2-CBI IC- Р 

4. Оцена 11СП)'њеност11 обима 11 ква.11пета у односу на пријављену тему 

До"'Торска дисертащiја кандидата Мар11је Захар Ђор~ев11h. мастер 11нжсњера \1аш11нства. под 

назнво:-.1 "Управљање перформансама 11 ос.1ов1111х процеса у мал11м 11 средњ11м 11ро11звод1111м 

11редузе h11ма" одговара по садржају тем11 прю"ваl1еној од стране Наставно-на)ч 1юг већа Факултета 

11нжсњсрск11х 11аука у Крагујевцу и Стр1ч1ю1· веhа за тслю1чко-технолошке 11а)ке Ун11верз1rтета у 

КраrујеВЦ) . Ова докторска д 11сертац1~ја 110 ква, 11ттсту 11 об11му истраж1шања ) поr11) 1юсп1 задовољава 

све научне. струч11е 11 законс ке услове проп11сане за докторску д11сертащ1ју. 

Докторска днсертацнја је написа на на 173 стра не. садрж11 76 сл11ка 11 28 табела. а ц1тт11рана су 172 
тгrературна 11звора . 

Докторска д11серта w1ја је подељена на 11 поглавља. која су дата следсl111м редоследом: 

1. Увод 

'> Основна разматрања о управљању 11ерqюр,1 ансама пословних процеса - ретроспе"111ва 
3. Поставка проблема 

4. Модел~ ~рање неювесност 11 пр11мено'1 тсор1uс фаз11 СК) пова 

5. Модел за оцену перQюрманс11 послов1111:\ процеса 11 њ11хове међусобне зав11сност11 ) услов11м а 

неизвесности 

6. Софтверско решење за управљање пср<\юр~t а нсама пословних процеса 
7. Студ11ја случаја 

8. А нал11за јач ине веза юм еђу ра зм а тра н11х послов11нх процеса 

9. Дискусија доб~uеннх резултата 11 зак_Ъ) чц11 

1 О. Л 11тература 
11. Додаци 

У првом поглављу докторске д 11сертац11јс дсф111п1сан је предмет 11страж1mаља. као 11 1tиљсв11 

докторске д11серта ц1uе. Представљене су теоrн~јске основе истраж11вања. са кратким освр гом 1ш 

релева~тl) лшературу н објашњени су ос1юв1111 појмови кој11 С) неопходни за разумевање ра1матра 1юг 

проблема . Зат11м, пр11казано је девет ос1юв1111:\ л111 ю 1 еза. вел11ю1 број разл11чнтнх метода које су 

кор11шћене у сврху 11зраде д11сертац1uе, као 11 очск11ва1111 резултат~ ~ . 

У другом поглављу. вршеl111 пре~ лс,t .111тсратурн11х ювора за пробле,1ат11К} управљаља 

перQюр\l ансам а пословних процеса . ПОСТ) 11110 с~ 11р11казане деф1rн1щ1uе 11 основна разматрања о 

појмов11 .... 1а: nословн11х процеса, управљања 110словн1 1\1 11роцес 11ма. перqюр'\lансама. у11рављању 
перQюр,1а11сама 11 управљању перQюрм а11са'1а пословних процеса. Самим т 11м. представљене су 11 
основе мерења перQюрманс 11 , као 11 КР/-ева . кој11 11рсдстављају основу за успешно управљање 
перформансама. Објашњена је сврха) 11рављања 11срqюрмансама пословних 11роцеса и његов зна чај за 
успешно пословаље. Такође . пр1fl<азан јс 11ре 1 лед 11ајпо1напu1rх окв11ра 11 модела за мерење 11 
управљање 11ерформ анса"1а . 



У оквиру тре11ег пог.1авља, приказан је значај 11 1 13врше11а је а11алюа МСП у Рспубл~щи Србиј11, 

на основу релевантннх података. Зати 1. 11р11каза11 јс 311ачај увоlЈења система за упра вљање 

перqюр~1ансама у ова предузећа. са осврто~1 11а 11роблсмс са кој11 1а ес cpcl1y ~ 1 c 1-1a ucp11 ових 11редузе l1а 

пр11л~1ком њ11ховог увођења. Потом, 11р11мс1ю'v1 одговарајуl1е литературе, изврше11а је идентификација 

пословннх процеса кој11 су од 11ај всћс г значаја за производна МСП. ТакоlЈе. на крају поглавља. 

извршена Је анализа овах 1юслов11их 11portcca. пр11казујуl1и њ 11хову повеза ност са стандардом ISO 
9001 :2015. 

У чстврто~1 поглављу пр1 1каза 11е су основе геор1~је фаз11 скупова . са посеб1 11 1м освртом 11а 
интунтнвне фази скупове. Посебно је извршена анал~па 11 11реглед литературннх 11Звора веза 11их за 

вншекр~ггер11јумскс "1етоде са интуитивн11~1 фаз11 бројс в1 ша. као 11 њихова пр11мена у сл ичним 

мена џмент проблем11 1 а. Н а крају овог поглавља. приказа но је моделирање релативн11х важности 11 
врсдностн КР/-ева. пр11мено 1 ТJFNs. 

У петом поглављу представљен је нов фази вишекритер1uумски математ11чю1 1 одел за оцену 

перфор~1анс11 пословн11х процеса у услов1ша не11звес1юсп 1 . Такође . приказане су основе линеарне 
регресноне и корелащюне анализе које се "1ory корист1 гrн за одређнвање ме lЈусобне зависности 

пословн11х процеса . Алгоритам предложе11ог ~1атематичког ~~одела састоји се од 14 корака који су 
детаљно 11 поступно опнсанн, уз представљену одговарајућу нотащ1ју. Овај ~ 1 атемап1чки модел 

11нтсгр1 1ше фази АНР и фази TOPSIS методу. )З пр1 1ме 11у ТJFNs. На овај нач ин 0~10гућено је рангирање 
поо1 атраннх предузећа. респектујући 11стовреме 1ю тежине 11 вредности св их КРl-ева у оквиру 

поо1 атраног процеса. Анал11Зом добије н11х резултата омогућава се 11звођење процеса бенчмаркинга, 

што 1 оже по~1 оћи ~1е на џер11ма предузећа у одређ11вању одговарајућих стратегија за побољшање 

перфор\1анси пословних процеса. 

Шесто поглавље прнказује разв 1 1јено софтверско решење за управљање перформа нсама 

пословних пporteca. Ово софтверско решење заснова но је на предложеном м ате 1 ат11чком моделу и 

юрађено је као веб апл~1кац11ја . коришl1ење~1 /-!ТЛ!L. CSS, ./U\юScгipl 11 Р/-!Р. Оно омогућава јед ноставно 

11 брзо уношење потребн11х података, нзрачунавање н 11р11каз доб1 1јеюrх резултата. 

Седмо поглавље прнказује студ11ју случаја. којом су тест1 1рани развијени ~1ате~1 апrчю 1 модел и 
кре11ра110 софтверско решење. Коришће 1 11 1 подащ1 доб ијен 1 1 су 11з 30 МСП која послују у региону 

Централне Срб 11је. Н акон деф11ниса 1ьа улазн1 1х података . за чет11р11 посм атрана пословна процеса 

приказанн су резултат 11 који су доб 1~је н11 кор11шl1ењем креираног софтверског решења. Притом је на 
примеру једног предузећа. у оквиру 11роцеса набавке. приказа н детаљан поступак коришl1е ња 

предложеног алгоритма који представља основу овог софтвера. Н а основу добијеннх решења 

приказа110 је како ес врши а нашва података 11 дат11 су предлози за побољшање посматран~ rх КР/-ева. 

У осмом 1 юглављу ювршена је а 11ал11За јачина ве·~а измеl1у разматраних пословн11х процеса и 

К РI-ева 11роцеса са стратеп~ског нивоа одлуч11вања. Кор11шћсњем статистичког програма !ВМ SPSS 
Statislics 11звршене су регресионе и корслац1 ю11е анализе. ч11ме је утврђено постојање међусобне 

зависносп1 посматра них пословних процеса. што може 1 ю~1 оl111 менаџерим а предузећа у од ређивању 

стратепuа за унапређење пословања. 

У деветом поглављу пр11казана су закључна раз м атрања. Изврше на је д 11скус11ја добијених 

резултата н 11остављен11х хипотеза. Такође. у окв 1 1ру овог поглавља истакнут је науч1111 и 11рактични 
допринос ове докторске д11сертације , као 11 правцн будућих истраживања. 

Као десето поглавље дат је списак л~ 1тературн11х извора кој11 су коришћени у току 11страживања 

11 юраде докторске д1 1серта ц11Је. 

Н а крају ове докторске д11сертац11је. као једанаесто поглавље . дато је седа 1 додата ка који 

представљају делове кода направљеног софтверског реше1ьа. као и а нкете које су коришће не за 
прикупљање података. 



5. Науч1111 рез лтап1 до1стоrккс ,щссртац11јс 

Мар11ја Захар Ђорђсвн'1 . мастеr 111rA\eњcr маш1111ства. је оквнру своје докторске ...1.11cepтawue 

1rзврш1mа с11стемат1rза1щју 11 аналнз) досадаш1ы1л тсор11јсю1л. али 11 емm1р1~скю. ·шања 1r3 област11 
управљања перфор,1анса,1а послов1111х процесс.1. Ова докторска д11сертаwuа нма вел11ю1 теор1uск11 и 

nракт11ч1111 з11ачај 11 омогућава нов пр11ст}n ) управљаљу љ~рфор,-~ансама послов1111х процеса у односу 
на 1юс1ојсl1а решења која се данас прнмењуј) . Укратко. 11аучн11 резултат11 ове докторске д11сертац~uе 

су слсдеh11: 

• Извршено ЈС дефнннса~ье 11 1~де1rп1ф11кова~111 су најзначајннј11 1юслов1111 11роцес11 у МСП 

проюводне 11ндустр1~је. применом 11роцес11ог пр11ступа. BSC-a 11 АРQС-овог окв1 1ра за 

клас11фикац1uу процеса . 

• Идс11т11ф11ковани су КР/-ев11 деф11н11сан11х послош 111х процеса . 

• Разв1uе11 је нов фаз11 математичк11 модел 1а свалуаwuу перформанс11 пословних процеса у 

)Слов11ма не1rзвесносп 1. заснован на 11нту11т11вн11м фаз11 бројевима. 

• Разв1uе1ю је ново софтверско решење за ) прављањс 11ерфор:.1ансама пословнил процеса, кој11\1 
је могуће одреюпи опт11малан НlffiO побо:ьшања КРl-ева nословн11х процеса на епакта1 1 нач11н. 

• 11зврше1ю је тест11рање софтверског рсшсња кор11шhење"1 репрезентат1mне кол11ч11нс података, 

• Одређене су међусобне анатrr1rчке 1ав11с1юст11 пословних процеса, 

• Објашње11е су неке од стратег11ја ) пrављања кој11,1а се пост11же у11апреlЈење перформанс11 

11ос,1 атраних пос:ювню: процеса. 

6. Пр11ме11љ1tвост резултата у тcop11jlf 11 11ракс11 

Резултат 11 докторске дисертац~~је ка11д11дата Марнјс Захар Ђор~св11'1 . мастер 11нжсњера 
маши11ства. под насловом "У11рављањс 11срформа11сама 11 ос.1ов 1111 х 11роцеса у мал 11м 11 средљим 
проювод1111м 11рсдузеh11ма · · пр11м е1~љ11в11 су 11 кор11сн11. како у теор11ј11 1~зучавања перформа нси 
послов1111х процеса. тако и у пракси. 

У теор1uском делу овог рада прсдстав.ъсна су општа. а где је бнло потребно н детаљна 

објашњења везана за раз\-lатрану проблематнк) . Огшл а објашњења односе се на раЗ) мева ње ос1юв1111х 

rюј,1ова. док су детаљна објашњења значајна -за ра1) мева ње 11 анаЛ\13) кре11ра~юг математ11чког модела 
11 доб1uен11х резултата . У теоријском дсл). 111вршен је преглед најзначај111uнх науч нн:\ радова 113 ове 
области 1t прнказане су релевантне деф1nлщ1!iе које су кор1rшће 11е при кре11рањ) новог фаз11 
матемап1чког модела. 

Ка1~д11дат је разв110 ор11г1111ални фаз11 в11111скр11тср1uумсю1 \!Одел. заснован 11а 111rr) 1n 11вн11м фаз11 
бројев11ма . кој11 омогућава евалуац1!i) 11ерфор\lа нс11 1юсЈювю1х процеса у мал11\1 11 средњим 

nронзвод1n1м предузеh11ма 11 управљање ов11м 11срформа 11сама. Презентова ни математ11чк11 1\.1одел је 

веома флекс 1 1611лан. н не постоје огра1111чења} броју 1юсматра111~х процеса 11 броју К РЈ-ева . ТакоlЈс, овај 

математички модел може се кор11ст1rr11 11 ·3а 11рнмс11у у предузећнма која пр~mадај) 11ско'1 друго\-! 

сектор) . 

Ипак. 11ајзначајю~11 практич н 11 до11r111юс ове докторске д11сертац~uе представља ново софтверско 

решење. кре 11ра 1ю као веб апшrкац1uа . које \tожс 11а лак начни по\-101111 ме11аџерима проювод1111х МСП 

у одлучнвањ). Предложени математички '1 0...1.сл 11 кре 11рано софтверско решење тссп1ра1 111 су 

кор11шhењем одговарајуће кол~rч н11е по,.Iат..~ка. чнме је пр1rказана пр11меюь11вост рез:лтата ове 

докторске д11сертац1uе у rтраксн. На основ) доб1uе1111х 113,1аза 1~з кре 11раног софтверског решења 

менаuер11,1а малнх 11 средњ11х про11зво;~1111-... 11rcдy1cha омоГ)hено је да процесо!'-1 бс11чмарк1111га 

побољшај) перформансе пословних процеса ) свом предузећу. 

Пр11ме11ом регресионе 11 корелац~юнс ана;нпс. у окв11ру ове докторске д1 1сертаwuе. 11р11каза 11а је 
зав11с11ост нзме l)у разматраннх послов1111л процеса. 111то такође \ЈОЖе noмol111 ме11аџер11\-lа нре,.1)"3с11а у 

11Збор) стратеп~а за побољшање 11ословања. 



7. На ч1111 11рсзс 11товања rсзу:пата нау ч11ој jaRJIOCТll 

11страж11вања у окв11ру ове доктоrскс д11ссртащ~јс 11редстављају резултат рада кандидата који се 

у вел11кој мер11 поклапа са пр1uавом нете. Канд11дат је до сада 111 области докторске дисертацнје 
публ11ковао в1ш1с радова у научни 1 часоr111с11,1а. на 1\1СIЈународю 1\1 научн 11 1\ 1 скупов111\tа. као 11 на 
дO\tal111\1 науч 1111 1 скупов11,1а. Објављен11 радов11 представљају мањ11 део резултата остваре 1111х у 

окв11ру радп на овој докторској д 11серташu11. Оста.111 резултат11 канд11дата nлаю1рано је да ускоро буду 

публ11кова1111 ) ч асош 1с 11,1 а \tеђународног значаја. 

Ком11с11ја Cl\taтra да 11страж1шања 11 још нсобјављсн11 рсЗ)лтап 1 ове докторске д11ссртац11је 

пружају об1шан 11 веома кор11ста н матер1uал за практичну пр11м ену. ал1111 за презентац1uу на научн11м 

скупов11\1а 11 објављ11вање радова у научн11м часош1с1ш а. Такође. ова дисертација представља основу 

за даља 11страж1 1 вања у област 11 у прављања псрфорl\t анса ta. 

На основу свега 11зложс1юг Ком11с11ја до1юс1 1 следе l111: 

ЗАКЉУЧАК 

Докторска д1 1серташ1ја кандидата М а р11је Захар Ђорђе в11 '1. мастер 11нжењера 1\ 1 аш11нства. под 

наз11вол1 "Уr1рављање п е рформансама послов1111 х 11ро 11сса у 1ал11м 11 средњнм 11ро 11 звод н11м 

предузе '111 ма" како по 0611му тако 11 по квалrп·ету одговара пр11хваhеној тем 11 од стране Наставно

научног веhа Факултета 11нжењерсю1х наука у Крагујевцу. однос но Струч ног веhа за техннч ко

технолошке науке Универз1гтета у Крагујевцу. 

Разl\tатрана на)чна те ta је вeol\t a актуелна 11 11ма вет1ки значај у области маш11нског 11 
11нд)стр1uског 1 111жењерства. што је остварено развојеl\1 новог фаз11математич ког1\1одела заснова ног на 

111rr) 1гт1шн1t\1 фаз11 бројев111\tа 11 софтверског решења за управ.ъање перформа нсама пос.1овю1х процеса. 

До....-горска д1 1сертац11ја представља рез)лтат ор11п1налног. самосталног рада канд11дата у област11 

маш11нског 11 1111дустр1uског 111rжењерства. а посебно у област11 управљања перформанса,1а. Доб 1 uен11 

резултат11 представљају вео\t а знач ајан допр11нос 3на 1ы11\1а везаним за управљање перформансама 

пословних процеса, при ЧС\IУ се истиче њ11хов практ11чан знач ај. 

У окв11ру докторске д1 1сертац11је кор1111Ј11ена јс одговарајуhа струч на терм111юлоп1ја. а структура 

11 методологија 11злагања су у складу са ун11верз11тетским нормама . Показано јс да кандидат влада 
методолоп!јом научно11страж11вачког рада 11 да поседује с1юсобност систематског приступа решавању 
научю1х проблема уз адекватно кор11шhење савре,tене светске л1rrературе. 

Спроведе на 11страж11вања 11 доб 11јею1 резултат11 ове доh.1орске д11сертације представљају добар 

матер1uа,1 за даљу презе1пашuу на међународн11'1 научн11м СК) пов11ма. као 11 за П)б!11 1ковање у 

рефсрентн11м научн1-п.t часоmtсима. 

С обз 11ром на актуелност и атракт11в1 юст раз 1 атра не 11роблематике и остварене резултате у 

окв11ру ове докторс ке д1 1сертащuе. чла1юв11Ко1 11с 11је с матрају да кандидат М ар11ја Захар Ђорђевнћ . 

мастер 1111жењер маш11нства. 11 поднета докторска дис ертац1uа. 11сnуњавају све ус1ове којн се у 

пост111к) оuе не писаног дела докторске д11сертац1uс захтевај) Законом о в11сокоl\1 образовању, 

Статуто~1 Ун11вер111Тета у КраГ)јев11.)' 11 Статутом Факултета 11нжењерск11х наука у КраГ)јевцу. 

На основу свега юнетог. Ко~111с11ја за оцену 11 одбран) докторске д 11сертац1uе једноглас но је 
за КЉ) ч 1L'la да доh.-торска днсертащuа под ~~аслово"t 

"Уп рављање п е рфор 1а11сам а 11 ослов1111х npuцc ca у мал н м 11 срсдњ11 м 11ро 11 з вод 1111м 
nредузс l111ма " 

канд1щата Марије Зах ар Ђорђе вић . мастер 11н-мењсра м аш1111ства. по квалитету. об11\1) 11 резултатима 
истраж11вања у потnуност11 задовољава све стручне. научне 11 законске кр1пер11ју~1с за юраду докторске 

д11сертац1uе. па са задовољство't предлаже l lаставно-11ауч1ю\1 већ) Факултета 11нжсњсрсю1х наука у 



КрагујеВЦ) и Behy за техн11чко-технолошке науке У н11верз1rrета ) Крагује вцу да на основу овог 
Извештаја докторску д11сертацију пр11хвате као успешно одрађену 11 да канд 11дата позову 11а ycl\l eнy 

ја вну одбра ну. 

У Кра 11јевцу. Београду и Ч а чк). фебруара 2020. год. 
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