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На седници Наставно -научног већа Факултета инжењерс1<их наука у Крагујевцу 

одржаној 22. 02 . 20 1 7. (број одлу1<е: 01 -1 / 546-1 7) и на седници Већа за техничко 

технолошке нау1<е одржаној 15. 03 . 20 1 7. (број одлу1<е : IV-04-264/ 13) 1<ојом смо 

одређени као чланови 1<.омисије з а подно шење извештаја за оцену научне 

зас нованости теме и испуњености услова кандидата за израду доюорске 

дисертације: " ИНТЕГРИСАНИ МОДЕЛ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ И 

ОДРЖИВОШЋУ ПРОЦЕСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ" у 

научној области индустријски инжењеринг 1<андидата Гордане Тодоровић, дипл. 

инж. информатике . Н а основу подата1<а 1<0јима располажемо достављамо следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Научни приступ проблему предложеног нацрта докторске дисертације и 

процена научног доприноса крајњег исхода рада 

У традиционалном приступу, проблем менаџмента квалитетом пословни х процеса и 

проблем менаџмента одрживошћу пословни х процеса се разматрају као два 

проблема менаџмента пословним процесима . Ови проблеми су разматрани на 

концептуалном нивоу или су решавани применом одговарајућих детерминистичких 

метода. 

У предложеној докторској дисертацији , предложен Је нов модел менаџмента 

пословним процесима који интегрише квалитет и одрживост процеса реализације 

што се може см атрати једином од научн их допр иноса предложене дисертације. 

Применом предложеног модела може да се повећа ефе1<rивност менаџме нта 

пословним процесима у условима брзих и н епре кидни х промена окружења . 

Проблем управљања процесима реализације са аспекта оперативних ризика, 

квалитета и одрживости може да се реши приме ном егз актних метода 1<0Је су 

развије н е у овој дисертацији . Респектујући чињеницу да се промене брзо и 

непрекидно дешавају, вредност11 управљачки х променљивих је готово немогуће 



описати прецизним бројевима. Ове променљиве се довољно добро описују 

лингвистичким исказима који су моделирани применом теорије фази скупова. 

Моделирање неизвесних променљивих које је засновано на примени теорије фази 

скупова представља један од доприноса предложене докторске дисертације. 

Релативне важности: оперативних ризика, перформанси квалитета и перформанси 

одрживости процеса реали з ације су задате помоћу фази матрице парова, аналогно 

фази Аналитичком Хијерархијском Процесу (ФАХ П) . Вектор тежина оперативних 

ризи1<а, перформанси квалитета и перформанси одрживости се израчунавају 

применом методе проширене анализе . 

Одређивање приоритета оперативних ри з и1<а на нивоу сваког разматраног процеса 

реализације је засновано на фази АБЦ методи која је развијена у овој до 1порској 

дисертацији . На основу добијеног приоритета оперативних ризика, менаџмент тим 

одређује стратегију управљања ризиком . Примена развијеног приступа доводи до 

повећања ефективности стратегије управљања ризиком а самим тим и до повећања 

ефе1пивности менаџмента процесима реализације. Овај приступ ће бити 

верифи1<0ван на основу студије случаја из домаће пра1<се Предложена метода 

класификације ризика представља допри нос докторске дисертације. 

Ра з вијен је нов фа з и више-1<ритеријумс 1<и модел з а оцену процеса реализације са 

аспекта квалитета и аспекта одрживости. На основу добијених резултата применом 

развијених модела може да се дефинише стратегија управљања процесима 

реализације . Ра з вој нови х фази више - критеријумс 1<их метода Је на учни допринос 

исхода ове дисертације. Побољшање процеса реализације са аспекта ризика, 

квалитета и одрживости може да се реализује на егзактан начин применом неких 

хеуристичких метода. 

У овој докторшој дисертацији одрживост процеса реализације Је посматрана 1<ао 

променљива 1< 0Ја з ависи од две променљиве: квалитета процеса реализације и 

укупног р изика процеса реализације. У математич1<0м смислу, одрживост процеса 

реализације може да се опише аналитичком функцијом која је одређена применом 

регресионе анализе . Анализом добијене аналитичке функције може да се одреди 

оптималан ни во 1<Валитета и оптималан ниво р изи 1<а сва1<0г процеса реализације при 

коме се остварује максимал на одрживост ра зматраног процеса реали зације . Треба 

напоменути да у правља ње одрживошћу процесима реализације представља један од 



најважнијих стратегијских задатака. Одређивање облика и параметара аналитичке 

функције представља научни допринос исхода докторске дисертације. 

У научном смислу тема предложене докторске дисертације је врло оригинална, 

посебно када се посматрају 1<0мунална предузећа 1<оја имају шири друштвени 

зна чај. Поред тога, предложени научни приступ у решавању проблема управљања 

процесима реализације је мултидисциплинаран у погледу развоја и верификације 

предложеног интегрисаног модела. 

Ве з а са досадашњим истраживањима 

Као помоћни к директора ЈКП "Паркинг Сервис" у Крагујевцу, кандидат Гордана 

Тодоровић Је применила нове приступе и методе у управљању ризицима и 

управљању пословним процесима . На овај начин стекла је довољно искуства и 

мотива да реали зује истраживање у предложеној докторској дисе ртацији . 

Објављени радови кандидата, као и радови који су у процесу рецензије су уско 

пове зани са циљевима КОЈИ су планирани у предложеној докторској дисертацији. 

Стечена радна ишуства и до сада добијени ре зултати истраживања представљају 

добар основ з а реализацију ове докторске дисертације . 

2. Образложење предмета, метода и циља КОЈИ уверљиво упућују да је 

предложена тема од значаја за развој науке 

П_ре,Ј:Ј,мет, циљеви и хипотезе ове ,Q,исертације обухватају сле,Q,еће 

Предмет ове докторс 1<е дисертације је ра звој интегрисаног модела за оцену и 

управљање: оперативним ри з ицима на ни воу процеса, квалитетом и одрживошћу 

процеса реали зације у комуналним предузећима 1<0ј а послују у променљивом 

окружењу . Применом ра зв ијеног модела може се з нач ајно побољшати пословање 

комунал ног сектора . 

Управљање ри з ицима је један од менаџмент проблема који у з начајној мери утиче 

на ефе 1<тивност пословања предузећа. У овој докторској дисертацији се разматрају 

ризици који утичу на ефективност процеса реализа ције. У релевантној литератури, 

стратегија управљања оперативним ризицима на ни воу предузећа се дефиниш е 

према нивоу ризика или према приоритету идентификованих ри з ика. У предложеној 

докторској дисерта цији , стратегија управљања операти вним ризицима на нивоу 

процеса реализације је одређена према приоритету оперативних ри з ика који је 

одређен на егзактан начин . Приоритет оперативни х ризика у предложеној 

дисертацији је одређен применом нове фази АБ Ц методе . Побољшање оперативних 



ризи1<а доводи до смањења њиховог утицаја и истовремено до повећања 

ефе1<тивности ра зматраних процеса реализације. Приоритет оперативних ризи1<а 

1<оји је одређен на еюа1<тан начин је мање оптерећен субје1<тивним ставовима 

доносилаца одлу1<а па је самим тим и тачнији. Отуда, може се сматрати да 

стратегија управљања оперативним ризицима на нивоу сва1<ог процеса реали зације 

1<оја је одређена респе1<тујући добијени приоритет је сасвим одговарајућа што се 

даље пропагира на з начајно повећање ефе1<тивности ра зматраних процеса 

реализације . Управљање ризицима на нивоу процеса представља једну од предности 

предложеног модела у поређењу са моделима з а управљање ризицима 1<оји могу да 

се нађу у литератури . 

Према резултатима из литературе и најбоље пра1<се , управљање процесима 

реализације је з асновано на интегрисаним моделима управљања . У предложеној 

до1<торс1<ој дисертацији , респе1<тујући перформансе 1< валитета и перформансе 

одрживости процеса реали з ације, одређује се стратегија управљања ра зматраним 

процесима. Ове перформансе процеса су ра зматране з ато што обе збеђење висо1<ог 

нивоа 1<валитета и висо1<е одрживости процеса реализације доводи до остварења 

1<а1<0 оперативних та1<0 и стратегијс1<их циљева предузећа у дугом временшом 

периоду . У општем случају , стратегија упра вља ња процесима је засно вана на и з бору, 

оцењивању и побољшању перформанси процеса. У предложеној до1<торс1<ој 

дисертацији , перформансе 1<валитета и перформансе одрживости процеса 

реализације су одређене на основу резултата добре пра1<се, односно према ISO 

9004, респе1<тивно . Проблем оцењивања процеса реализације са аспе1<та 

перформанси 1<валитета односно перформанси одрживости је постављен 1<ао 

з адата1< више - 1<ритеријумс1<е оптими зације. Вредности ра зматрани х перформанси и 

њи хових релативних важности су описан е у напред дефинисаним лингвистич1<им 

и з ра з има 1<оји су моделирани применом теорије фа з и с1<упова . Применом 

адаптираног Хурви1<0вог 1<ритеријума ранг процеса реал и з ације н а нивоу сва1<ог 

предузећа респе1<тујући п е рформансе 1<в ал и тета , односно п е рформансе одрживости 

ј е одређен . На основу добиј е ног ранга , од ређуј е се приоритет м е наџме нт мера 1<оје 

треба да се предузму у циљу по већања 1<вал итета и повећања одржи вости процеса 

реали зације . 

Применом више- регресионе анализе може на егз актан начин да се одреди 

оптимална в редност ризи1<а и оп тималн а в редност 1<валитета с в а1<0г процеса 



реализације при I<OjOj се постиже ма1<симална одрживост разматраног процеса 

реализације. 

Тестирање предложеног интегрисаног модела извршиће се на реалним подацима 

1<оји потичу из 1<омуналних предузећа . 

Један од основних разлога оснивања 1<омуналних предузећа је задовољење потреба 

становништва у овој области. Унапређење процеса реализације у 1<омуналним 

предузећима са аспе1<та 1<валитета и одрживости доводи до повећања 1<он1<урентс1<е 

предности , повећања ефе1<тивности и фле1<сибилности процеса реализације, што се 

даље пропагира на очување тржишне по з иције предузећа у дужем време нс1<0м 

периоду и истовремено до испуњења захтева 1<орисни1<а. На овај начин може да се 

з а1<ључи да је проблем 1<оји се разматра у предложеној до1<торс1<ој дисертацији 

веома а1<туелан и з начајан , 1<а1<0 у истраживач1<0м та1<0 и у практичном домену . 

Планирани циљеви предложене до1<торс1<е дисерта ције могу да се 1<ласифи1<ују у две 

групе . Прва група обухвата циљеве 1<оји се односе на побољшање моделирања 

променљивих и развој нових модела на 1<ојима је зас нован менаџмент процесима 

реализације . Друга група циљева се односи на применљивост ра звијени х модела у 

реалним органи зационим системима. 

Теоријски циљеви исmраживања 

• Моделирање неи звесних и непрецизни х величина применом теорије фази 

с1<упова. 

• Ра зв ијање интегри саног математич1<ог модела помоћу l<Ојег се на егза1<тан 

начин оцењује 1<валитет и одрживост процеса реали зације на нивоу предузећа 

1<0ј а послују у условима неизвесности. 

• Развијање новог фази АБЦ модела за одређивање приоритета оперативних 

ризи1<а на нивоу сва1<ог процеса реализације и на нивоу сва1<ог предузећа . 

• Ра зв ијање новог фази више-1<ритеријумшог модела за одређивање 

приоритета процеса реали за ције на нивоу сва1<о г предузећа респе1<тујући 

перформансе 1<валитета и њи х ове тежине . 

• Ра зв иј ање новог фа з и више - 1<ритеријумс 1<0г модела за одређивање 

приоритета процеса реализације на нивоу сва1<ог предузећа респе1<тујући 

перформансе одрживости и њихове тежине . 



• Одређивање аналитичке фунщије КОЈОМ се описуЈе зависност одрживости 

процеса реализације од квалитета и укупног ризика . 

Применљиви циљеви исшраживања 

• На основу резултата КОЈИ се добијају применом интегрисаног модела, 

менаџмент тим сваког предузећа може да упореди своје предузеће са 

осталим ра зматраним предузећима. 

• Примена развијене методе з а одређивање приоритета ризика на нивоу 

процеса Је ла1<а з а ра зумева ње и њена примена је једноставна. Приоритет 

оперативних ри з ика на нивоу процеса може да се брзо и тачно одреди 

применом предложене методе. Респектујући приоритет ризика који је 

добијен на егзактан начин , менаџмент тим може да одреди ефективну 

. . 
стратегиЈу з а управљање ризицима за сваки процес реализациЈе, сепаратно. 

• Примена модификованог фа з и Хурвиковог критериЈума не з ахтева 

специЈализована з нања менаџмент тимова што омогућава да предложена 

метода буде применљива у пра1<си . Одређивање оцене перформанси 

1<валитета односно перформанси одрживости сваког процеса реализације на 

нивоу сваког предузећа је зас новано на субјективним проценама менаџмент 

тима. Применом предложене фа з и више-критеријумске методе , ранг процеса 

реализације на нивоу сваког предузећа може да буде одређен на егзактан 

начин . 1<.ористећи предложену методу, менаџмент тим може брзо да одреди 

ефективне стратегије побољшања процеса реализације а да при томе не 

потроши много времена и новца. 

• Ра звој рачунарс1<их програма ~<ОЈИ су кореспондентни ра зв иЈеним 

математичким моделима треба да омогући менаџмент тиму сваког предузећа 

да доноси исправне одлуке које доводе до повећања ефе1пивности 

менаџмента процеси ма. 

• На основу јачине веза између квалитета, оперативних ризика и одрживости 

може да се одреди потенцијална вредност одрживости процеса реализације 

за ра зматрану груп у предузећа. Респ ектујући добијени резултат, менаџмент 

тим сва1<ог предузећа треба да одреди оптималн у вредност побољшања 

квалитета и смањења оперативних ризи1<а, што се даље пропагира на 

смањење трошкова управљања . 

Основне хийоШезе og којих се йолази ари pagy на gокшорској gисершацији су: 



ХийоiПеза 1. Могуће је интегрисати модел менаџмента ризи1<ом, модел менаџмента 

1<валитетом и модел менаџмента одрживошћу процеса реализације сложеног 

система . 

Хийоwеза 2. Квалитет и одрживост процеса реали з ације у ра зматраним предузећима 

1<оја послују у централној Србији су ни с1<и. 

Хийоwеза 3. За сва1<и процес реализације, могуће је груписати оперативне ризи1<е 

према приоритету . 

ХийоШеза 4. Ранг процеса реали за ције на нивоу предузећа респеюујући 

перформансе 1<валитета , 1<ао и њихове тежине може да се одреди на егзактан начин . 

Хийоwеза 5. Ранг процеса реализације н а нивоу предузећа, респе1<тујући 

перформансе одрживости процеса може да се одреди на егза1пан начин . 

Хийоwеза 6. Стратегије побољшања процеса реализације могу да се дефи ниш у 

респе1пујући 1<валитет, одрживост и изложеност процеса ризи1<у . 

ХийоiПеза 7. Применом интегрисаног модела могуће је одредити аналитич1<у 

фун1щију 1<ојом се описује релација и змеђу одрживости, 1<Вал итета и ризи1<а процеса 

реализације . 

Методе ИСТRаживања 

Методе 1<оје ће се 1<ористити у истраживању то1<ом и з раде до1<торс1<е дисертац ије су: 

Процесни йрисwуй за анализу пословних процеса у предузећима. 

Сшашисwичке мewoge и мewoge анкетирања з а утврђивање улаз ни х подата1<а 

Теорија фази скуйова за моделирање неиз вес них и непрецизни х величина 1< Оје 

егз истирају у моделу . 

Одређивање релативн е важности оперативних ризи 1<а, релативн е важности 

перформанси 1<валитета, релативне важности перформанси одрживости 

ра зматраних процеса реали зације је з асновано на примени Фази Аналитичко/ 

Хијерархијско/ Процеса . 

Нова фази АБЦ мewoga з а одређивање приоритета идентифи1<ова ни х 

оперативни х ризи1<а у нутар сва1<ог процеса реализац ије на нивоу сва1<ог 

предузећа . 

АgайШирани Хурвиковоi критеријум за одређивање: (1) приоритета процеса 

реали зације на нивоу предузећа респеюујући перформ ансе 1<валитета и њи х ове 



тежине и (2) приоритета процеса реали за ције на нивоу предузећа респектујући 

перформансе одрживости процеса и њихове тежине . 

Фази Јруйно оgлучивање з а одређивање вредности перформанси квалитета и 

перформанси одрживости процеса . 

ВишесiПрука ререЈсиона анализа з а одређивање з ависности и змеђу ри з ика и 

квалитета које се ра зматрају као не зависне променљиве и одрживости КОЈа се 

ра зматра као з ависна променљива . 

ГенеiПски алЈориiПам за налажење оптималног побољшања елемената ризика са 

циљем да се смањи неизвесност у посло вању и истовремено да се квалитет и 

одрживост процеса реализације повећају . 

О1<в и12ни caд gжal_,Q,oюoRCl<e дисеgтациј_f 

1. Увод 

2. Преглед литературе 

3. Процеси реализације 

3.1 Анализа и декомпоновање процеса реализациј е 

3.2 Основна разматрања о менаџменту оперативним ризицима 

3.3 Основна разматрања о мен аџм енту квал итетом пословних процеса 

3.4 Основна разматрања о одрживости посло вних процеса 

4. Интегрисани модел менаџ мента квалитетом и одрживошћу процеса реализациј е 

у условима неи звесности 

4.1 Поставка проблема 

4.2 Моделирање неизвес ни х и н епрецизних променљив их 

4.3 Израчунавање вектора тежина променљиви х применом фази Ан ал итичког 

Хиј ерархиј ског Процеса 

4.4 Нова фази АБЦ метода 

4.4 Фази адаптиран Хурвиков крите риј уi\ 1 

4.5 Модификован модел више-регресион е а н ал и зе 

5. Илустративни пример 

5. I Верификациј а развиј еног i\IОдел а 

6. Закључци и будућа истраживања 

Референце 



3. Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава 

закључак да је у питању оригинална идеја или оригиналан начин 

анализирања проблема 

Предложена тема, обра зложени предмет рада и очекивани ре зултати докторс1<е 

дисертације имају следеће елементе оригиналности, у научном и стручном смислу : 

Управљање р из ицима, посебно оперативним ризицима, представља врло актуелну 

тему 1<ако з а истраживаче тако и з а доносиоце одлука у организационим системима 

који послују у реалном променљивом окружењу. 

Предложени модел з а класификацију оперативних ризика и модели з а оцену 

процеса реализације су једноставни и применљиви у ра зматраним предузећима. Све 

промене које могу да настану у броју оперативних ризика , броју перформанси, или 

броју пословни х процеса или промене у њиховим релативним важностима и 

вредностима могу брз о и ла1<0 да се имплементирају у ра з вијене моделе . 

Дефинисање математичких модела з а управљање оперативним ри зицима и 

управљању пословним процесима, представља свакако оригинални приступ и идеју 

која, до сада , није публикована на начин који би у1<а з ао на њену ис1<оришћеност и 

недостатак оригиналности и актуелности. 

Унапређење управљања пословним процесим а представља а1<туелни научни иза зов 

који се може сагледати у в еликом броју публ и1<0вани х на у чни х радова . Тим , у чијем 

раду Је учествовао и 1< андидат, у претходном периоду већ је предложио неке 

оригиналн е методе з а уп рављање пословним процеси м а. У пријави дисертације 

1< анди дат додатно дефинише могућности 1<оришћења предложених метода у 

предузећима комуналног с е 1<тора , што представља додатни научни и стручни иза з ов, 

имајући у в иду друштвени з начај ови х предузећа 1<ао и ограничења управљања 

ра зматраним предузећи м а . 

4. Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, 

предложене хипотезе, извора података, метода анализе са критеријумима 

науке уз поштовање научних принципа у изради коначне верзије докторске 

дисертације 

Кандидат је у достављеној п р иЈави теме докторске дисертације 1<0ристио 

одговарајућу, терминологију у доменима: менаџмента пословним процесима, фази 



моделирања, више-1<ритеријумске оптимизације и теориЈе вероватноће и 

математичке статистике. Дефиниција предмета истраживања Је усклађена са 

основним ПОЈмовима, предложеним хипоте зама и методама истраживања. 

Предложена научно-стручни литература је аде1<Ватна и актуелна . 

5. Преглед научно-истраживачког рада кандидата 

а. Кратка биографија кандидата 

Гордана Тодоровић, дипл . инж . информатике Је рођена 17. 02. 1971. године у 

1<.раљеву. Завршила је Основну школу "Радоје Домановић" у 1<.рагујевцу 1< ао носилац 

дипломе "Ву1< 1<.араџић". Средње обра зовање је стекла у Првој крагујевачкој 

гимназији (смер програмер) у 1<.рагујевцу као одличан ђак . 

Дипломирала је на Техничком фа1<ултету у Чач1<у 2011. године са просечном оценом 

6,94. Дипломски рад под на зивом "Наплата паркирања путем СМС-а уз подршку 

интернет технологија" одбранила је са оценом 10 (десет) . Школске 201 З / 14 . године 

уписује доюорске студије на Факултету инжењерски х наука у 1<.рагујевцу, на 

студијском програму машинско инжењерство, научна област индустриЈСКИ 

инжењеринг . 

Запослена је у Јl<.П "Паркинг сервис 1<.рагујевац" на радном месту-помоћник 

директора з а те х ничко-организационе посло в е. 

Председница је радне групе која је 2016 -те године успоставила и имплементирала 

систем з а управљање ризицима. Овај пројекат је обухватао следеће фа зе: израда 

аюа о мапирању пословних процеса , дефинисање процедура з а све пословне 

процесе у форми интерних аката , процена и рангирање ри з ика , израда и 

формирање регистра ризи1<а и израда Стратегије о управљању ризицима. 

Учествовала је на семинарима : (1) "Приватно-јавно партнерство и интерна 

финансијска контрола код 1<орисни1<а јавни х средстава " ~< оји је одржан у октобру 

2016, (2) и " Финансијско управљање и интерна ревизија " 1< оји је одржан у фебруару 

2017. Добил а је сертификате з а континуирано професион ал но стручно усавршавање 

кој е се ре ализује 1<ро з семинаре кој е је издало струков но удружење "Интерни 

реви зор" . 



Ь. Научно-истраживачки рад 

Кандидат је публиковао више радова у часописима домаћег з н ачаЈа и на 

међународни м и домаћим конфе ренцијама. 

[1] Todorovic, G., Savovic, 1., Djordjevi c, А. (2016). Analysis of items of sustai naЫe 

quality of li fe concept based оп exte nd ed linear regresion model. Journal of Appli ed 

Egineerring Science, 14 (4), 425-432. IS SN 1451 -4117 ( М51 ) 

[2 ] Todorovic, G. (2016) . MULT IPLE-REGRESS ION MODEL FOR DETERMINING ТНЕ 

STRE NGTH OF INFLUNCE OF ТНЕ LIFE QUALIТY FACTOR IN ТНЕ URBAN AREAS. 

10th lnternat iona l Conference ICQME 2016, Petrovac, Montenegro, 28- 30 . September 

2016, 276-282 , ISB N: 978-9940-527-49-5 (МЗЗ) . 

[ЗЈ Zivkovic, О. , Todorovic, G., Arsovsk i, S. (2016). High leve l approach in assess ing 

and ranking knowledge manager quality withi n the uncertai nt ies . XVlll national and 

IV internati ona l conference Quality system condition for succesfull business 

andcompetitiveness, Kop aonik, 30 / 11 -02 / 12/ 2016 ,4 7- 54, 1 S BN: 9 78-86-80164-03-8 

( МЗЗ) . 

[4] Мировић , 3., Гуз ина , П . , Голубовић, Д . , Марић , Б. , Тодоровић , Г . (20 13). 

Симула циј а као алат з а увећање ефеюив ности планирања и у прављања 

производњом. Зборник радова Првог међународног и П етнаесто г н аучног стручног 

скупа Систем квалитета услов з а успешно пословање и кон курентност, 28 / 11-

30/ 11 / 201 З . Крушева ц , 191 - 197, ISBN: 978-86-90934 1-8-8. ( МЗЗ) . 
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На основу свега наведеног у претходним тачкама овог извештај а Комисија доноси 

следећи 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
Гордана Тодоровић, дипл. инж. информатике, испунила је све предвиђене услове 

заодобрење израде докторске дисертације. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука 

Универзитета уКрагујевцу и Већу за техничко-технолошке науке Универзитета у 

Крагујевцу да наведенупредложену тему за докторску дисертацију: 

"ИНТЕГРИСАНИ МОДЕЛ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ И ОДРЖИВОШЋУ 

ПРОЦЕСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ" 

прихвати и одобри њену израду кандидату Гордана Тодоровић , дипл. инж. 

информатике. 

Комисија предлаже да ментор ове докторске дисертације буде др Славко Арсовски , 

редовни професор, Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу . 

У Крагујевцу, Београду 

Датим: 05.05.2017. 
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др Славко Арсовски , редовни професор - члан 
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др Данијела Тадић , овни професор - председник Комисије 
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