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основу 1юдатака којима располажемо достављамо слеЈ (сhи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Научни нристун 11робЈ1ему прсдЈ1оже11ог нацрта ){Окторске дисертације и нроцена ш1уч11ог 

доприноса крајњег исхода рада 

У нрсююженој 11ријави докторске Ј(и ссртапије ка1щИЈ(ат Ђор!Је Мијаиловиh, маст. инж. индустр. 

инж. представио ј с предмет истраживања паволсhи актуснпости и значај 11рсдножспс теме у 

области контроле квалитета у 11роизвод11ој иrщустрији зас11ова11с п а 11римспи савремених 
. . . . . 

ТСХПОЈIОГИј а КОјС укључују 11римс11у КОМНјутсрскс ВИЗИјС. 

Фокус докторске дисертације ће бити заснован па унапређељу и примени савремених софтверских 

технологија који нрслстављају тсхпоЈюшкс стубове иrтустријс 4.0 а који ес могу нримсљивати за 
контролу квалитета у оквиру 11роизвою1с ИllЈ (устријс. 1 Iримсна комнјугсрскс визије у оквиру 
произво;щс ин}(устрије омогућиће визуезшу контроЈiу квалитета нроизвола, нрику1 1љаље и 

анализирање података, класификација псусаглашспих производа, складиштење по,цатака и 

Ј (словаљс па основу истих у реалном времену. I Ја тај пачип створиhс ес окружсљс rrоголпо за 
развој функнионатюсти мспаџмеrп ипформаr{ио1101 · система који hc 11одаткс 11рикупљати и 

кориснику система нрс; tстављати у рсашюм времен у. 1 l oмohy менаџмент информационог система 
заснованог па примени компјутерске визије за ко rпрш rу квазштста трсбазю би Jta омогуl1и 

умаљсље броја пеусаглашених произво;щ у оквиру производље, што би нослсдич1ю ловсло до 

смаљеља броја потребних дорада и уштеде у утрошку времена за одвијање читавог процеса 

производље . Дотщтпо, употребом поменутог система у процесу контроле квалитета омогућиће 

з 11ачај110 смаљеље трошкова који настају усЈЈСЈ ( антажоnаља скснсрата из области квалитета, 



повећање тачност производље и 11овсћаљс доступност по)1атака кој и ес о;щосе rra квалитет 
производа у реалном времену. На тај начин he се обезбе)1ити да се ою1уке у оквиру npo1\eca 
контроле квалитета ;(оносс на бази чиљс11и 1tа заснованих па 1 10;щнима и ;щ 1юс1 1слично фишuши 

производ може доhи на тржиште у сю1а){у са захтевима и очекивањима свих заинтересованих 

страна, а пре свега крајљих корисника. 

Основни циљ ове докторске ;щссртације се заснива на креираљу менаџмент информационог 

система за визуелну контролу ква;штста и управљаљу неусаглашеним произво)1има у И!l}Ј.устриј и 

4.0 и ква;1итета 4.0, који ес може имш1смс11тирати у окuиру ностојсhих итщустријских постројеља, 

машина или нроизводпих липија. 1 Iрсююжсни систем који hc бити развијен јс у сю1а; tу са 

концептом да без тачних и благовремених информација контрола квалитета пије могућа. Концепт 

полразумева да подаци морају бити у правим рукама; у супротном, признати проблем можда неће 

бити решен јер не;(остаје ауторитет или комуникација није адекватна и да јс правоврсмспост 

важан аспект, јер ако ес информапијс ;\Оставе Г(ОВОЈЫТО брзо, проблеми ес могу нрснозпати и 

исправити пре пего што ес 110новс. 

Кандидат јс предложио програм истраживања у оквиру па~зе;(сних области које су у сю~аду са 

савременим научним методама истраживања. Сам истраживачки метод је заснован на 

прикупљању и анализирању података кроз теоријске и експерименталне методе које укључују 

11римену савремених технологија, систематско посматраље проблема, складиштење нодатака и 

примена истих у реалном времену, тсстираљс нриме11 с система у рсан11им условима произво;щс 

шщустријс и ностављаљс хипотеза које се 1 1ровсравају кроз развој система и 11рику11љс11 с 1 ю;щткс. 

Очекивани допринос и резултати докторске дисертанијс су: 

• Примена савремених технОЈ 1 огија које укључују нрограмски контролисане уређаје и 

у11рављаљс номоhу софтвера, у циљу ностизаља ефикасне контроле и обраде по;щтака. 

• Развој и унанрсђсље алгоритама за цо1юшсљс о; (нука у области котпро1 1с квалитета, а на 

основу нодатака добијених 11 риме11ом мш1 1и 11ске визије, I/ te ес пс;{восмис1 1е110 може 

закључити да ли Је нроизво; { усаглашен или нсусашашен . 

• Развој софтверског дела система који hc моhи па основу трспутих 11одатака ла извршава 
калкулације и лаје пре;щоге о томе колико he нропената неусаглашених произвола бити 
произвс;{етю у лефинисавом временском оквиру, и како ће то утипати на крајљи резултат 

производље и кванитста произвола . 

На основу приказа проблема истраживања, 1юлазнс хи1ютсзс као и нрсд;южснс научне методе 

истраживања, приказани садржај докторске диссртаrщјс садржи све елементе који су потребни за 

израду докторске дисертације у оквиру које he се ;щти научни лоприпос, значајан за лаља научна 

истраживања у области ко11тр0Јrе квалитета у произво;:п1ој и11дустрији заспова11ог 11а примс11и 
. . 

КОМПЈУ'ГСрскс ВИЗИЈС. 

Веза са досадашљим истраживаљима 

Па основу уви;щ у публиковане радове у научним и стручним часонисима може ес закључити да 

ј с кандидат Ђорђе Мијаиловић био укључен у истраживања из области ющустријс 4.0 и примене 
информационо комуникационих тсхrюло1Ћја у различитим сферама нословаља. 
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Израла ове локторскс дисертапијс hc омогуhити ка11; tи;1ату ла настави са истраживачким ра;tом у 
континуитету што поред стручног усавр1uавања ка~щи;1ата има за циљ развОЈ и нримсну система 

у реалним условима, имплементацију тсх1ю1ю1 ·ија које јс капди;щт 11рсдставио у својим 

1юса;1а111љим истраживачким ра;ювима као и саму нрактичну примену исти х. 

БуЈ!уhа истраживања канди;щта настављају истраживања у којима јс ка1 1 ; 1и;1ат учествовао Jto сада, 
11 рсма писти 11убликовапих радова, као и ра;юва ;1ру 1 ·и х аутора, а ос1 1а 11,ао би ес и 11а 11убЈ1икованс 
рмовс других аутора. 

(Mijailovic, D., Dordevic, А" Stcfanovic, М" Vidojev ic, D" Gazizulina, Л" & Projovic, D" 2021) 1 

представља 11римену савремених технологија у области индустрије 4.0" нрикунљаља и 

сю~а;1и111тсља 1ю;щтака на систем рачунара у обнаку (енгл . cloud). Фокус јс 11а самој 

имш1емс11тацији технологије у оквиру 11роиз 1ю; 111с ищ1устријс, 1 юсматра11 0 са ас11скта с;1ука l(ије и 
приближавања произво;щих система сту;1с11тима. Ра; 1 011исујс 11ро 11сс ко 1пронс на 11роизводпим 
машине ЈЈЈТО Јtаљс отвара низ могуhности за нроширсљс самог пројекта примс1юм комнјутсрске 
ВИ ЗИ ЈС. 

(Jclcna Jovanovic, Dordc Mijailovic, Лlcksandar Dшdevic, Miladin Stcfanovic, 2020)2 прелставља 
11римс11у микро контролера у 11иљу 11рикушьаља, анализирања по;щтака и ск1 1а;1иштсља истих у 

базу 1ю;1атака као и приказ података у рсатюм времен у. Фокус јс на примен и хар)(всра и софтвера 
за рсшаваљс реалног нроблсма, ГЈ(С јс ~tиљ 11оре;1ре111аваља11робнема с;1уканија сту11сню-а. 

(f>ordc Mijailovic, Yury Кlochkov, M ilan Misic, Лlcksandar Dordevic, Bojan Stojcctovic, Лleksandar 
Pavlovic 2020) 3 11одразумсва примену и 11формаl(ио11 0-комупикацио r1их тсх 1ю1ю1-иј а у области 
кваЈi итста, а у Ј(иљу ностизаља 11равоврсмс1ю 1 · ; 1с1юваља, лоступпости 1ю; 1атака, Јiак пrсг пачина 

11рику1 1љања 1ю;_щтака, анализе ПОЈtатака, у11рављаља кваЈi итстом и урављаља 11роцссима. 

(Jcns Popper, Carsten Harms, Maгtin Ruskowski, 2020) 4 су применили компјутерску визију у 
11роизво){Јюј индустрији за контролу квалитета нроизвода, гдс јс фокус па дстекuији 

Dordc Mijailovic, Aleksandar Dordcvic, Mi ladin Stefanovic, Dcjan Vidojcvic, ЛЈЬinа Gazizulina, 
Damir Projovic, (2021 ), А C loud-llascd with Microcontrollcr Platforms Systcm Dcsigncd to Educatc 
Students within Digitalization and thc Industгy 4.0 Paradigm. SustainaЬil i ty, Yol. 13, No. 22: 12396. 
ISS 207 1-1050, https ://doi. org/ l 0.3390/su 1322 12396. 

2 Jelcna Jovanovic, Dordc Mi,jailovic, Лlcskandaг Dordjcvic, M iladin StcГanov ic, (2020), 
Лpplicat ion of Prototyping Мiсгорюссssог Воагd and Cloud Systcm to Tcach Industгy 4.0 Conccpts, 
Intcrпational Journal of Engiпccring Education, Yo l. 36, о. 3, рр. 1- 11 , ISS 0949-149Х. 

3 Dordc Mijailovic, Yury Klochkov, Mi lan Misic, Aleksandar Dordcv ic, I3ojan Stojcctovic, 
Alcksandar Pav lovic, (2020), ICT Lcadcгship as ЕnаЫсг of Busincss pcrf oгmanccs: Лn intcgrativc 
approach, Intcrпational Journal for Quality Rcscarch, ISS 1800-6450, DOI 10. 1842 1/lJQR 16.01-
12. 

[5:<Ј 4 Јспs Popper, Carsten Ilarms, Maгtin Ruskowski , (2020), EnaЫing rcl iaЫc visual quality control 

in smart factorics through TSN, P!'occdia CIRP, Volumc 88, Pages 549-553, ISS 22 12827 1, 
0 0 1: 10.1О16/j.procir. 2020.05.095. 
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нсусаглашсних 11роизвода, систем ра;(и у реалном времену, имплементиран јс у лабораторијским 

условима за 1ютрсбе истраживања. 

(Aditya Akuпdi , Mark Rcyna, 202 1 )5 су користи Ј 1и ком 1 1јутсрску визиј у за ; (и мс11зи01rу контролу 
квалитета производа у оквиру производне индустриј е. Истраживање обухвата како хардверско 

рсшсљс димензионе контроле тако и софтверски посматрано решавање проблема детекције . . . 
произво;щс llОЗИЦИје на 1IрОИЗВОДI!Ој ЈIИПИјИ. 

2. Образ южсњс нрсдмста, метода и ци ьа који уверљиво унуhују ;~а јс нрс;~ южсна тема од 
значаја за развој науке 

Предмет, циљеви и хи1ютсзс ове докторске дисертаци ј е обухвата ју слсдсhс 

1 Iрслмст ове Ј(Окторскс дисертације је развој система за контролу квалитета у нроизвоютој 

индустрији, систем јс заснован па примени савремених тсхпшюгијс ю1; (устрије 4.0. са фокусом 
на примени компјутерске визије. Правовремена контршш квалитета у произво;щој индустрији има . . . . . 
значајан утицај на реализацију процеса у произволвоЈ индустрији и па квалитет производа, што 

директно утиче на задовољство заинтересованих страна и крајљих корисника производа. Развојем 

система за контролу квалитета који фупкr~ионипrе у реалном времену може ес значајно убрзати 

нроцсс ЈLстсющјс rrcycaгJJarrrcrrиx 11роиз 1юда и с 11 речити ;щља 11роизвопља истих. Поред 

прикупљаља података о уоченим нсуса~ ·ЈЈашсrюстима, такав систем hc ом01 ·уhити љихово 

складиштење, апализиратьс и извенпаваљс на основу истих , како би ес извршио утицај па процес 

планирања и реанизацијс даље производље. Применом комнјутерске визије , у оквиру разматрапог 

система, би се у односу на традиционалне мстОЈ(е контроле квалитета оствариле нрел11ости које 

ес огледај у у прилагодљиности система захтевима нроизвоюrс комнапије, маљем юп-ажоваrьу 

зшюслс1шх и сЈшминанији захтенпих обука из обнасти контроле квалитета. Рсализапијом таквог 

ко1ще1п-а лање може ес утицати па трошкове и нрофит који 1 1 роизnод11а комнанија остварује. 

Истраживачки рад има за циљ развој система који укључује примену компјутерске визије 

за визуеЈЈну контролу квалитета у оквиру произволне индустрије. Фокус је на детекцији 

неусаглашсних произво;щ, управљању неусаглашеностима у оквиру индустрије 4.0 и квалитета 
4.0. Поред главног циља истраживачког рада сскутIЈlарпи пиљсву су оствариваље мо1 ·уh11 ости 

имплементације система у оквиру 1юстојеhих произволпих погона ИЈIИ ЈIИнија, унапређење укупне 

ефикасности 011реме и машина, омо 1 ·ућавање штасирања производа на тржиште на нивоу 

квалитету дефинисаног од стране корисника, спречавање појаве всhег броја нсусаглашспих 

нроизвола Ј(О чега у реалним условима може ;юl1и због пенажљс занослсног или ;(ефекта па 

производној линији . За сам процес Ј(стеюtијс псуса1Ј1а~11с1юсти 11роизво;щ у оквиру истраживачког 

рада биl1с обрађен и примељен всhи број ал1 ·оритма комнјутерске визије. у ~tиљу љихове 

оптимизације, то јест прилагођавања конкретним нроцесима одређене производне компаније . 

Алгоритми комнјутерскс визије који ће потенцијално бити примењени су You Оп/у Look Опсе -

!2Ј 5 Лditya Лkuпdi, Mark Rcyna, (202 1 ), Л Macl1inc Yision Bascd Лuto111atcd QL1al ity Сопtгоl 

Systcm Гоr Product Dimcпsioпa l Лnalys i s, Proccdia Computcr Sciencc, Yolшnc 185, Pagcs Ј 27-134, 

rss 18770509, DOI: 10.1016/j.pl'OCs.2021.05.014. 
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YOLO алгоритам, Stп1ctш·a/ Simi/arity lndex Меа.п11·е - SS/Jvf аЈ1Горитам и Меап Squaгed епо1· MSE 
алгоритам срсюьс квадратне грешке. У11отреба YQ/j) алгоритам јс а;1скват11а зато што јс намељен 

за детекцију иви1щ објекта-контура и 11рсдстављајсщш од бржих алгоритама, ;ю1tат1ю није много 

захтеван у 1ю1·лсду рачунарске сна1·с што знатно може убрзати 11ронсс pa;t читавог система. SSIM 
алгоритам нрсдставља одговарајуhу алтернативу зато што :-.1у јс основна примена за утврђивање 

СЈIИЧllОСТИ између JtBC фотографије. r Ја основу рсзу1 1тата норсђсња ЈЩС фотографије номоhу SSIM 
а~ 11 ·орит:-ш мо1 ·у ес видети сличност између ;щс фото1·рафијс исказана у нронснтима и утвр; tити 

ограничени 11 ростор гдс ес раз11ика, 0;111ос110 Јtсфскт налази. MSE а11горитам 11римс1 ьујс ес за 
Јtстскцију нромсна па фрсјмовима тачније мери срсюьу квадратну 1 ·рсшку између 11 ропсње11с 

вредности и стварно измерене врсююсти. Може ес користити за Ј tстскцију нсуса 1·1 1а~11с1юсти 

11роизво;tа, ос1юш 1и нелостатак MSE а1 11 ·орит:-.1а јс 11ромсна освстљспости 11ри11иком 11рикунљаља 

фрсјмова. llрсююсти нри 1с11с а~11 ·оритама за Јtстсю1ију Јtсфскта у о;щосу на тра;1и1tиона~шс 
11ачи11с детекције Јtсфскта 01 ·1 1с;щју ес у 11рсциз11ости, тач11ости и скраhсљу утрошеног времену за 

нроцсс коптр011с ква~штс1Ћ. 

У ниљу нрактичнс примене, систем који hc бити развијен у оквиру овог истраживачко ~· pa;ta hc 
бити ус:-.1срсн на 11римсну компјутерске визије за контролу квалитета у произволној ИIIЈtустрији 

11рихватљив за срсюье и мале комна11ијс. Ј lрактични лео рала l1c бити тестиран у рсалпи:-..r 

условима са рса~шим произволима у циљу набијања релевантних 11оказатсља ;ю11ри 11оса ра1щ. 

флексибилности система и саме 11рактич11е 11римс11 с. Систем им111 1смс11тира11 са фокусом на 

олрсђепу произвою1у позицију било ла јс реч о 11роизвоЈ tУ или 11олупроизnоду вршиhс аквизинију 

11о;щтака, 11ако11 чега ће услслити анализа података у11 отрсбом алгоритама за 1юређсљс и ЈtСтскцију 

објекта, сю1а11и111тсње истих на систем рачунара у об;~аку и унрављаљс машинама на основу 

;юбијсних 11нформација о Јtстск говани\1 нсуса1·1 1а111с 11 остю1а. l la тај 11ачин ес .rюбија комнлстан 

нрсглс:t стаља у 1 1 р011ссу нроизвоЈ tЈЬС, тако на ес може закључити 1лс ;юнази ;ю 11ајвсhс1· броја 

губитака. застоја, 11ajвeher броја псусаr11ашс110сти 11а излазу и таквим ви;юм контр011с могу се 

извршити ЈЮЈtат1ю планираље и кориговање 11ронсса произволљс. Очекује са Jta 11римс11а оваквог 
система може Ј tо 11 рипсти ви111см cтc11 crry нивоа квалитета 11роизво;1а, 11овсhаљу 11рс1~и111ости и 

11овсhаљу брз и11с 11рику11љаља информација 

Основне хи1ютсзс локторскс Јtиссрта~tијс ол којих ес 1ю1шю на основу 1юстављс1 10r циља 

истраживања, ;юсадашњих истраживачких активности канди;щта и резултата других аутора у 

1юдручју истраживања, састоје ес од слсдсhих хи1ютсза: 

• (Х 1) Може ес развити у11а11 рсђс11 систем за контролу квалитета 11римсном комнјутсрскс 

визије у ко1щспту и 11 1tустријс 4.0. који рсзу11тира бољим нсрформа11сама нро11сса контроле 
квалитета. 

• (Х2) 1 Iримсна система за контролу ква~1итета hc довести ;ю 110веhаља ефикасности и 

ефективности процеса нроизводњс и до11ринсти всhој тачности и нрецизности, смаrьиhс 

могуhност појаве 11сусаrла111сних произво1tа на тржишту и ;1011ри11сhс бољем о;џ1учиваљу 

са аснскта унрављања ква~1итстом. 

• (Хз) Унапређени алгоритми и развијен систем ;юво;tс ;ю Јtстсюtијс нсуса 1 11а111сности 

11роизво;1а у реално 1 времену на основу захтева стаr11tар;щ ИСО9001 /2015 . 
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Мстонс истраживања 

Истраживања ш~а11ира11а у оквиру Ј tокторскс Јtиссртацијс садржаhс теоријски и скс11сримсптални 
аснс кт. 

Метале које l1c ес у раду користити су: 
• Мсто;1с софтверског инжсљсрства 

1 lримсна савремених тех1ю1ю1 ·ија које укључују програмски контролисане уређаје и 

унрашьаље софтверским аш1ика1 tијама, у ~tиљу 11остизаља ефикасне контр01 1с и обра)(е 
1 ю;щтака. 

• Елементи теоријског одлучивања и алгоритми одлучивања 
Усмерене па теорију ою1учивања засноване па развоју и 11римсни савремених 
алгоритама који ес МО Ј'У унотрсбити у области машинске визије за процепу 

неусаглашености произво; 1а. 

• Метале нројсктоваља база 11о;щтака 

Засноване па пројектоваљу базе 11 0Ј1атака и уноса података у реалном времену ол стране 

развијеног система у базу и мо1 ·уh11 остима нриступа бази ол стране екстерних . . . 
аш1икапир система КОЈС су зависне o;t истог а у циљу лање рсакrщЈе на основу по;щтака 
које ес налазе у бази. 

• Мсто;1с машинског учења 

Раз вој и унапређеље алгоритама за ; 10110 111сње одлука у области контроле ква11итста, а 
н а основу података ;1обијс11их 1 1римспом машинске визије, ГЈ tС ес нс;11юсм ис11с 1ю може 

закључити да ли ЈС произ 1ю; t ycai11ai11c11 ини нсуса11~а111с1 1 . 

• Мсто;1с засноване на контроли квалитета 

Развој и примена савремених технологија у области контроле квалитета инлустрије 4.0. 
а у циљу постизаља маљег броја 11сусап1ашености 11роизво;щ и 1ювсћаље броја 

усаглашених произво;щ на тржишту. 

• Екенеримснталне 1сто11с 

Екснсримепталпс мстоЈ (С ћс 11олразумсвати с 11 рсгу. то јест им111 1смс1п-апију харюзсра и 

софтвера неопходног за реа1 1 иза11иј у екс11сримс1паm101 · истраживања. Сви резултати 
нрикупљсни овим системом биће обрађивани са циљем 11овсhања ефикасности 

контроле квалитета, 11равоврсме11ог заустављања нроизволљс нсусаглашених 

11роизвоЈ1а и смаљеља свсуку1111ог број а нсусаrлашсrrих нроизво}(а. 

Оквир1111 са1шжај докторске ниссртацијс 

1 [лани рано јс Jta Ј tокторска диссртаl(ија бу1 tс реализована кроз седам пог.навља: 

l . Уво;ща разматрања 

2. liрсглсд литературе у IIOJ\PYЧJY 11а11рсщ1 с контроле квалитета и кори111hеља 
комвјутерскс визије 

3. Ллгоритми компјутерске визије 
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4. Развој система за контрш1у квалитета у индустрији 4.0. уз 1 1 римену ком11јутерске визије 

5. 1Iримс11а система заснованог на ком11јутерској визији 
6. Закључци 

7. Литература 

3. Образ lожење теме за израду нокторске нисертанијс које омо1 ·у hава закључак на јс у 

питању оригинална идеја или оригинални 11ачи 11 анализирања проблема 

Имајуhи у виду резултате истраживања дру1-их аутора, а па основу нредложспог садржаја 

докторске дисертације, може ес закључити да ј с ово јслпа OJt актуелних области истраживања када 
је у нитаљу развој система за коптрш1у квалитета у оквиру индустрије 4.0. Ila основу нрслложснс 
теме докторске дисертације Комисија закључује ЈЩ настоји 11отрсба за нримсном савремених 

технологија као што ј е компјутерска визија у процесу унрављаља кванитстом, што \1с обезбедити 

ефикасно дстсктоваље пеусаглашспих 11роизвода у оквиру произвоюrе иплустрије и значајно 

смаљити могуhпост појаве неусагЈiашсних 11роизво;щ на тржишту. Докторска дисертација је 

усмерена на решавање реалних нроблема из ющустријс, 11ри чему ће примена ком11јутсрскс визије 

значајно утицати на брзину процеса лстекцијс псусаглапrсности ефикасност контроле квалитета, 

смањење трошкова дораде нроизвода уколико настоји могуhпост за ;юра; tу, rroвchaњe нрофита, 

повсhаље прецизности, доступност полатака из вроизвоюье у реалном времену, што чини значајан 
научни и стручни допринос. 

Комисија закључује дајс предложена тема кан; tи;щта Ћор!Ја МијаИЈrовића, маст инж. инлустр. инж. 
са нре;tстављеrrим прелмстом, циљевима ра;щ, саЈ tржајем , научним ;ю11рипосима и очекиваним 

резултатима, кој и су 11астаЈ1и као рсзуЈ1тат детаљне а~~аЈ1изс објашьсних научних раrюва у 

различитим мс!Ј унаролпим часописима у научном и стручном смислу, орю ·ипална идеја . 

4. Усклађеност дефиниције нредмста истражива1ыt, основних појмова, пред юженс хипотез е, 

извора нодатака, ана 1изс са критеријумима науке уз ноштовање научних нрипцина у израЈ{И 

коначне верзије докторске дисертације 

Кандидат Ђорђе Мијаиловиh, маст инж. инлустр. инж. је у пријави теме rtокторске лисертщије 

обухватио све СЈ 1сменте савременог научно-истраживачког начина рада поштујући основне 

критеријуме науке, научних пиљсва и мсто;щ анализе, имплементацијом постојеhих и разnијаљсм 

оригина;ших идеја научног истраживаља. 

Прсллагаљем и анализом Јtостуннс нитературс, кащщдат ј с ноказао способност да изврши избор 

реневантних радова, да изврши љихову анализу и да утврди предмет даљих истраживања. 

Дефиниција прслмета истраживаља ј с усклађс11а са основним 11ојмовима, 11рсююжсним 

хипотезама и мстолама истраживања. Ка11Ј tИ Ј tат јс 1 юказао снособ1юст ;щ 1ша11ира и рею1 изује 

екс11сримснтс уз коришhсље савремене мерне и 11роиз1юЈ t11 с онрсмс и сслскнију и анализу 

литературних извора. 

Циљеви истраживања су проистекли из запажене 1ютрсбе за убрзањем и 011тимизацијом процеса 

контроле квалитета у оквиру 11роизвод11 с ищtустриј с у функционалној примени. Употребом 

алскватнс хар) tвсрскс опреме и алгоритама ком1 1јутсрскс визије, кроз рсю1Иза 1 tиј у систем за 
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контролу квалитета, у експсримс11таЈ1 11им истраживањима, омогуhиhс Ј tобијаље резултата, који he 
rrрслстављати ориr ·иш1.ла11 ;ю11ри 11ос истраживачкој области. 

5. Пре~ 1сд научно -истраживачког рана ка1щи;(ата 

Кратка био1 ·рафија кандидата 

Ђорђе Мијаиловиl1 рођен јс 26. анрила 1995. го;tи н с у Лрапђсловцу. Завр111 ио јс основну 1rrкoJ1y OJt 
rr рвог ЈЮ четвртог разреда "Душан Ралоrьи l1" у Брезовцу, основну шкш1у ОЈ ( нстог ;ю осмог разреда 

"Карађорђе", а након тога средњу школу у Тоноли "Краљ Петар Ј" смер машински техничар за 

ком11Јутсрско конструисање. 

lll кoJ rcкc 2014/20 15. 1 ·олине у11исаојс вишу 111колу Висока тсх11оло111ка 111 кшrа струковних студија 

у Лранђелоrщу, смер информационе тсх 1ю;юшјс. Основне струковне стуЈtијс завршио јс 2016. 
голине са просечном оuспом 7.64. Завршни paJt о}(бранио јс са онсном 1 О. 

Школске 20 16/20 l 7. године уписао је основне академске студије на факултету за примењени 
менаџмент економију и финансије у Бсогралу, смер нримељепе и 11формаrtио11е технологије. 

Основне ака; tемскс студиј е завршио јс 2017. 1 ·01 tи пс са просечном оrtс1юм 7.80. Завр 1 111 1и рад 
о;tбра 11и о јс са о пеном 1 О. 

Мастер ака;tсмске студије 11а сту;(ијском 1rро граму ищtустријско и11жсљсрство и инжењерски 

мснаuмс1п~ уни сао је школске 20 17/20 18. 1 ·о; tи 11с на Факу;псту инжењерских наука у Крагујевцу, 
и ди11лом ирао 2018. године са просечном оценом 9.43. Мастер рал. олбрапио је са 01~спом 10. 

Докторске ака;tсмскс с1улијс (Ј{ЛС) yrrи cao јс школске 20 19/2020. ГОЈ(ИЈЈС н а сту;tијском нрограму 
Ин;tустријско инжењерство и ипжсљсрски менаџмент, научна област и11;tустријско инжењерство. 
Током нрвс Јtвс године ДЛС ус11с111110 јс 1 ю;южио све ис11итс нрсщзиlЈС IIс наставним шrапом и 

нрограмом. У склопу реаЈ 1 изованих активности 11рикупљсна јс литература и рсаЈrизовани су 

сксr rсрименти из области теме докторске Јtиссртацијс, ва основу којих су 11убникова11и радови . 

Научно-истраживачки рад 

Као аутор и;rи коаутор капди;щт јс објавио 4 ра;щ у научно-стручним часо11исима, као и на 

међународним и домаћим научно тручним скуповима. 

Снисак објављених раЈ(ова 

~ М22 (Рад у истакнутом мсђунаро;щом часо1шсу) 

1. Dordc Mijailovic, Aleksandar Dordcvic, M iladin Stcfanovic, Dejan Vidojcvic, ЛIЬina Gazizulina, 
Damir Projovic, (202 1), А Cloud-Based with Microcontгoller Platforms System Dcsigncd to Educate 

tudcnts V\1ithin Digitalization and thc Industry 4.0 Pai-adigm. Sustainabil ity, Vol . Ј 3, о. 22: 12396. 
I 207 1- 1050, https://doi.org/10.3390/su 1322 12396 
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~ М23 (Рад у међунаролпом часо11ису) 
1. Jelena Jovanovic, Dordc Mijailovic, Лleksandar Doгdevic, Milad in Stefanovic. (2020), Лpplication 

of Prototyping Microprocessor Board and Cloud System to Teach Ј ndustry 4.0 Conccpts, 
Intemational Journal of Engincc1·ing Education, Vol . 36, о. 3, рр. 1- 11, ISS 0949- 149Х. 

>-<Ј М51 (Рал у водсhсм часо11ису 11 аrtи о 11аЈшо1 · значаја) 
1. Dordc Mijai lovic, Yury K locl'lkov, Milan Misic, Лl eksandar Dordcvic, Bojan Stojcctovic, Лlcksandaг 

Pavlovic, (2020), ICT Lcadership as EnaЫer of Business performanccs: Лп intcgгativc app roach, 
Intcгnati onal .Journal fог Quality Research, ISS 1800-6450, 001 - 10.18421/IJQR 16.0 1-12. 

~ М53 (Рад у научном часо 11ису) 
1. Dordc Mijailovic, Darjan Karabascvic, [)гagisa Staпujkic, (2018), H"azvoj sistcma za ргасспјс 

amЬijcnlalnil1 faktora primcnom Л1·duino p latfoгmc, Тt·endovi u pos lovanju, Vo l. 12., рр. 37-46. 
ISS : 2334-816Х 

6. Предлог за ментора са његовим референцама којима ес доказује иснуњсност услова за 
мснторстио 

Комисија 1 1рею1аже Jta ментор ове Ј (Окторске нисертацијс буле лр Ллскса11Јtар Ћорђсви , редовни 
1 1рофссор ФакуЈiтста инжењерских наука Уни верзитета у Крагујс1щу. Рс;юв11и 1 1рофесор, лр 
Ллскса11лар Ђорђевић ј с објавио уку 1 1110 18 ралова категорије М20 и 11рско ЗО ралова 

међународним научним СКУ1ЮВима, као и у 11ацио 11аЈшим научним часонисима. 

Рсфсрснпс којима ес доказује испуљсност усЈюва за менторство: 

1. Stcfanovic Miladin, estic Snczana, Лlcksandar Dordcvic. Dшovic Dusan, Macuzic lvan, Tadic 
Danijcla, Ga6c Marija, (2017), Лn asscssmcnt of maintcnance pcгformaпcc i ndicatoгs using thc 
fuzzy sets арргоасh and gcnctic algorithms, Procecdings о[ thc Insti tution оГ Mechaп ical Engincers, 
Рагt В: Journal о[ Enginccring Manufacturc. Vo l.23 1, о.1, рр . 15-27, lSS 0954-4054, Doi 
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• 

На основу свега наведеног у претходним тач:кама овог извештаја Комисија доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
Ђорђе Мијаиловић, мастер инжењер индустријског инжењерства, испунио јс све 

предвиђене услове за одобрење израде докторске дисертације. 

Предложена тема докторске дисертације ј е оригинална и има научну заснованост. Предложена 

методологија и зраде докторске дисертациј е је у складу са научним принципима. Очекивани 

резултати докторске дисертације требало би да представљају оригинални научни допринос 

дизајнирању и развоју информационих система за контролу квалитета у производној 

индустрији . 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагуј евцу и Већу за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу да наведену 

предложену тему за докторску дисертаuиЈУ: 

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА У ПРОИЗВОДНОЈ 

ИНДУСТРИЈИ ЗАСНОВАН НА ПРИМЕНИ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

КОМПЈУТЕРСКЕ ВИЗИЈЕ 
прихвати и одобри њену израду кандидату Ђорђу Мијаиловићу, маст. инж. индустр. инж. 

Комисија предлаже да ыентор ове докторске дисертације буде др Александар Ђорђевић, доцент 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 
У Крагујевцу, 

12. августа 2022. год. 
КОМИСИЈА 

1. ~~~=~ 
Др Ал~дарЂрђевић , доцент - председник 
Комисије 

Факултет инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу 
Г\ 

Ужа аучна област : форм цио инжењеринг 

машинство, 

ни професор - члан 
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