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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

Предмет: Извештај Ком исије за оцену и одбрану докторске дисертациј е кандидата Хрвоја 

Пушкарића, мастер инжењера машинства 

Одллуком Већа за техничко-технолош ке науке Универзитета у Крагуј евцу број IV-
04- 1006/4 од 12. 12.201 8. године, на предло г Наставно-научног већа Факултета 

инжењерски х наука у Крагујевцу (одлука бр. 01 -1/4329-17 од 22. 11.20 18. године) , 

именовани смо за чланове Ком исиј е за оцену и одбра ну докторске дисертациј е ка ндидата 

Хрвоја Пушкарића, мастер инжењера маш1111ства , под насловом : 

"Развој фази више-критеријумског модела и софтвера за оцењивање и управљање 
техничко-технолошким пројектима" 

На основу увида у приложену докторску дисертациј у и Извештаја коr.1 исије за оцену 

подобности ка нл.идата и научне засно ваности теме докторске дисерта циј е, која је одобрена 

за израду Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагуј е вцу бр . 

01 - 1/3260- 17 од 17.09.20 15. године и одлуком Bel1a за техничко-технолошке науке бр IV-
04-529/ 13 од 14.10.20 15. године , на ос нову Правил ни ка о пријави , изради и одбрани 
докторске дисертације Универзитета у Крагујсвt tу, Ко 1 исија подноси Наставно-научном 

већу следећи : 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Значај и допринос докторсн:е дисертације са станов1tшта актуелног стаља у 

одређеној научној области 

Упра вљање технич ко-тех нолошким прој е ктима има изузета н з на ч ај и важност у 

врем е ну када се од свих посло в11и х, а нароч ито производних система захтева изузетно висок 

ни во и новати вности , као и не прек идно уна преlЈење свих процеса унутар с исте~ 1а . Иновације 

и уна п ређење тех нич ко-техноло 1L1 ких с исте,1а могу се оставрити само кроз технич ко

тех нолош ке нројекте, а све јс 11 рисутниј11 став да се предузећа могу посматрати као 

11рој ект11е орган изациј е (што је нароч11то пр11сутно у ИЦТ 11ндустрији и в 11соко 1 1новатив11и 1\1 

техничко-технолош ким областим а). У прављање прој ектима јс веома значај н о, нарочито 

имај уhи у в иду чињеницу да велики број тех 1 111 ч ко-тсх нолоких проје ката и п оред дстаљеног 



и пажљивог планирања и управљања суочавају се са великим пробелемима имајући у виду 

прекорачење рокова , или пак потребних финансијских и људских ресурса. Приликом 

планирања и оцене пројеката нароч ито је важно одредити све утицајне факторе који су 

неопходни за реализацију пројекта и који су како финансијске, тако и технич ке, 

администрати в не ил и управљачкрс природе , ал и и факторе ризика. 

Услед деловања великог броја неизвесности , као што су фактори ризика, који потичу 

из окружења створила се потреба да се предузећа посматрају као пројектне организациј е. 
Класификација фактора ризика , као и њихова идентификација на ни воу сваке групе, 

извршена је према серији стандарда BS 6079. Оцењивање тех11ичко-технолошких пројеката 
са аспекта рањивости као и предузимања одговарај ућих мера које могу да доведу до 

смањења рањивости пројеката истовремено доводи и до повећања ефектив ности предузећа. 

Респектујуl1и све горе из нете чиње 11 и це, проблем оцс 1 ьивања рањивости технич ко

технолошких пројеката који се реализуј у у малим и средњим предузећима, има знач ај ну 
научну важност али и је и заснована на практичним потребама малих и средњих предузећа. 

У овој докторској дисертацији пратећи препоруке из литературе предложен је модел 

процене рањивости техничко-технолошких пројеката који интегрише изложеност, 

осетљивост и статички адаптивни капацитет. Процена ових фактора рањивости постављена 

је као проблем групног одлучивања. Доносиоци одлука на ни воу сваког предузећа које 

представља део ко 11зорцијума су процене исказивали помоhу унапред дефин исаних 

ли нгв истич ких исказа који су модел ирани фази бројевима. У овом докторском раду такође 

је развијен и софтвер за оцену рањи вости 11ројеката који је заснован на предложеној методи . 

Предложени модел је тестиран и вер ификован на групи од шест мал их и средњих предузећа 

које чине конзорцијум у којима је реализован једа 11 заједнички тех 11ич ко-технолош ки 

11р0Јекат. 

На основу анализиране л итературе , као и на ос11ову познавања праксе јасно је да је 

1 1 роблем управља 1 ьа тех нич ко-тех нолошким пројектима значајан и са аспекта теориј е ал и и 

са ас пекта праксе (односно пружања алата малим и средњим организа1lијама за успешно 
. . 

управљање про_1ектима али и за OllCHY рањивости техничко технолошких п ројеката. 

2. Оцена да је урађена докторсю1 дисертација резултат орипшалноr на чног рада 
1<:андидата у одговарајућој научној области 

Ориги11ал ност докторске дисе ртације може ес посматрати са два ас 11скта , са аспекта 

11ровсре плагијаризма и са ас11екта науч ног допри 1 10са. Може се констатовати да је 

д~1сертациЈа легал на и легитимна 1 ю 1 1итањ) плаГИЈаризма и да са научне стране доноси 

110требан 11аучн11 донринос. 

На основу И1вештаја о про 13сри на плаrијар изаl\1 докторске диссрта 1[11је кандидата 

Х рвоја Пушкар11hа , мастер 1111жсњера маш1111ства , 1 юд наз 11 воl\1 "Развој фази в11ш е

кр1перијумскоr модела и софтвера за оцењ1шање 11 управљање тех11ичко

тснюлошк11м nројс1<:п1ма" (одлука бр . IV-04-9 15 ол 16. 11 .20 18. године) 11рсма софтверу 
·ш проверу за детекцију плагиј артма iTl1cnticate, npoнalJCIIO је укуп но 15% 11дентич 1юг 

текста а даљим Јtстаљним прегледом докторске дисерта~tије уочено јс да С) 11ро11ађена 

1 1 рсклапања текста 11астала ус; 1 ед коришhсња ш11роко усвојених оз нака ) области којој 



припада докторска дисертација, укључујуhи преклапања насталих прил иком навођења 

л ите рату ре . 

Комисија сматра да је тема докторске дисертације изузетно актуелна у области 

управљања пројектима и области индустријског инжењерства. 

Кандидат је детаљно, уз поштова1ьс 11 ауч 11их принципа, п регледао референтну 

л итературу из предметне области, развио фази више-критеријумски математички модел за 

управљање рањивости пројеката , затим је развијен софтвер заснован на основу 

математичком моделу и извршена је верификација и валидација развијеног модела и 
софтвера на основу примена у реал иза циј е пројекта који се реализује у посматраној групи 

малих и средњих предузећа прозиводног сектора који егзистирају у Републици Србији. 

Оригиналност научног рада , истраживања и резултата до којих је кандидат дошао 

огледаЈУ се у: 

1. Дефинисању рањивости пројеката кроз идентификовање међусобне везе компоненти 
рањивости: осетљивости, изложености и статичког адаптивног капацитета . 

Моделирању неизвесности чиме се даје се на увид поступак дефнисињања 

компоненти рањивости када се они анал изирају узимајући у обзир групе фактора 

ризика који утичу н а рањивост током реал изације пројеката. Дефинисање 

осетљивости и изложености сваке прој ектне фазе у општем случају је различ ита за 

различите факторе ризике . Приликом дефи нисања статичког адаптивног капацитета 

уведена Је претпоставка се да се статички адаптивни капацитет може адекватно 

описати преко три лин гвистичка исказа која се такође моделирају троугаоним фази 

бројевима. 

2. Узимајући у обзир ове пре·1 поставкс развијен је фази више-критеријумски 

математички 1\Юдел за оцењива1ьс и ) 11 рављање технич ко-технолошким пројектима. 

3. Дефинисана је оцена изложености сваке фазе пројекта, оцена адаптивног капацитета 

и оцена статичког адапти вног капацитета, што је омогућило израчуавање укупне 

рањи вости. 

4. Рангирање фаза пројекта у третираном 11редузећу засновано ЈС на добијен им 

вредностима рањивости фаза пројекта. 

5. 1 l оштујућ и кораке поменутог разв иј е11О1" фази више-критер ијумског модела у овој 

тези развијено је софтверско рсu1ење, 11од називом PRJNCESS, које кроз једноставан 
кориснич ки и нтерфејс омогуl1ава управљање различитим врстама пројеката 

истовремено и приказива 11,е релевантних и1ве L1ЈТаЈа. 

6. Цео модел за управљање рю11ко 1 у овој докторској дисертацији ослања се на 
коришhењу података који су доб иј с 11н на основу процена експерата из области који 

се тичу рањивости пројеката ) 11ро11 звод11и l\ 1 малим и средњим предузеhима која 

нослују у неизвесном окруже 1ь). Све) ку 11 на процена рањивости заснива се на 

нро 1 tе н и поi\1е нутих ком понс 11л1 рањивости на које утичу групе фактора ризика које 

су Јtефиниса не у британском ста нда рду за у11рављање пословним ризиц11i\lа, а н ексом 

[ (BS 6079-3: 2000). 



3. Преглед остварених резултата канд11дата у одређеној области 

Кандидат Хрвоје Пушкариh, рођен је 27. августа 1987. године у Крагујевцу. Основну 
школу "Светозар Марковић" и "Техничку ш колу за м ашинство и саобраћај" завршио ј е у 
Крагуј евцу 2006. године. Онсовнс академске студиј е уписао је школске 2006/2007. године 
на Машинском факултету (да нас Факултет и нжењерских наука) у Крагујевцу. Основне 

академске студиј е завршио ј е 20 10. године на смеру информати ка у инжењерству и 

одбранио дипломски рад под називом .. Електронска продавница - развојни систем за 

едукацију". 

Дипломске академске (мастер) студије уписао 20 10/20 11 . године на истом факултету 
на смеру информатика у инжењерству и завршио 201 2. годи не одбранеhи мастер рад под 

називом "Одређивање перформа н с и процеса раз вој а помоћу развијеног фази експертског 

система". 

Кандидат је докторске студије уписао школске 2012120 13. године на Факултету 

инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, на смеру општег машинства гдс је 

положио све испите и обавезе кој е су предвиђене планом и програмом докторских студиј а. 

Након завршених основних и мастер академских студиј а а н гажован је Факултету 

инжењерских наука као истраживач сарадник на Катедри за производно машинство . Као 

сарадник, кандидат, ј е ангажован у извођењу вежби на предметима: Механика 1, Основи 
предузетничког менаџмента и економиј е, Инжењерски алати 2, Пројектовање 

информационих система и база података, Прозводн 11 систе~1и , Програ 1ирање интернет 

апли ка циј а и Електронско пословање. 

У току досадашњег рада на докторској дисертацији и а 11гюковању на пројекту које 

финансира Министарство за науку и технолошки развој, кандидат Хрвоје Пуш кариh , мастер 

инжењер машинства, објавио је 3 рада у међународним часописима, 4 рада) чаосписима од 
национал ног ·значаја, 17 радова који су саопштени на 1 еђу1-1ародним науч1111~1 скуповима, 3 
рада који су саопштени на домаћим науч ни r.1 скуповима. 

Објављени раnовн 

Кандидат јс публ иковао 1 рад категорије М22 , 2 рада категорије М23, 4 рада категорије 
М53, 17 радова категориј е МЗЗ , 3 рада категор 11је М63 и 4 техничка решења. 

Радови у часо1шса међународ11ог з 11aLtaja: 

1. cstic, S" Djordjevic, А" PL1skaric, Н. , Djoгcljcvic, М., Tadic, D., & Stefanovic, М. 

(20 15). The evaluation and i111provc111ent of pr-ocess quality Ьу using thc fuzzy scts tl1co1·y 
and ge11etic algorithm арргоас h . Joumal 0/"111tellige11t & Fu:::::._v Systems, 29(5), 20 17-2028. 
ISSN: 1064- 1246. doi : I0.3233/ifs- 151679 IM221 



2. Aleksic, А., Puskaric, Н" Tadjc, D., & Stefanovic, М. (20 17). Project management issues: 
Vulnerability management assessment. Kybem eles, 46(7), 11 7 1- 11 88. ISSN: 0368-492Х. 
doi: 10.1 l 08/k-08-2016-02 18 IM23 / 

3. Tadic, D., A leksic, А., Mimovic, Р. , Puska ric, Н" & M isi ta, М. (201 8). А model for 
evaluation of customcr satis faction wi tl1 baлking service qua lity in an uncertain 
environment. TolaL Quality Мапщ~етепl & B11siness Ехсе//епсе, 29( 11 -12), 1342-1 36 1. 
ISSN: 1478-3363. doi: 10. 1080/14783363.20 16. 1257905 [М23 / 

Радови у часописима националног знача ј а: 

1. Puskaric, Н" T adic, D ., Misita, М. , Stefanovic, М., & Milanovic, D. (201 3). The 
evaluation of qua1ity goals at the process level in ал uncertain environment, Journal ој 
Appliec/ Enginee1-ingScience, // ( 1), 3 1-38, ISSN: 1 45 1 -4 11 7 1 М53/ 

2. Zaћar Djordjevic, М. , & Puskar·ic, Н. (20 13). Management of process safety in food cl1ain, 
lnlernaliona/ JournaforQualily Researc/7, 7( 1), 141 - 152, ISSN 1800-6450 [ М53) 

3. Zahar Djordj evic, М., Puskaric, Н" & Djoгdj evic, А. (20 14). Evaluation алd ranЮng of 
artificial hip prosthesis Ьу using а fuzzy topsis methodology, InternationaJ Journal for 
Quality Research, 8(2), 155- 168, ISS : 1800-6450 [ М531 

4. Arsovski, S., Puskaric, Н" Tadic, D" & Pctronij evic, У. (20 15). Evaluation of qt1ality 
rccycling techлo logy o f motor oil ttnder unccrtai n environment, Technical Diagnostic, 
15(3), 7- 14, ISS : 145 1- 1975 [ М53/ 

Радовн саопштсш1 на међу11арод1111м наv•н111м с1су 1юв11ма: 

1. Tadic, D" Ко tic, Ј" Zaћar Djoгdjevic, М., & Puskaric, Н. (2013). Т/1е p/anl н ·aste management 
ргоЬ!ет in unceгlain enviюnme11t, 7tl1 Iлtemationa l QuaJ ity Confeгence, Кragujevac, 24th Мау, 

335-340, JSBN 978-86-86663-94-8 I M3З I 

2. Puskaric, Н. , & Zahaг Djordj evic, М. (20 13). Deleгminalion ~(а de11elopmenl pюcess 
ре1fопна11се using del'elopecl .fuz:y ехрегl .syslem, 7th IлtemationaJ Quality Confeгencc, 

Кгagujcvac, 24th Мау, 375-384, lSB 978-86-86663-94-8 [ М33/ 

3. Tadic, D.,Puskaric, Н" Zahar Djordjevic. М" &AгsovsЮ, S. (20 14). А .f11:::y gгоир clecisio11 
making nюclel.for гanking o{husiness of?jecti11es i11 ma11цfc1ct111'ing enle1prises, 8th Iлtemational 

Quality Confeгence, Kгagujevac, ScrЬia, 23гd Мау,309-3 1 8, ISBN 978-86-6335-004-5 [М33 1 

4. Stcfaлov ic, М . , Puskaric, Н" Nestic, S., & Abadic, . (2014). De11elop111e11t r~{ а тос/е/ .fог 

meas11гi11g стс/ managing tlu: pe1fomшnce (~( h11si11ess i11cuhatm:\", ХУ! ational алd 11 
Lлtemational conference "Quality Conditions for St1ccessfull Busincss алd Competitivencss", 
Kopaonik, Kraljevi Cardac i, SсгЬiа, 1 Oth Deccinbcr, 38-В, ISB 987-86-80 164-00-7 IM331 

5. Arsovski , S" Pavlovic, М" &Pнskaric, Н . (20 14). S~fhmгe cle11elopme11l.foг clesign o/oplimal 
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1 мзз 1 

11. Tadic, D., Puskaric, Н., Boric, S., & estic, S. (2016). А 11e1v fuzzy пюс!е/ Јог cleteгmining 
lюppiness /е1 1е/ al the indi11iclual /е1 1е/, 1 st Iлtemational conference оп Quality of Life, Faculty of 
Enginecring, University ofKгagLJjevac, Kragujcvac, SегЬiа, 9- 1 О Јuпс,20 1 6, 67-76, ISBN: 978-
86-6335-033-5 I МЗЗ] 

12. Puskaric, Н ., Dordevic, А. , Nestic, S., Alcksic, А., Miгkov, G., & Stefanovic, М. (20 16). 
Quality-related indicators, pcr·Љn11ances алd raпk.iлg in higћer education, 3rd lntemational 
scienli Г.c conference, Univcrzitct u Istocno111 Saгajevu, Ma5inski fakultct Istocno Sarajevo, East 
Saгajevo-Jahoriлa, RS, В&Н, 7- 1 О Decembcr, 501-508, ISB : 978-99976-623-7-8 fМЗЗЈ 

13. StcГanovic, М., estic, S., E>oгdevic, A. ,Pнskaric, Н . , Zahaг Doгdevic, М . , & Petгonijevic, М. 

(2017). De11elopme11t and lrnple111entatio11 (?! System /01· Ре1fотшпсе Evaluation for Sa blan 
HE!s апс/ System as а Тоо/.f(л Quality Imp1v11e111e11L, 2nd Lntemational Conference on Quali ty of 
Li Гe, Faculty oГEngiлeeгing, Kгagujevac, SегЬiа, 8- 1 О June,275-279, ISBN: 978-86-6335-043-
4 IМЗЗЈ 

14. Pнskaric, Н., Aleksic, А., & Tadic, О. (20 17). Т/1е e1•a/uate ој а 11e1v clevelopi11g рюјесt uncle1-
tmce1-tain market, 2nd Lntcmational con Гerencc on QLtali ty of Li fe, Centcr for QLLality, Faculty о [ 

Engiлeering, University or Kгagujevac, Scrbia, 8- 1 О .J une, 357- 362, ISBN: 978-86-6335-043-4 
rмзз 1 

15. Pнvkar·ic, 11., Zahar Dordcvic, М., S tcfaлovic, М. , & Aleksic, А. (2018). Fact01:\· (!! 1-isk 
сх1юs111 -е in pmject impleme11tatio11 i11 staгtup compa11ies гeganli11g Leclmoloю• {/e1·elopme11t in 
Scгbla, 7th lntemational Syposiu111 on lndustrial Engineering, Faculty of Mechanical 
Enginccri ng, Belgrade, Scгbia, 27-28 Septe111beг, 168-171, ISB : 978-7083-98 1-6 IM 331 



16. Puskaric, Н., Zahar Dorёlevic, М. , estic, S., Jovanovic, Ј., & Tadic, О. (20 18). Quality ој 
p1-oject lifecycle, 3rd lпtematioпa1 соnfегепсе оп Quality of Life, Kopaoпik, SerЬia, 28-30 
September, 165-170, lSBN: 978-86-6335-056-4 [МЗЗ] 

17. Stefanovic, М., E>orёlevic, А, Puskaric, Н ., & Abadjc, N. (2018). Jmpгoving quality ој tгaining 
hy using а web based system Јог 1-етоtе progгamming ој спс simulatoгs, 3rd 1пtematioпa1 

сопfеrепсе оп Qual ity of Life, Kopaoruk, ScrЬi a, 28-30 September, 225-232, lSBN: 978-86-
6335-056-4 [МЗЗ\ 
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Учешће на пројектима ресор11ог министарства 

1. Истражи вач на пројекту ИИИ 440 10 "Интелигентни системи за развој софтверских 
производа и подршку пословања заснова н и 11 а моделима", Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије. 

Учешће на међународним пројектима 

1. Учен11iе на међународном ТЕМПУС прој е кту EQIWВC (543662-TEMPUS- l-20 13- 1-
ME-TEMPUS-JPHES) под н азивом "l111pгove111ent of paгtneгsl1ip witl1 enteгpгises Ьу 
enhance111ent of а regional quality 111anage111ent potentials in WВС" 

2. Учешће на међународном ТЕМПУС прој е1<ту ISIS ЈР 510985-201 О под н ази вом 

,.Improvement of Students Intemship in Serbia" 

4. Оцена испуљености обима и 1свашпета у односу 11а пријављс11у тему 

Докторска дисертација кандидата Хрвоја Пушкарнћа , мастер 1111жељера 

машинства, под називом "Развој фазн внше-критернјумског модела 11 софтвера за 
оцењивање 11 у11рављање тех1111•1ко-техно юшкнм пројектима" одговара по садржај у 

тем и прихваh е ној од стране Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у 

Крагујевцу и Beha за технич ко-технолош ке нау ке Уни верз итета у Крагујевцу. По квал итету 

и оби 1у истражиања у потпуности задовољава све научне, стручне и законске услове за 

докторску дисертацију, 

Докторска дисертација написана је н а 209 стра на, садржи 89 сл ика н 94 табеле и 11 
додатака а цитирано је 2 14 библ иографских наслова. 

Рад је ор га низован у 9 поглавља и то: 

1. Увод 

2. Теоријска разматра 1 ьа и одреl) ивање референтног модела 1ал 11 х и средњих 

предузећа 

3. Реализација развој н их техничко-тех r юлошких пројеката 

4. 1 l оставка проблема и модел ирање н е из13ес 1 юсти 

5. Софтвер за управља r ье ризиком 

б. rГсстирање мате~1 атич ког 1одела и студиј а случаја 

7. Закључак 

8. Ј l 11терат) ра 

9. Додаци 



Уводна глава се бави проблемом дефинисања предмета разматрања дисертације и 

доношења главних претпоставки када се посматра рањивост пројеката и ограничења 

оваквог модела. О овој глави су описане методе истраживања и техн и ке којима се проблем 

рањивости решава. Постављене су ос новне хипотезе, дефиниције и објашњење појмовова 

који су неопходн и за разумевање проблемати ке. 

У другој глави су приказана мала и средња предузећа за које ј е могуће применити 

1етодологију за решавање проблема рањивости пројекта. Дате су основне дефиниције 

процесног приступа и ос 11ов11 и принципи планирања. Предложене су процедуре за: 

осигурање квалитета, и поступака мерења перформанси пословних активности које су 

захтеване IS09001 и сродним стандардима. Такође, за овако приказани референтни модел 

приказани су елементи рањивости кроз компоненте осетљивости , изл ожености и статичког 

адаптивног капацитета. 

Реал 11зација развојн~1х тех11ичко-техно юшких п ројеката представља трећу главу у 

којој су дата различита тумачења термина прој екат у циљу његовог бољег разумевања. 

Приказана је ужа и шира дефинициј а и категоризација пројеката која је приказана 

релевантном литературом. Приказа н и су 11_111роко 11рихваћени оквири за управљање 

пројектима као што су РМВОК и PRINCE. На крај у главе приказане су теорије, стандарди 

и процедуре за управљање ризицима у циљу усп еш н е реализације пројекта. 

У четвртој глав11 приказан је фаз и в11шс-критеријумски математички модел за 

оцењивање пројеката посматрајуhи аспект рањивости кроз њене компоненте. Ове 

ком поненте рањивости се анализирају ес кроз све фазе пројекта пре његове саме 

реализације на ни воу читавог пројектног ко нзорцијума. Описан је поступак модел ира 1ьа 

11еизвес11их и непрецизних величина које еrз 11стирају у юделу кој и је заснован на теорији 

фази скупова 11 фаз и логике и даг јс алгоритам ра1вије11ог фази-вишекритеријумског 

математичког модела. 

У петој глави кандидат је приказао разв 11јсно софтверско решење. Софтвер је развијен 

као веб а пликација заснована 11а математичком 1\Юдел). l la крају главе дата је ко~~ парати вна 
а нализа са другим софтверским реше1ы 11\1а ст1 ч11 е нам ене. 

Тест11рање математ11L1 ког модела 11 сту 11ј а cлyLiaja приказује модел за управљање 

пројектом услед присуства фактора риз11ка . У овој докторској дисертацији 1\Юдел се заснива 

на коришhењу података који су добијен и н а основу процена експерата из области која се 

тичу рањивости пројеката у производнш1 Лf( Л. У треп1 раниl\1 предузећиl\tа анализира н је 

један развојни технич ко-тех 11олошю 1 1 1ројекат. Истраживање и верификација 1\Юдела је 

обављена на конзорцијуму који чин 1 1 6 преду·3еl1а 1 1роизводног сектора која послуј у у 

Републ ици Србији. Пр 11 каза на је дискусttЈа о добијеним резултатима 11а нивоу 
КОllЗОрЦИјума. 

Закљу•rак - У оквиру ове главе дата јс ли с кус иј а хипотеза 11а ос 1 юву добијених 
резултата. Истакнута су ограничс11,а 1\IОдела и дефиниса н је допринос дисертације. Тако ђе, 

дефинисани су правци б)дуl1 ег истраж1 1 вања. 

Л 11тература 1 l реглел кори 11 1l1 с нс литерат) рс је наг у ово 1 1юглављу . 

Дода 1111 - У оквиру ове главе да1 и С) пратсl111 релевантни доку 1 енти д1 1сертащ 1јс . 



5. Научн 11 резултати докторске дисертац11ј е 

Хрвоје Пушкарић, мастер иt1жењер маши11ства, у оквиру своје дисертације 

извршио је систематизацију и а нал изу досадашњих теоријских и ем пиријских знаrьа из 

области управљања рањивости проје ката и дошао до з начајних резултата када је у питању 

управљање ризицима који доводе до рањивости пројеката посматрајући све фазе 

реализације пројекта услед ман ифестације група фактора ризика који су дефинисани 

л итературом. Научни резултати ове докторске дисертације су: 

• Дефинисање модела за подршку одлучивању у управљању пројектима заснованог на 

оцењивању и управљању перформансама пројеката; 

• Систематизација перформанси пројеката и њихових кључних индикатора у малим и 

средњим предузећима производног сектора индустрије; 

• Одређивање референтног модела предузећа помоћу процесног приступа (ISO 9000 
Document: ISOПC Ј 76/SC 2/N 544RЗ) и захтева стандарда ISO 9001 :2008 за мала и 
средња предузећа производrюг сектора; 

• Дефинисање поступка за израчунавање рањи вости пројеката на ни воу групе 

1 1 редузећа; 

• Одреl)ивање статичког адаптивног капацитета за опоравак пословних процеса и 

опоравак активности током реализације пројекта; 

• Дефинисање ресурса потребних за реал изацију пројеката кроз идент11фиковање 

процедура који су дати )' постојеilим оквирима, преко дефи нисања фаза кроз које 

нројекат пролази и процедура за 1 ы1хово спровођење, као и идентификацију група 

ризика које се 1\tанифестују токоl\1 реалюације сваке фазе; 

• Поступrtи за одређивање укупне вредности сваке егзистирајуће про 1енљиве у 

раз 1атраном проблему; 

• Предлог мера за третирање фактора р11зика кој и се налазе на в и соком 1 есту у рангу; 

• Дефинисање одговарајућег облик аналитичке зависности излазне перформансе 

пројекта и идентификованих неизвесности ; 

6. Пр11i\1 е11љ11 вост резултата у тсор11ј11 11 ripaкc 11 

Добијени резултати докторске д11сертације у 11римењиви и у теорији и у пракси. У 

см 1111 р11јско\\ см ислу представљају за нчаја11 до11инос у развој) модела за оцењивање и 

управљање тсх11ичко технолошким пројсктю1а. Кандидат је развио ори ги11ал 1111 фаз1 1 више-. . . 
критерИЈ) меки модел за оцењива r ье и управљање тех 11ичко-техноло 111 ким 11rю.1ектима КОЈИ 

11ружа ооснову за даља истраживања у овој области и развој како с пец11ф11ч1111х 1-ако и 

ге 11еричких модела за оцењивање и у11рављаrье. Кључн и научни допри11оси су: 

1. ОдреlЈивање референтног мо)1ела за мала и с ренња предузеilа 11ро111вод11ог сектора 

за којије могуће вршити а11ал 1не ра11>11вости; 



2. Дефинисање модела за одређивање осетљивости предузећа пројектног конзорцијума 

на приказане групе ризика; 

3. Дефинисање модела изложености пројектног конзорциј ума на п риказане гру пе 

ризика; 

4. Одређивање статичко г ада 11ти в 1 1о г ка п ацитета за опоравак пословних процеса и 

опора вак активности то ком реал иза циј е пројекта; 

5. Дефинисање поступ ка за одређивање укупне вредности рањивости посматрајући с ва 

три фактора која ј е дефи нишу; 

Такође представљају примењиве резултате у теориј и. Односно, сваки од ових модела 

представља научни допринос и полаз за даље унапређење партикуларних модела 

(осетљи вот, изложеност и статички адапти вни капацитет), као и укупног модела рањивости . 

У практичном см ислу развиј е н је модела и софтверско решење које омогућава малим 
и средњим предузећима, као и прој ектним организациј ама да унапреде управљање својим 

техн ич ко-тех нолошким пројектима. Очекивано је да примена овог модела и софтверског 

алата у пракси доведе до смањивања или потпуног ел иминистања прекорачења проЈектиних 

рокова ил и потребе за додатним финансијским и људским ресурсима, односно да унапреде 

квал итет и резилиј анс пројекта као таквог а тиме омогуће и боље резултате пројекта . 

Излазом из оваквог модела добијају се информације на основу којих експерти на 

руководеhим позицијама могу предвидети будуће стање већ у раним фазама иницијације 

п ројекта. Ово је важно како би се правовремено одредило поста вљање одговарајућих 

страте гија за ун апређење капацитета и ~югуh 1юсти да се пројектн е акти вности врло брзо 

опораве услед настанка потенцијал 111 1х неизвесности токо~1 реализациј е пројекта. 

7. Начин nрезснтовања резултата 11 ауч11ој јав11ост11 

Кандидат је публиковао 1 рад категорије М22, 2 рада категорије М23 , 4 рада 
кате горије М 53, 17 радова кате горије МЗЗ, З рада категорије МбЗ и 4 техн ичка решења. 

Ка ндидат је презентовао резултате свог истражи вања, као и резултате који су настал и у 

оквиру рада на овој докторској ди ссрта 1tији кр01 нубл и кацију више радова при чему се 

истиче, као непосредн и резултат рал.а н а овој докторској дисертациј и један рад у 

међународном часоп ису категор иј е М23 (који јс н ајд1 1ректиније резултат рал.а на овој 

докторској дисертациј и). Рад је до сада цитиран 1 пуr од стране других ayropa у водеhим 
1еђународним часописима. 



ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Докторска дисертациј а кандидата Хрвоја Пушкарића , мастер 11нжељера 

машинства , под називом "Развој фаз11 в11ше-критеријумскоr модела и софтвера за 

оцењнваље и управљање тех1н1чко-техноло11шим пројектима" , одговара пр их ваћеној 

теми од стране Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. 

Кандидат је у приказу сво г рада користио одговарајућу стандардизовану стручну 

тер 1и1-юлогиј у, а структура докторс ке дисертациј е и методологиј а излагања су у складу са 

универз итетским нормама . 

Уоквиру докторске дисертације кандидат је кроз свеобухватн и теориј ско

истраживач ки рад дошао до низа ориги11 ал 11их научних резултата када је у питању проблем 

управљања пројектима у развојним техничко-технолошким пројектим а. Део ових резултата 

публико ва н је у врхунском међу народном часопису категорије М23 . 

Докторска дисертација по квалитету, обиму и приказаним резултатима истражи вања 

у потпуности задовољава законске услове и у 11 иверзитетске норме п рописане за израду 

докторске дисертације. 

Ка ндидат ј е показао да влада методологијом научно- истраживач ког рада и поседуј е 

способности системског приступа и коришl1ења литературе. При томе је, кор11стећи своје 

профес ио нал но образовање, показао способ11ост да сложеној проблематици приступ и 

свеобух ватно, у циљу добијања кон кретних и п римењивих резултата. 

С обзиром на актуел ност п роблеr-.1ати ке која је обра~ена и остварене резултате, 

чла~ю 1н1 Ком исије сr-.1атрају да кандидат Хрвоје Пушкар11ћ, мастер и11жељер :\1аш и11 ства, 
. . 

11 поднета докторска дисертација, испуњава све услове, КОЈИ се у поступ к) оце11е писа11ог 

дела доктроске дисе ртације захтевају Законом о високоf\t образовањ) , Статутом 

У11и верзитета у Крагујевцу и Статута 1 Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. 

1 Ј а основу претходно наведеног, Ком исија за оцену и одбрану докторске дисертације 

ка ндидата Хрвоја Пушкарића, мастер 1111жељера маш1111ства , предлаже 1 l аставно

научном веhу Факултета инжењењерских наука у Крагујевцу и Стручном веh) за тех 11ичко

тех 11олошкс науке Универзитета у Крагујевцу да локторску дисертацију кандидата под 

називом: 

"Раз вој фази в11ше-кр11теријумскоr i\ЈОдела 11 софтвера за оцењнваље 11 управљаље 

техн~ЈЧ КО-ТСХllОЛОШЮЈМ 11ројект11ма" 

П р1 1 :-.вате као уснеш но урађен) и да ка11дидата 11озов) на јав11у одбран) докторске 

дисер гац11Ј е. 

П редседни к коrv1исијс за оцену и одбрану ове докторске дисертац1 1јс је п роф. :tp Милади н 

Стсфа 1 юв 1 1!1 редовни професор Фак)лтста инжењерских наука У11 и верзитета) Крагујевцу. 



" 

У Крагујевцу, Београду и Новом Саду, децембра 20 18. године. 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
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др Иван Луковић , ред. проф , члан 
Факултет техничких наука, ниверзитет у Новом Саду 

Ужа научна област: Примењене рачунарске науке и информатика 

~Lli,k ~Lk 
др Миладин Стефановић , ред. проф. , Председник комисије 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Уже научне области: Производно машинство, Индустријски инжењеринг 

др Снежана Нестић, доцент, члан 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Уже научне области: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, 

Производно машинство 

др Александар Алексић, доцент, члан 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Ужа научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 


