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НАСТАВНО- НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИ Х НАУКА
ВЕЋУ ЗА ТЕХНИЧ К О -ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У

КРАГУЈЕВЦУ

На

седници

Наставно- н ауч но г

већа

Факултета

и нжењерских

наука

у

Крагујевцу

одржаној

23.05.2019. (број одлу ке: 01-1/1783-7) и на седни ци Већа за тех ничко-технолошке науке одржаној
12.06.2019. (број одлуке: IV-04-485/10) кој ом смо одређени као чланови Комисије за подно шење
извештаја

за

о це ну научне

заснованости теме

и

испуњености

услова

кандидата

за

израду

докторске дисертације:

"Фрагилност као фактор ризика код високо оптимизованих

LEAN

пословних система

11

у научној области Индустриј ско инжењерство и инжењерски мена џмент, кандидата Милоша
Јовичић а , мастер инжењера машинства . Н а основу п ода така којима располажемо достављамо

следећи

ИЗВ Е ШТАЈ

1.

Научни приступ проблему предложеног на црта докторске дисертације и проц е н а
научног доприноса крајње г исхода рада
У

пр едложеном

истраживања,

наводећи

н ацрту

докторске

дисертације,

актуел ност и значај

моделирању високо оптимизова них

LEAN

ка ндидат

истраживања

је

у области

образложио

предмет

савременог приступа

пословн их с и стема, као и р азвоју методологиј е за

анализу и детектовање фрагилности као фактора р изи ка код истих. Ради обезбеђења научног
приступа истраживању, дате су осн ов не хипотезе којима се предвиђају могућности и логичке
последице пр едв иђен о г истраживања. П регледом научне литературе, а н ализиран е су потребе и
могућн ости за уна п р еђење модел и рања

LEA N посл ов н их

с и стема.

П олаз ни циљ рада је да се развије динам ич к и модел (Abdel-Hamid and Madnick, 19911;

Haz hir et al. , 20152 ) високо оптимизованог LEAN пословног система у којем је могуће да се у
задатом време нском п ер иоду, с имулира п ромена током изабраног времен ског периода улаз ни х
параметара

п ословања

и да се на

основу то га

п р а ти

промена

његов их параметара ус п е шн ости.

Стога , циљ је да се врши брза и ефикасна симула ција међусобног утицаја улазних параметара на
исход применом развијеног динамичког модела послов н ог система.

У окви ру друге фазе рада на докторској ди се ртацији биће развијена методологија за
идентификацију фрагилности као фактора ризика у пословном систему. Процена фрагил н оасти тј .,
колико крајњи ризици могу бити добро идентификовани ("ухваћен и ") биће реализовани на

основу и з вршено г нумеричког теста

1
2

фрагилностз и

(енг.

stress test) . Предност предложене

Abdel-Hamid, Т., M adnick S., Software Proj ect Dynamics: An lntegrated Approach, Englewood Cl iffs, NY: Prentice-Hall, 1991;

нazhir R., Rogelio О., Nathaniel D. Osgood, Analyt ical Methods for Dynamic Modelers, The MIT Press, Cambridge
Massachusetts, ISBN 978-0-262-02949-0, 2015;

t

хеуристичке методе (Taleb апd Martiп, 2012 3 ; ) огледа се у моrућности примен е на малом броју
сценарија (узорака) за разлику од неких других широко прихваћених метода ( попут неуронских
мрежа) где је за добру поуздану пр оце н у исхода неоп ходна велика база података. Најбитнија

циљана предност коришћења ове методе се везује на избегавање експлицитне предикције
будућности,

што

се

може

дефинисати

као

непродуктиван

приступ

ко нтр олиса них с и стема. Уместо да се користи процена ризика на

исхода, овом методологијом се

изван

изолова ни х

и

ос но ву тренутне вредности

прати ток узастопних исхода са циљем да се идентификује

потенцијална н ел инеарност у време ну. Степен те нелинеа рности у развоју догађаја пословн ог
система уједно је и директна мера фрагилности система на разматрани ток догађаја . Да би
проце н а развоја фрагилности система на дати ток догађаја б ила добра, по требно је да резултати

(исходи) који се анализирају овом методом буду мерени на исти начин.
На овај начин моrуће је изврши ти процене појаве фра гил ности у случају такозваних "тихих
ризика ", чијим нагомилавањем може доћи до ситуа ција који се више не моrу компензовати

реrуларним мерама, тј . до појаве Black Swooп-a (Ta leb, 20104 ). Као мера нелинеарности усваја се
конвексност/ко нкавност у

расподели

величина

стања.

Скаларна

величина

којом

се

мери

конвенксност расподеле изабране величине стања пословања је уједно и мера фра гил ности целог
пословно- производног

система.

За

процену

фрагилности,

а

самим тим

и

фактора

ризика

неопходно ј е развити алат који подра зумева вишесценаријску анал и зу (Taleb et al., 20165 ).
Собзиром да предложени псеудо-алгоритам теста ри з и ка н е захтева велики број података, као
такав ММФ га ј е већ при ме ни о за пр о цену п остојања ри з ика пословања у макроекономијама, као

и у пословању великих банкарских си стема.
Дакле, тест фрагилности као фактора риз ика ј е

вишесценаријска процедура

процене

ризика заснована на хеуристич ком приступу и као таква, може наћи широку примену у пословним,
производним и друштвено-економским систе м има.

П оред форирања модела пословног система и

генерисања прорачуна у софтверским

пакетима намењеним за динамику система, нумеричк и прорачун фрагилности биће развијен у

Visual Basic-y спрегнутим са EXCEL М а с го-ом. На тај начин би добијен и резултати фрагилности
могли бити упоређени са дескриптивним параметрима статистике доступним у EXCEL формату.
На

основу

дисертације

даје

претходно

оригиналан

изложеног,

н аучн и

планирано

допринос

истраживање

који

се

огледа

у

оквиру

у

понуђеним

ов е

докторске

реше њима

модел ира ња фра гилности као пара метра за идентиф и кацију могуће појаве ризи ка код високо
оптимизова них

LEAN

п ословних система.

Веза са до с ада шњи м и стра ж ивањи ма

Ув идом у објављене радове може се закључити да се кандидат Милош Ј овичић бавио
и страживањем у ужој научној области Индустриј ског инжењерства и инжењерског менаџмента.
Рад на и з ради ове дисертације представља на ставак досадашњег научно-истраживачког рада
кандидата . Поред стручног усавршавања , циљ ове дисертације је да добијена решења моrу бити
при мењена у инжењерској пракси на реалним проблемима .

3

Taleb NN., Martin GA" How to prevent o ther financial crises SAIS Review of lnternational Affairs, 32(1), 49-60, 2012;

4

Taleb NN., The Black Sw an: The lmpact of the Highly lmproba Ьle Fragility, Random House Digital, lnc, 2010;

Taleb NN., Canetti Е, Кi nda Т, Loukoianova Е, Schmieder С, А New Heurist ic Measure of Fragility and Ta il Risk: Applica tion to
Stress Test ing, lnternational M onetary Fund, WP/12/2016;
5

2

2. Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућују да је предложена
тема од значаја за развој науке
Почетак двадесет првог века донео је гл обалном индустријском сектору низ з начајних

промена у области информационих технологија, као и велики број промена проистеклих из
тржишне глобали за ције. Све ове проме не донеле су широк спектар нови х ризика на кој е велике
корпора ције као и мала и средња предузћа, морају да одговоре адекватним методама за анализу
и управљање ризиком. П овећа ње у разноврсности ризика може се видети у животном веку

највећих и најразвијених светских компанија (листираним на

S&P 500 ),

животни век био

20

33

године, до

1990. жи вотни

век се смањио н а

којима је

1965.

године

година, а оче ки вна и тренд је да

се до 2026, живнотни век спусти на 14 година (Апt hопу et al. 20186 ). Сличан феномен се може
видети и код мањих компанија у производн ом сектору, где и змеђу

1963.

и

1982.

жи вотни век од

250,000 анализираних ком панија указује да само две трећине ком панија преживе првих 5 година,
а око 20% преживи 10 година (Mauboussiп et al., 20187 ) Наведена истраживања указују да висок
степен пропадања компанија није и скључиво присутан у сектору високих те х нологија и ново

формираних предузећа, где је висок степе н н еуспеха очекивано највећи (Luo et al., 2011 8 ; Dimov et

al., 20069 ). Важно је са гледати и стопу неуспеха предузећа на микро нивоу, где у одређеним
индустријама стопа неуспеха пројеката може достићи и до 70% (Daпiels et al., 2007 10 ). Наведени
феномени указују на питање колико су аналитичке и нумеричке методе за анализирање ризика и
неизвесности ефикасне, и кол и ки је њихов генерални доприн ос. Ске птичност према методама за

анализирање ризика у великој мери може бити оправдана и самим сагледавањем истраживања
која указују на нашу неспособност да вршимо предикције и зва н изолованих и "лабораторијских"
система, а саме модерне методе за анализу ризика су фокусиране на математички м моде лима за

предикцију комплексних система и догађаја (Makridakis, 1981 11 , 198212; Makridakis and НiЬоп,

2000 13; Непk vап der Berg, 201214 ; Sheffi, 2007 15,201716; Taleb et al., 2016 5; Taleb 201217 ;). Такође
многе публикациј е и књиге су сагледале квалитет предикција од стране експерата (експертско
ми шљење),

где се може појав ити

незадовољавајући квалитет екс пертске предик ције, као и

6

Anthony SD., Viguerie SP., Schwartz EI., Landeghem JV.,Corporate Longevity Forecast: Creative Destruction is Accelerat ing,
lnnosight- Corporate- Longevity, 23. 12. 2018, ww~v.innos1ght.com/insight/creative-destruction/
7
Mauboussin М Ј ., Ca llahan D., Majd D" Credit Suisse, Corporate Longevity lndex Turnover and Corporate Performance,
GLOBAL FINANCIAL STRATEGIES, www.credit-suisse.com, 7.2. 2018;
8 Luo Т ., Mann А., Surviva l and growth of Sili con Va lley high-tech businesses born in 2000, Unated States Department of Labor,
Burean of La bor Satistics, Labor Review, September 2011;
9
Dimov D., De Clercq D., Venture Capital lnvestment Strategy and Portfolio Failure Rate : А Longitudina l Study,
Entrepreneurship Theory and Practice, 30(2), 207-223, 2006;
10
Daniels CD., La Marsh WJ., Complexity as а Cause of Failure in lnformation Technology Project Management, 2007 IEEE
lnternational Conference on System of Systems Engineering, Report, 226-258, Apri l 16-18, 2007;
11
Makridakis S., lf we cannot forecast how can we plan?, Long Range Planning, 14(3), 10-20, 1981.
12
Makridakis S., А chronology of t he last six recessions; Omega, 10(1), 43-50, 1982;
13
Makridakis, S., and М. HiЬon, "The M3-Competition: Results, Conclusions and lmplications." lnternationol Јоигпа/ of
Forecasting 16, 451-476, 2000;
14
Henk van den Berg, lnternational Risk Assessment and Decision Making in Dutch Small and Medium Sized Enterprises, Journal
of Positive Management, 3(1), 3-1 7, 2012;
15
Sheffi Y.,The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerabllity for Competitive Advantage, The MIT Press, Massachusetts
lnstitute of Technology in Cambridge, Massachusetts, 2007
16
Sheffi У., The Power of Resilience: How the Best Companies Manage the Unexpected, The MIT Press, Massachusetts lnstitute
ofТechnology in Cambridge, Massachusetts, 2017;
17
Taleb NN., Antifragile: Things That Ga in From Disorder, Penguin Random House, 519, ISBNl-400-06782-0, 2012;

3

експертско

анализирање

квалитета

и

п отенцијал ног

успеха,

указују

на

незадовољавајућу

конзистентност у резултатима (Саmегег et al ., 199118 ; Tetlock, 2016 19, 2017 20; Baгaba si A. L., 201821 ;).
Сам

рад биће фокусиран на постизању иновативности на два нивоа: у коришћењу

алтернативних метода за анализирање ризика који ће бити дефинисан у предстојећем тексту као и
у коришћењу нумеричких симулација које ни су, као у осталим области ма инжењерства, нашле
широку примену у анализирању ри з и ка . Сама метода за сагледавање ризика кроз анализирање
фрагилности (fгa gi lity stгess testiпg) до са да није кори шћена изван финансијског сектора, што значи
да иако постоји теорија за и зучавану методу, рад ће настојати да генерише нови теоријски

садржај, хеур истику, и оперативну симулацију надређену да се метода примени на

LEAN пословне

системе. Рад ће тежити креирању новог приступа за анализирање ризика за предузећа у
нефинансијском сектору. Оригиналност рада је очекива на и у практичном делу, због непостојања
модела (намењеног за нефинансијски сектор) као и непостојање

state of the art

приступа за

генерисање, управљање и валидацију модела . Због оригиналности у при ступу на више нивоа, рад
ће на стојати да све резултате пореди са конвенционалним приступима и методологијама.

У првој фази, рад ће бити фокусиран на формирању модела високо оптимизованих
пословних система

у

софтверској

платформи

Stella

(или

Veпsim)

која

LEAN

подржава динамичка

моделирања. Овај при ступ моделирања је заснова н на објектно-оријентисаном нелинеарн ом
моделирању где се промена величина стања дефи нише преко одговарајућих диеференцијалних
једначина . Овакав

начин моделирања

нашао је шир оку примену у инжењерств у почев од:

симулације физичких процеса, индустријског инжењерства , менаџмента, еко н омије, биологије,
екологије као и медицине (Waпg et al., 201122; Ноmег et al., 200623 ; Gallaheг et al., 2016 24 ) .
Моделирање

подсистеми ма

пословног

бити

дефинисано

систе ма

као

биће

један

вишеслојно,

ниво,

и

где

подсистеми

ће

програмирање

пословног

сваког

система

биће

х ијерархијски спрегнути на основу величина стања које их п овезују.
Н ако н

развоја дина мичко г модела

пословног система ,

конкретном

за

симулацију

циљ је да се симулацијом

при меру,

идентификују

рада

високо

опоти м изованог

LEAN

развијеног пословно- п роизводног м одела

п араметри

који

имају

највећи

утицај

на

на

параметре

успешности пословања и да се применом теорије фрагилности испита постојање потенцијалних
ризика .

Фра гилност ће овде бити третирана као скр ивена нестабилност која ће се одређивати на

основу хеуристичке теорије
Фрагилност

се

може

ризика

дефинисатио

предложене од стране Талеба
као

крхкост

пословног

система

(Taleb, 2009 25; 201526 ).
при

проме ни

његових

параематара у току вре мена, п ри чему систе м бележ и нелинеарну аксцелерацију штете (губитака)

Camerer CF., Ј оhпsоп CF., The process-performaпce paradox iп expert judgmeпt: How сап experts kпow 50 m uch а пd predict
50 badly; Research оп Judgmeпt апd Deci5ioп Mak i пg, Toward а geпeral theory of experti5e: Prospect5 апd limit 5, Ca mbridge
Uпiver5ity Pres5, 195-217, 1991;
19
Tetlock РЕ., Gагdпег О., Superforeca5ti пg : The art апd scieпce of pred i cti oп, BDWY- Broadwey Books, New York, 2016;
20
Tetlock РЕ., Expert Politica l Judgmeпt How Good ls lt? How Сап We Кп оw?, Ргiпсеtоп Uпiver5ity Pres5, 2017;
21
Baraba5i AL., The Formula: The Uпiver5al Law5 of Succe55, Hachete Book Groupe l пс, New York, 2018;
22
Waпg HW, Cai LR, Zeпg W, Research оп the evolutioпary game of eпviroпmeпtal pollutioп i п 5ystem dyпamic5 model, Jourпal
of Experimeп tal & Theoretical Artificial l пt ell igeпce, 23(1), 39-50, 2011;
23 Homer ЈВ, Hir5ch GJ, Sy5tem Dyпa m ic5 M odel i пg for PuЬlic Health: Backgrouпd а пd Op portu пitie5, Ј PuЬlic Health, 96(3), 45218

458, 2006;
Ga llaher R., Steeп5ma Н ., McCarthy С О ., l пdivid u alized Mediciпe апd Biophy5ical System Dy пami c5: Ап Example from Cli пica l
Practice i п Епd Stage Reпa l Disease, N ephroп, 133,23-34, 2016;
25
Taleb NN., Error5, robustпe55, апd t he fourth quadraпt, lпterпatio пal Jourпal of Fo reca5tiпg, 25(4), 744-759, 2009;
26
Taleb NN., Si l eпt risk: Lecture5 оп probaЬil ity, Vol 1, AvailaЬle at SSRN 2392310, 2015;
24

4

(Taleb and Rdouady 2013 27 ) . Дакле, систем је фра гилан ако линеарно повећање или смањење не ког
његовог п араметра , изазива нелинеарно повећање губитака (Taleb and Rdouady 201316) .
Фра гилност треба сагледавати као пр иродни бихевиорал н и феномен ком пл ексних система, где
што су си стеми више оптимизовани излагање нежељеним флуктуацијама изаз ива н елин еарну

акселерацију губитка тј . ко н вексност у његовој расподели временом постаје све већа (Taleb 2009 13;

2010 14 ) .
Дакле, фрагилност ј е хеу р истич ки приступ (Haug and Taleb, 201128 ) у процени фактора
ризика кој и се као такав може применити на биолошк и м, социјалним као и економ ским п ојавама

(Taleb and Gold steiпe, 201229 ). Хеуристичк и пр и ступ процене ризика нашао је изузетно велику
примену у пословним си стемима у циљу идентифика ције такозваних 11 тихих" ризика (енг. Si lent

risk),

чијом акумулацијом се ствара могућ ност пој аве

(неочекиваног догађаја

Black Swoon-a

великог утицаја ). Овакав п ристу п ј е у савременом п ословању изузетно битан, јер акумулација

11 тихих " ризика као п отенцијална опасност, ч есто оста не не регистрована од стране п ослодаваца .
Такође, хеуристички приступ процене р и з ика нашао је при м ену и у п осл овно - производним
системима (Henk van den Berg 2012 14 ; Marasova et al, 2017 30 ). Дакле, хеуристички при сту п
омо гућава процену фрагилноасти тј., колико крајњи ризици могу бити добро идентификова ни
( 11 ух ваће н и ") н а основу и з вршеног нумеричкогтеста ризика (енг.
Главни разл ог за анализирање високо оптимизов аних
ст руктурном

ограничењу

сваког

високо

оптимизованог

stress test).
LEAN

пословни х система лежи у

си с тема ,

тако

да

висок

степен

оптимизациј е није п огодан за: појаву нелинеарности , ра зличите обл ике не сталности и стања
неочекиваног . Висок степен оптим и за циј е ј е оправдан код мех аничк и х система где су ст е п ени

слободе и у л азних параметара

п рециз но дефинисани,

неиз весност у ула з ни м велич инама и

сте п е н у слободе код мехничких система није уобичаје н а а ни пожељна . Са друге стране, природн и

- биолошки си стеми нису скло н и високом степе ну опти миза ције (Taleb and Goldsteine, 201229 ) , а то
омо гућава лакшу адаптацију на на гле и неочекива не промене, тако да само предузеће као и
цело куп ни

економс к и

систем

по

свом

функцион и сању

механичким систем и ма (Ta leb and Goldsteine, 2012

29

;

мн о го

су

Hodgson, 1993

ближи
31

).

биолошким

н его

На основу претходн ог

аспекта, дисертација настоји да обухвати и широк тео р ијски пре гл ед литературе која проучава
лимитациј е и ризике високо оптимизованих система, и у којем обл ику су лимити и ри зици
присутни код високо опти м изованих

LEAN

п ословних система . Дакле, циљ је да се развије алат за

процену фрагилности посл овно-производн ог система а самим тим и ни воа ризика који се пр и

томе појављује. Директна мера фрагилности биће скаларна величина која ће се добити н а осно ву
разви ј еног нумеричког модела тес та ризика .

Предмет, циљеви и хипотезе ове дисертације обухватају следеће

Приме н ом претходно наведених метода очекују се следећи кључни резултати:

27

Taleb NN" Rdouady, Mathemat ical definition, mapping, and detection of (anti) Fragility, Quantitative Finance, 2013;

Haug Е ., Taleb, N.N., Option Traders Use (very) Sophist icated Heuristics, Never the Black-Scholes-Merton Formula Јоигпо/ of
Economic Behavior ond Organizotion, 77(2), 2011;
29
Taleb NN., Goldsteine DG., The proЫem is beyond psychology, The real world is more random then regression analyses,
lnternational Journal of Forecasting, 28(3), 715-716, 2012;
зо D Marasova, М Andrejiova, А Grincova, Applying the Heuristic t o the Risk Assessment withi n the Automotive lndustry Supply
Chai n, De Gruyter Open, 7, 43-49, 2017;
28

31

Hodgson G., The economy as an organism-Not а machine, Futures, 25(4), 392-403, 1993;
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•

Развој

динамичког

модела

високо

оптимизованог

пословног

система

временском

с имулацијом стања пословања;

•

Развој методологије за анализу фра гил н ости и процену фактора ризика пословног система;

•

Анализа фрагилности параметара успешности пословања на конкре тн ом п римеру;

Анализа и решавање претходно описаног проблема за хтева увођење следећих хипотеза:

•

Могуће је развити поуздану методоло гију за процену фрагилности

LEAN пословни х

система

засновану на анализи параметара пословања током времена, тј . динамичкој анализи;

•
•

Развој модела предузећа је заснован на динамичкој симулацији токова у предузећу;
Основна

хипотеза

на

којој је хеуристичка

метода теорије

ризика

заснована је та да је

фрагилност пословног система при развоју неког догађаја последица нелин еарности тј. појав е

конвекс ности у ра сподели параметара ризика којима се описује дати догађај;

•

Ниво конвенксности у расподели разматраног параметра ризика представља директну меру

фра гил ности .

•

Сви параметри пословања се задају у и стом времен ском интервалу;

•

Усваја

се

исти

инкремент

производног модела

•

нумеричке

интеграције

за

исте

величи н е

стања

пословно

(stock-ove);

Ради лакшег поређења резултата усваја се иста метода нумеричког интеграљења вели чин а
стања кроз развијени пословно-прои з водни м одел;

•

Мало и средње предузеће могу се описати са истим динамичким пословно -производним
моделом;

Методе истраживања
Приликом израде докторске дисертације биће коришћен е следеће методе:

•

Методу рачунарски х симулација базирани х на програмском п акету

•

Методе научног прикупљања реалних података из пословно-производних систе ма заснованих

Stella (или Vensim);

на савременим производним филозофијама;

•

Методу коначних разлика за развој нумеричког модела фрагилности (stress test) (Ta leb et al .,

2016 7 );
•

Метод Ruпge - Kutta за нумеричко решавање диференцијални х ј едначина првог или вишег реда
којима се описују токови величина стања пословно-производног система у временском домену

у оквиру софтверског пакета за динамику си стема (Hazhir et al ., 2015 2 );

•

Примена дескриптивних статистичких метода (Tadic D i sar., 201432) (стандардна девијација ,
дисперзија,

3-sigma

анализа итд).

Оквирни садржај докторске дисертације

Планирано је да доктор с ка дисертација буде реали зована кроз осам поглавља:

1.
2.
32

Увод

Приказ методоло гије за оцену фра г ил н ости као фактора риз ика;

Tadic D., Tadic В. , M ilanovic D. , Statisticke m etode za upravljacke i inzenjerske proЫeme, ISBN : 978-86-6335-009-0, 214;
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З.

4.

Пр и каз софтвера за развој ди намичко г модел а
Развој модела

LEAN

LEAN

п ослов но г си стема;

пословног система са временском симула цијом токова п а ра ме тар а

п ословања;

5.
6.

Развој нумеричког модел а те ста ризика за проц ену фра гил ности;

Примена

нумерич ко г теста

ризика

(ф рагилности)

на

изабра ни

п араметар

пословања

ко нк рет ног п осло в ног система;

7.

Закључн а разматрања

8.

Литература

Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава закључак

3.

да је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема
Оригиналност предложене теме се о гледа у:

•

Формирању модела високо оптимизованог LEAN п ословног система;

•

Анализа фрагилно сти пословања као модела ризика;

•

Развој нумеричког модела процене фрагил н ости као фактора ризика;

Комисија закључује да је п редложена тема доксторске дисерта ц ије: "Ф рагилност као фактор
ризика код високо опт имизованих послов ни х система", са образложеним предметом и циљевима
рада, научним доприноси ма и очекива н им резулта ти ма насталим детаљ н ом а н ализом до ступ н их

научних радова у на учн ом и стручном смислу, оригинал на идеја .

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
Ка ндидат Милош Јовичић ће у својој докторској дисертацији обухватити

све елементе

савременог научно-и страчивачког рада , поштуј ући осн овне критеријуме н ауке, научних циљева и

метода анализе,

имплементације постојећих као и

развијањем

ори гиналних идеја

истраживања. К а ндидат ће детаљно п роверавати п олазне хи п отезе, теоријски

научног

- анализом обимне

литературе и изв ора, у већи ни случ ајева новијег датума .

С обзиром на то да су циљеви истраживања прои стекли из за пажених недостатака и
недовољне истражености проблема, добијени р езултати представљали би ориги налан допринос
и страживачкој области управљања високо опти мизова ним

5.

LEAN пословним системима .

Преглед научно-истраживачког рада кандидата

а. Кратка биографија кандидата
Милош Јовичић је рођен 1. 9. 1991. године у Ч ачку, Република Србија . Завршио је ос новну
школу "Светоза р Марковић", у Крагујевцу са одличним успехом. Прву тех н ичку школу, упи сао ј е

2006. године и завршио 2010. године са одлич н им ус пехом. Ш колске 2010./2011 . године уписао је
Основне

академске

студије

Машинско

инжењерство

на

Факултету

и нжењерских

Крагујев цу . Ос новне академске студије смер Индустриј ски инжењеринг, завршаио је
са просечном оцен ом

наука

у

2013. године

9,17. Школске 2013./2014. годи не уписао је Мастер академске студиј е, смер
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Индустријско инжење р ство н а Факултету и нжењерских наука у Крагуј евцу . Мастер ака демске
студије завр ш ио ј е са просечном оценом

управљања ризиком, одбранио ј е ш колске
Докторске

академске

студије

9,73. Мастер рад, под н а з и вом LEAN Start-up
2015 . годин е са оценом 10.

на

студијском

п рогра му

Индустријско

метода

инже њерство

и

инжењерски мена џ ме нт уписао је школске 2015./2016. године . Током студија био је активн и чла н
организациј е

ESTIEM .

Од

2011.-2015.

годи н е

био је :

п редседн ик

ESTIEM

локалне

груп е

за

Крагујевац, чла н Глав но г одбора и учесник ESТIE M Cou п cil Meetiпg у И станбулу 2014. годин е.
Учествовао је у организовању ви ш е међународних ESТIEM догађаја на којима су били студе нти
националних и страних универзитета . Поред чланства у ESТIEM организа цији, члан је организа ције

IEEE/ IEEE Technology and Engi neeгi ng Management Society као и органи за ције Tu гna гound
Management Association.
•

Учешће на такмичењима

- 2011. године FTN Challenge Novi Sad, Serbla
-2012. годи н е Т/МЕS Semi-finales lfmenau, Germany
-2013.
-2014.

године Т/МЕS

-2015.

године ТIMES

•

годи не

Roland Berger Semi-fina/es lstanbul, Turke y
Т/МЕS Semi-finals /ТИ lstanbul, Turkey
Semi-finals FTN Novi Sad, Serbla

Борава к у иностранству

1. Cгanfield U ni veгs ity, Велика Британија , двонедељни боравак, април 2014. године;
2. Politecnico di Toгino, Италија, Erasmus+ Ргоgгаm, 6 месеци школске 2016./2017 . године;
3. Vilnius Gediminas Tecgnical Uni veгsity, Литванија, Eгasmus+ Program, 5 месеци

школске

2017/2018 . године;
•

Учешће у научноистраживачким пројектима

"Приме н а

биомедици нског инжењеринга

у

претклиничкој

и

кли н ичкој

п ракси ",

ИИ И4 1007,

Пројекат Министарства просвете и нау ке Срб ије; руководилац др Не н ад Фил иповић , ред. п ро ф .

•

Уч ешћ е у извођењу наставни активности

Од ја нуа ра
наука у

2018.

године запослен је као истраживач приправник на Факултету инжењерских

Крагујевцу.

Као истражива ч

приправ н ик

изводио ј е вежбе

на

п редмету Маш ин ски

ма териј али .

•

Поз навање страних ј езика
Енглески јез и к

-IELDS

сертификат Сl-ниво;

Почетни ниво руско г јез ика;
Почетни ниво италијанског језика;

•

Стипендиј е

Стипендија Министар ства за науку и технолош ки развој у периоду

8

2011.-2014.

године .

6. Научно-истраживачки

рад

Као аутор или коаутор кандидат је до сада објавио

1.

М.

Kovacevic,

М.

Jovicic,

М.

4 рада:

Dj apan, 1. Zivanovic-Macuzic, LEAN TH INKING IN HEALTH CARE:

REVIEW OF IMPLEME NTATION RESULTS, lnternational Journal for Quality Research 10(1) 219230, ISSN 1800-6450, 2016;

МSЗ

2. M ilos Jovicic, lvan Macuzic, Arso Vukicevic, Micaela Demichela, Stress Testing with Syst em
Dynamics for Enterprise: Proposing а New Ri sk Approach fo r the Transition to Circular Economy
and

SustainaЫe

Developme nt,

Recycling and

SustainaЫe

Development,

accept ed f or

pu Ьlica tion, doi:l 0.5937/ ror1901013J, www.rsd.tfЬor.bg.ac. rs/?page id=27, December 2019;

MSl
3. Vukicevic Arso М Jovicic Gordana R Jovicic Milos N Milicevic Vladimir L Filipovi c Nenad D,
Assessment of cortical bone fracture resistance curves Ьу fusing artificial neural networks and
linear regression, COMPUTER

MEТHODS

vol. 21 br. 2, str. 169-176, 2018;

IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING,

М22

4. M ilos Jovicic, lvan Macuzic, Arso Vukicevic, M icaela Demichela, Ent erprise Stress Testing with
System Dynamics: А State of Research and Challenges, Quality Festi va l Conference, Kragujevac
Serbla, Мау 29th_ June l51 2019,
http://conferences.cqm. rs/festival/2019/doc/Conference agenda.pdf; МЗЗ
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На основу свега наведеног у претходним тачкама овог извештаја Комисиј а доноси следећи

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Милош Јовичић, мастер

инжењер машинства , испунио је све

предвиђене услове за

одобрење израде докторске дисертације .
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у

Крагујевцу

и

Већу

за

техничко-технолошке

науке

Универзитета

у

Крагујевцу

да

наведену

предложену тему за докторску дисертацију :

"Фрагилност као фактор ризика код високо оптимизованих

LEAN пословних система"

прих вати и одобри њену израду кандидату Милошу Јовичићу, мастер инжењеру машинства .

Комисија предлаже да ментор ове докторске дисертациј е буде др И ван Мачужић, ванредни
професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу .
У Крагујевцу и Новом Саду,

др Данијела Тадић, ~~овн иl професор - председник Комисије
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагуј евцу
Уже научне области ·

роизводно машинство, Индустријски инжењеринг

др Александар Алексић , доцент - чл ан
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Ужа научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

ет инжењерс ки х наука Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

'

др Стеван Милисавље ић, ванредни професор
Факултет технички х

Ужа научна обла

-

чл ан

ука Универзитета у Новом Саду

: Квалитет, ефективност и логистика

Факултет инжењерски х на у ка Универзитета у Крагујевцу

Ужа научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
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