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којој је члан комисије запослен:
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3. Проф. др Милан Николић, редовни професор, Научна област: Менаџмент, Датум
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животне средине, Датум избора: 15.10.2012, Факултет техничких наука Нови Сад,
Универзитет у Новом Саду.
5. Проф. др Звонко Сајферт, редовни професор, научна област: Менаџмент, Датум избора:
23. 12. 2008. Технички фскултет „Михајло Пупин“ Зрењанин. Универзитет у Новом Саду.
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квалитету менаџмента чврстог урбаног отпада,Управљање развојем, 13.2.2008.
6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:
менаџмент
III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
II

1.

ДОПРИНОС ИНТЕГРИСАНОГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА НА КРАЈУ
ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

IV

ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.

Докторска дисертација има укупно двеста тридесет стране. Поред увода и методолошког приказа
доследно се обрађује предметна проблематика, уз детаљан приказ резултата истражвања: 9
поглавља, 96 слика, 43 табелe и 141 литерарних јединица. Садржај докторске дисертације има

следећу структуру:
У уводном поглављу анализиран је свеприсутнији проблем моторних возила на крају животног
циклуса и стварање интегрисаног модела који би његовом имплементацијом имао утицај на укупну
управљачку активност у процесу рециклаже. Примећена је велика потреба уопште за рециклажом,
тако да би предузећа која се баве рециклажом моторних возила опстала, морају све више да теже
крупним радикалним трансформационим променама. Сигурно је да способност неког предузећа
које се бави рециклажом мора да учи и да се мења, да учи брже од других и да научено брзо
претвори у акцију, представља највећу предност коју она може да поседује.
Поглавље 2 даје систематизован преглед литературе из области рециклаже моторних возила која се
бави неким елементима проблема ове дисертације. На почетку је наведено неколико радова који су
први уочили потребу за рециклажом моторних возила. Након тога дат је преглед досадашњих
решења рециклаже моторних возила у свету. Предмет истраживања у предлогу дисертације ће се
односити на једну фазу животног циклуса моторног возила и то ону која настаје по завршетку фазе
експлоатације. Предмет истраживања су: доступна досадашња реализована истраживања
(управљачко организациона истраживања, корелација са корисницима са аспекта управљања
моделом моторним возилима на крају животног циклуса); анализа кључних елеманата за креирање
модела где би за резултат овог истраживања требало формирати теоријски модел који ће за основни
циљ имати поступак оптималног управљања моделом моторним возилима на крају животног
циклуса, а у складу политиком унапређења пословних процеса и дефинисањем теоријског модела.
Модел треба да реши на који начин рецилажа моторних возила утиче на ефикасније пословање
предузећа која се баве рециклажом помоћу урађеног модела. Утврђивала би се зависност између
рециклаже и одрживог интегрисаног модела моторним возилима на крају животног циклуса.
Основни циљ докторске дисертације је да се: идентификују, дефинишу, вреднују и рангирају
фактори који детерминишу одрживи интегрисани управљачки модел моторним возилима на крају
животног циклуса и обезбеди суштинска основа за примену нових истраживачких резултата. Циљ
истраживања јесте да се на основу постојеће литературе, теоријских поставки, примера добре
праксе и личног истраживачког рада дође до резултата који ће потврдити или оповргнути
постављену основну хипотезу у пет посебних хипотеза.
У поглављу 3 дат је историјски преглед развоја рециклаже, којим се постижу следећи стратешки
циљеви: штедња сировинских ресурса, штедња енергије, заштита животне средине, отварање нових
радних места У погледу могућности поновног искоришћења, материјали могу бити: рециклабилни,
нерециклабилни, опасни, безопасни. По начину враћања материјала у процес поновног коришћења,
рециклажа је: примарна и секундарна. Да би се снимиле промене у стању инфраструктуре
рециклаже МВ на крају животног циклуса (ELV – End of Life Vehicles) у Србији у периоду од задњих
десет година, неопходно је да се изврши анализа тренутног стања рециклаже у Републици Србији.
Анализом стања рециклаже моторних возила у Србији може се закључити да не постоји специјализована инфраструктура за сакупљање, растављање и рециклажу истрошених моторних возила.
У складу са референтним стандардима и дерктивама, а пре свега ISO 22628:2002, дефинисани су
основни појмови из области рециклаже ELV Поређењем биланса енергије и материјала од
рециклаже ELV, кандидат је указао на значај , како рециклера, тако и националних економија.
Анализом рециклаже ELV у Србији могу се детаљније сагледати специфичности , регулатива,
могућности и снаге домаће индустрије рециклаже ELV. Анализом података о производњи, увозу,
извозу, дерегистрацији итд. кандидат је дефинисао оквир за даља истраживања.
У поглављу 4 кандидат описује систем рециклаже ELV и даје преглед да за сада, у Србији ниједан
произвођач моторних возила није вршио анализу животног циклуса моторног возила са аспекта
рециклаже нити са аспекта утицаја на животну средину. Тако, имамо ситуацију да се изузев
задовољења емисије издувних гасова (ЕУРО 1, ..., ЕУРО 5) није водило рачуна о другим
параметрима моторног возила битних за очување животне средине и одрживи развој.
Кандидат је посебно анализирао фазу управљањапроизводњом моторних возила са аспекта отпада,
као и фазу експлоатације моторних возила. Због тога је увео у разматрање и концепт животног
циклуса моторних возила и регулативе у вези са истим, уз анализу захтева директива и поређења са
индустријски развијеним земљама. На крају овог поглавља, кандидат је показао резултате
истраживања инфраструктуре за рециклажу ELV и упоредно описао стање рециклаже ELVу Србији
и Бугарсој, Италији, Јапану и САД. Резултати ове анализе указују на знатно заостајање процеса
рециклаже ELV у Србији у односу на претходно наведене земље.

У поглављу 5 кандидат даје преглед управљања производњом моторног возила са аспекта процеса
производње. Условно се може поделити на неколико основних процеса: Производња компонената
(у докторату се тај процес неће разматрати, због сложености и обимности посла), производња
шкољке/шасије (пресерај, каросерија, лакирница), Производња мењача и вешања (компоненте,
монтажа), Производња мотора (монтажа), Финални производ - монтажа моторног возила.
У поглављу 6 кандидат даје детаљне податке о управљању моторним возилима у експлоатацији,
што је важан процес у коме, према подацима, учествује 1.818.128 моторна возила и 103.654
прикључних возила. Од тога се само 25% може сматрати новим моторним возилима. Тако, 75%
моторних возила у Србији захтева појачано одржавање током експлоатације што узрокује
вишеструко повећано генерисање отпада у односу на нова возила.
У петом поглављу кандидат је анализирао одрживост рециклаже ELV, полазећи од парадигме
одрживости и одрживог развоја, који је поставио Choncri 2007. У овом моделу он је уградио
рециклажу ELV као један од суб-концепата одрживог развоја. Затим је успоставио релације између
одрживог развоја и квалитета живота, одрживог развоја и обновљивости система (резилијенса).
Ове анализе су биле основа за анализу стратегија одрживог развоја и дефинисање приступа
одрживости рециклаже ELV у циљу унапређења одрживог развоја. С обзиром на стратегијски значај
технологије рециклаже, кандидат је затим презентирао Fuzzy вишекритеријумски модел за избор
најпогодније технологије рециклаже, а затим ток материјала у систему за рециклажу ELV. На крају
овог поглавља, кандидат је презентирао Fuzzy модел за избор локације центара за рециклажу ELV.
Сви напред наведени модели произашли су из радова објављених у часописима са SCI листе, у
којима је кандидат учествовао.
Кандидат пише о потреби прибављање информација и података од домаћих произвођача шта се
планира на новим и постојећим возилима у циљу обезбеђења одрживог развоја, екологичности,
демонтаже и рециклаже. Међутим, због веома ниске производње домаћих аутомобила и одсуства
било каквог озбиљнијег развоја, нејасне будућности (јер транзиција још увек траје), активности на
развоју нових уградбених материјала одсуствују. Ове податке треба тражити од инопартнера у
моменту кад започну са реализацијом потписаних уговора (Фиат Србија).

У шестом поглављу кандидат је анализирао кључне факторе успеха одрживе рециклаже
ELV. Користећи Delphy метода и Pareto анализу добијених резултата од 16 експерата
утврђено је да у групи А припада 12 фактора, при чему највећи ранг има фактор 3
(количина и структура ELV/год), а најмањи фактор 30 (политика регионалног развоја).
Посебно су приказани резултати истраживања: (1) количине и структуре ELV/год., (2)
утицај нивоа менаџмента, уз коришћење Fuzzy приступа, (3) стопа генерисања ELV/год.
По становнику, (4) утицај подршке државе, (5) утицај цене рециклаже ELV, (6) утицај
фактора рециклаже, (7) утицај технолошког нивоа рециклера, (8) утицај на запошљавање,
(9) покривености мрежом за рециклажу ELV, (10) цена и могућност продаје рециклера,
(11) утицај на енергетску зависност. Ове анализе су коасније коришћене при изради
модела рециклаже ELV у осмом полављу.
И поглављу 15 дати су резултати истраживања. Применом fuzyy ligike створен је модел доношења
одлука при избору менаџера за руководећу позицију у предузећима која се баве рециклажом
моторних возила на крају животног циклуса.
Закључна разматрања су приказана у 16. Поглављу. У закључним разматрањима су сумирани
резултати проистекли из извршених истраживања. Указано је на њихов значај, теоретских, тако и са
практичне стране, као и основне карактеристике целокупног теоретског и практичног разматрања.

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
У првом делу изнета је проблематика интегрисаних модела моторним возилима на крају животног
циклуса. Проблем изложен у уводном поглављу је адекватан и актуелан. Чињеница је, а то је
потврђено и у неколико веома сродних радова, да је проблематика интегрисаних модела моторних
возила на крају животног циклуса све већа и да постојећи начини рада не могу да испрате њихово
функционисање.
У оквиру излагања стања у области ( Поглавље 2) аутор систематично приказује стање у области
које додирује проблем ове дисертације да се рециклажом постижу следећи стратешки циљеви:
штедња сировинских ресурса, штедња енергије, заштита животне средине, отварање нових радних
места. Тамо где је то било потребно, дати су детаљни описи референтних решења, али не по цену
њиховог сувишног навођења.
Поглавље 3 открива први проблем дефинисан на почетку ове дисертације да за сада, у Србији
ниједан произвођач моторних возила није вршио анализу животног циклуса моторног возила са
аспекта рециклаже нити са аспекта утицаја на животну средину. Нити да постоје адекватни људски
ресурси који би водили ове послове.
У поглављу 4 аутор је направио подробну анализу могућих начина за симулацију, и закључујући из
наведене теорије, изабрао оптималан начин који је касније примењен као део истраживања
моторних возила (токови). Разматрао је стање моторних возила у Србији и постојање одређених
захтева за истраживањима везаних за базе података и одговарајуће информационе системе на нивоу
државе. Аутор уочава други проблем дефинисан на почетку ове дисетације - даје преглед
управљање производњом моторног возила са аспекта процеса производње. У овом поглављу аутор
је систематично приказао алгоритам, описујући све битне кораке у његовом извршењавању. Сваки
корак алгоритма је покривен теоријом, а где је то потребно и математичким методама за изабране
проблеме: (1) fuzzy вишкритеријумски модел за избор надградње технологије рециклаже, (2) модел
тока рециклаже и (3) модел за оптималан избор локације центара за рециклажу ELV.
.
Aутор је применио систематичан приступ, даје детаљне податке о управљању моторним возилима у
експлоатацији, што је важан процес. Аутор наводи податке о броју моторних и прикључних возила
која учеству у саобраћају. Даље наводи број нових моторних возила. Тако, према подацима које
наводи 75% моторних возила у Србији захтева појачано одржавање током експлоатације што
узрокује вишеструко повећано генерисање отпада у односу на нова возила.
У 6 поглављу аутор је користио Delphy и Pareto приступ и идентификова критичне факторе за
рециклажу ELV. Посебно је анализирао 11 фактора из групе А и детљнији утицај нивоа
менаџмента применом Fuzzy приступа.
У поглављу 7 открива потребу прибављања информација и података од домаћих произвођача шта се
планира на новим и постојећим возилима у циљу обезбеђења одрживог развоја, екологичности,
демонтаже и рециклаже. У овом случају због стања у аутомобилској индустрији Србије, одсуства
озбиљнијег развоја технологија, нема активности које би створиле основе за одрживи развој и
одрживу производњу моторних возила.
Полазећи од адаптираних модела одрживости, према ISO 9004:2009 утврђен је релативно низак
ниво одрживости процеса рециклаже ELV, а затим је оцењен утицај рециклаже ELV на животну
средину. Резултати су врло задовољавајући, чиме је доказана хипотеза Х 1.
У поглављу 7 посебно је анализиран утицај рециклаже ELV на одрживи развој. Кандидат је преузео
основни модел одрживости региона из референтне литературе и у исти уградио лидерство. Затим је
извршио анализу одрживости процеса рециклаже са аспекта захтева стандарда ISO 9001:2009 и
утврдио низак ниво одрживости (месечна оцена 1.3 у односу на максималну оцену 5). Затим је за
опис процеса рециклаже ELV користио уравнотежене карте успеха (BSC – Balanced Score Card) за
моделирање одрживог развоја на нивоу државе. У наставку, кандидат је приказао резултате
примене LCA (Life Cycle Assessment) методе за област рециклаже ELV и утврдио висок позитиван

утицај, чиме је доказао хипотезу Х??. На крају овог поглавља кандидат је анализирао и друге
концепте за анализу захтева на животну средину. У првом приступу је користио FOWA методу и
моделирао одрживост на основу оцене утицаја на животну средину, запосленост и добит из
реверзног ланца снабдевања. Применом LINDO програма за илустровани пример у Србији
извршена је верификација динамичког модела одрживости и утврђени су рангови рециклата са
којима се остварује највећа одрживост. У другом приступу коришћен је концепт динамичке
симулације са три хијерархијски уређена система: (1) ниво рециклера ELV, (2) ниво рециклаже ELV
у Србији и (3) ниво одрживог развоја Републике Србије. Применом софтверских алата из МС
OFFICE и одговарајућих EXCELL табела утврђени су рангови значајности 30 варијабли на одрживи
развој.
За пет сценарија примена релација између променљивих, утврђено је да се ефекат на одрживи
развој може очекивати од великог процента па и преко 100%. Највећи утицај има стопа примене
одрживости рециклера у Србији и стопа примене економије рециклаже. Тиме је доказана хипотеза
Х0 о позитивном утицају рециклаже ELV на одрживи развој Републике Србије.
У осмом, кључном, поглављу кандидат је приказао карактеристике развијеног оригиналног модела
рециклаже ELV и његовог утицаја на одрживи развој Републике Србије. При томе је користио два
приступа. Предложени модел заснован на fuzzy логици, може се применити у случају када треба
изабрати адекватног менаџера у предузећу које се бави рециклажом моторних возила на крају
животног циклуса за руководеће место, а када од већег броја кандидата треба изабрати једног.
Закључна разматрања су приказана у 9. поглављу. У закључним разматрањима су сумирани
резултати проистекли из извршених истраживања. Примена fuzzy логике је поред
вишекритерјумске анализе, веома погодна за доношење одлуке (избор кандидата, оптимизација
процеса, избор оптималне варијанте,..) када су у питању неодређеност, неизвесност и велики број
кандидата. У овом раду је приказан процес доношења оптималне-преференцијалне одлуке (избор
оптималног менаџера за руководећи положај у компанији) применом fuzzy логике и fuzzy система.
Посебно се истучу следећи доприноси дисертације:
 развијен је и верификован модел одрживе рециклаже ELV за услове у Републици Србији,
 извршена је оцена елемената процеса рециклаже ELV на животну средину, при чему је
утврђен висок позитиван ефекат на животну средину,
 извршена оцена утицаја рециклаже ELV на ниво и структуру запослених, и за различите
сценарије процењено ново запошљавање до око 22000 радника, што значајно утиче на
друштвено-економски развој,
 извршена оцена утицаја рециклаже ELV као извора енергетске стабилнсоти, при чему је то
опција за елементе ELV који се не могу даље рециклирати, као нпр. ASR остатак, отпадна
уља, итд.
 извршена оцена утицаја рециклаже ELV на обновљивост материјала, која је извршена на
бази анализе токова материјала. То се посебно односи на челик и гуму, који учествују у
износу од преко 70% тежине возила, односно око 70000 т/годишње мање увоза ових
сировина,
 развијено је укупно 5 модела и то:
 модел одрживости рециклаже ELV са три суб-модела,
 Fuzzy модел одрживости рециклаже ELV,
 Fuzzy модел за избор локације центара за рециклажу,
 модел за оптимизацију токова у процесу рециклаже ELV.
Наведени модели су верификовани на узорку инфраструктуре рециклаже у Републици Србији.
Поред ових научних доприноса дисертације, за коришћење у индустрији рециклаже ELV значајни

су следећи резултати:





утврђено је стање рециклаже ELV у Србији,
утврђени су трендови рециклаже ELV у свету и Србији,
утврђени су кључни фактори рециклаже ELV у Србији,
утврђени су могући ефекти унапређења процеса рециклаже ELV на одрживост рециклера
ELV, рециклажне индустрије ELV и одрживог развоја Републике Србије.

Спроведена истраживања представљају тек почетак значајних истраживања рециклаже ELV. У току
истраживања упчени су проблеми и могућности, па се истичу следећи правци даљих истраживања:





детаљно утврђивање инфраструктуре за рециклажу ELV,
унапређење модела одрживости рециклаже ELV, са истраживањем релација између
променљивих у овом моделу,
веће укључивање фактора резилијенса и продуктивности процеса рециклаже,
веће укључивање фактора лидерства у модел одрживе рециклаже ELV итд.

На крају, може се констатовати да рециклажа ELV може бити значајна замајац унапређењу
одрживог развоја Републике Србије.
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VII

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу анализе докторске дисертације са аспекта актуелности теме, дефинисаног проблема и
циља истраживања, полазних и доказаних хипотеза истраживања као и научног доприноса и
практичне вредности добијених резултата, Комисија позитивно оцењује урађену докторску
дисертацију под насловом ДОПРИНОС ИНТЕГРИСАНОГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ
ВОЗИЛИМА НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ кандидата мр
Александра Павловића дипломираног инжењера за развој.
На основу резултата истраживања које је кандидат мр Александар Павловић приказао у својој
докторској дисертацији, Комисија има задовољство да Наставно – научном већу Техничког
факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина, поднесе следећи предлог.
Комисија предлаже Наставно – научном већу Техничког факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина
да прихвати дикторску дисертацију мр Александра Павловића, дипломираног инжењера за развој
под насловом ДОПРИНОС ИНТЕГРИСАНОГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА
НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и одобри даљу процедуру у
складу са статутом Универзитета у Новон Саду.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
Кандидат је урадио своју докторсју дисертацију, потврдио је хипотезе. Резултати ове докторскје
дисертације могу да нађу велику примену, како у приверди Србије, тако и у еколошком смислу који
је овог момента врло битан.
IX
КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
Докторска дисертавија кандидата Александра Павловића под називом ДОПРИНОС
ИНТЕГРИСАНОГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ
ЦИКЛУСА РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЦИКЛУСА РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ је

написана у складу са наведеним образложењем и садржи све битне елементе који су потребни за
истраживање ове врсте рада.
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
Дисертација је урађена у складу са образложењем наведеним у пријави теме. И има све потребне
ементе који чине ову докторску дисертацију апсолутном примењивом на територији Републике
Србије.
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе
Дисертација садржи све битне ементе неопходне у оваквој врсти рада. Што је чини потпуном како у
теоретском тако и у практичном смислу. Из истраживаља ове докторске дисертације су објављени
радиви у међународним часописима са импакт фактором. Што нас доводи до закључка да је
прихваћено истраживање и у светским оквирима.
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци
Представљен је и практично потврђен модел у српским предузећима за рециклажу аутомобила и
управљања моторним возилима на крају животног циклуса. У дисертацији је приказан процес
доношења оптималне-преференцијалне одлуке (избор оптималног менаџера за руководећи положај
у компанији) применом fuzzy логике и fuzzy система.

4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Не постоје недостаци дикторске дисертације, тако да су комплетни резултати апсолутно примењиви
у Репулици Србији.
X

ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
да се докторска дисертација под називом ДОПРИНОС ИНТЕГРИСАНОГ МОДЕЛА
УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА РАЗВОЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ прихвати, а кандидату мр Алаксандру Павловићу одобри одбрана

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1.

Председник:

________________________________________
Проф. др Дејан Ђорђевић, редовни професор,
2.

Члан:

_________________________________________
Проф. др Славко Арсовски, редовни професор,
3.

Члан:

__________________________________________
Проф. др Милан Николић, редовни професор,
4.

Члан:

________________________________________
Проф. др Горан Вујић, ванредни професор,
5.

Ментор:

________________________________________
Проф. др Звонко Сајферт, редовни професор.
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не
жели да потпише извештај.

