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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:   Радован  (Букашин ) Мартић 

2. Датум рођења:   11.05.1971. год Мјесто и држава рођења: Приједор, БиХ 

 
 

 II.1  Основне студије 

 
Година уписа:  1989 Година завршетка: 1996    Просјечна оцјена током студија: 8,13 
 
Универзитет:  у Бањој Луци 

Факултет/и:    Машински факултет Бања Лука 

Студијски програм:     Производно машинство 

Звање:      Дипломирани инжењер машинства 

 

 

 

 II.2  Мастер или магистарске студије 

 
Година уписа:  1998  Година завршетка: 2011    Просјечна оцјена током студија: 10 
 
Универзитет:  у Бањој Луци 

Факултет/и: Машински факултет Бања Лука 

Студијски програм: Информационо управљачки системи 

Звање:    Магистар наука из области индустријски инжењеринга 

Научна област: Индустријско инжењерство 

Наслов завршног рада:Улога статистичких метода у дизајнирању интегрисаних менаџмент 
система 

    
 
 
 

 II.3  Докторске  студије  

 
Година уписа:      

Факултет/и:  

Студијски програм: 

Број ЕЦТС до сада остварених:   Просјечна оцјена током студија: 
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     II.4  Приказ научних и стручних радова кандидата  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија1 

1. 

Милош С., Мартић Р., Перица Г.: Пројектовање носиоца информација 
у функцији планирања производње,  Зборник радова II Међународни 
нучно-стручни скуп „ДЕМИ 2001“, Машински факултет, Бања Лука, 
2001. 
 

2 

Kратак опис садржине: Да би се на савремен начин планирао, припремао и пратио 
процес производње неопходно је пројектовати носиоце информација. У ту сврху 
пројеткована је документација за планирање и лансирање послова у процес 
производње. Како иста треба бити прилагођена типу производње, врсти и систему 
управљања производњом индустријског система, то је иста у том смислу и 
пројеткована уважавајући основне принципе у пројектовању документације. 

 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

2. 

Мартић Радован, Сорак Милош, Перица Гојковић: Пројектовање 
информационог подсистема функције планирања производње, Зборник 
радова II Међународни нучно-стручни скуп „ДЕМИ 2001“, Машински 
факултет, Бања Лука, 2001. 
 

2 

Kратак опис садржине: За савремено планирање производње неопходно је 
пројектовати и имплементирати информациони подсистем планирања производње. 
У ту сврху дефинисан је принципијелни модел информационог подсистема за 
планирања производње. Модел има задатак да преко ДТП, моделирањем подсистема 
планирања производње, да вербални и графички приказ настајања, обраде и тока 
података ради обезбјеђења менаџмента производње одговарајућим информацијама. 

 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

3. 

Мартић Радован, Матић Мирослав, Танасић Зорана, Бобрек 
Мирослав:, Пројектовање CASE алата за функционално моделирање 
процеса „Обухват Података“,  Зборник радова II Међународни нучно-
стручни скуп „ДЕМИ 2001“, Машински факултет, Бања Лука, 2001. 
 

2 

Kратак опис садржине: У вријеме експанзије захтјева за што разноврснијим 
подацима све је израженија потреба за добијањем квалитетних информација. Ову 
потребу треба да задовољи развој информационих система. У раду је дат поступак 

                                                 
1 Категорија се односи на оне часописе и научне скупове који су категорисани у складу са Правилником о 
публиковању научних публикација („Службени гласник РС“, бр. 77/10) и Правилником о мјерилима за 
остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова („Службени гласник РС“, бр. 102/14).   
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моделирања процеса „Обухват Података“ који је први и основни модул у развоју 
аутоматизованог информационог система предузећа. Као средство за моделирање 
кориштен је CASE алат BPwin. 

 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

4. 

Maтић М., Рогић М., Мартић Р., Чича Ђ.: Компјутерска едукација у 
CNC технологији програмским пакетом CNC-EDU, Зборник радова II 
Међународни нучно-стручни скуп „ДЕМИ 2001“, Машински факултет, 
Бања Лука, 2001. 

2 

Kратак опис садржине: У раду се даје приказ програмског модула CNC-EDU за 
интерактивно учење CNC програмирања (DIN 66025), који је развијен на Машинском 
факултету у Бањој Луци. Програм омогућава интераткивно учење програмирања у 
ISO коду без кориштења CNC алатне машине. 

 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

5. 

Мартић Р., Сорак М., Божичковић Р.: Пројектовање носиоца 
информација у функцији материјалног обезбеђења. Зборник радова I 
Међународни нучно-стручни скуп „ДЕМИ 2000“, Машински факултет, 
Бања Лука, 2000.  
 

2 

Kратак опис садржине:  

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

6. 

Бобрек, М., ТАНАСИЋ, З., Мартић, Р.: „QMS DESIGNER“ – софтвер за 
пројектовање система квалитета, Зборник радова II Међународни 
нучно-стручни скуп „ДЕМИ 1999“, Машински факултет, Бања Лука, 
1999. 

2 

Kратак опис садржине: У индустријској и пословној пракси у примјени су различити 
поступци пројектовања Система квалитета и његове имплементације у реалне 
услове. Полазећи од развоја MF-ii модела пројектовања Система квалитета, рад 
приказује концепцију софтверског алата названог QMS DESIGNER који 
аутоматизује опједине фазе пројектовања. Концепт се базира на програму за 
управљање базама података ACCESS и другим апликацијама. 

 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 
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7. 

Милош Сорак, Божичковић Ранко, Мартић Радован: Прилаз 
проблему одређивања оптималног редоследа послова у серијској 
производњи, Зборник радова II Међународни нучно-стручни скуп 
„ДЕМИ 1999“, Машински факултет, Бања Лука, 1999. 

2 

Kратак опис садржине: У првом дијелу рада дају се приступи рјешевању проблема 
оптималног редослиједа послова у серијској производњи на основу доступних радова. 
Други дио рада односи се на нови приступ у рјешавању проблема оптималног 
редослиједа послова. 

 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

8. 

Гоковић Перица, Сорак Милош, Мартић Радован: Модуларни 
приступ пројектовању информационих система, Зборник радова II 
Међународни нучно-стручни скуп „ДЕМИ 1999“, Машински 
факултет, стр. 184-187, Бања Лука, 1999. 

2 

Kратак опис садржине: Приликом анализе пословних система, показало се да је 
информациони систем врло значајна подлога за доношење кључних управљачких одлука. 
Квалитет информационог система директно утиче на квалитет и ефикасност 
управљачких одлука. У том погледу дата су разматрања која упућују на модуларни 
присуп као поступноетапног рјешења у изградњи информационог система. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

9. 

Сорак Милош, Гојковић Перица, Мартић Радован: Алгоритам за 
рјешавање проблема распоређивања послова у условима серијске 
производње, Зборник радова II Међународни нучно-стручни скуп 
„ДЕМИ 1999“, Машински факултет, Бања Лука, 1999. 

2 

Kратак опис садржине: Први дио рада односи се на дефинисање модела процеса 
распоређивања послова у погону производње, као и дефинисање услова и ограничења која 
владају у том процесу. У другом дијелу рада на основу дефинисаног модела, развијен је 
алгоритам за рјешавање проблема распоређивања послова. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
 
Да ли кандидат испуњава услове?     ДА   НЕ 
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III     ПОДАЦИ О МЕНТОРУ/КОМЕНТОРА  
 
Биографија ментора/коментора (до 1000 карактера): 

Др Зорана Танасић - ментор 

Биографија 
Др Зорана Танасић, рођена је 31.03.1969. године у Приједору. дипломирала у новембру 
1994. године и стекла звање дипломираног инжењера машинства. Постдипломски студиј, 
смјер Индистријски инжењеринг – усмјерење Управљање квалитетом, гдје је јануара 2011.  
одбранила и докторску дисертацију. Од 1995. запослена је у звању асистента на 
Машинском факултету у Бањој Луци, 2011. изабрана је у звање доцента а децембра 2016. 
у звање ванредног професора на ужој научној области Индустријско инжењерство и 
менаџмент. 
Објавила је више од 30 научних и стручних радова у часописима и на научним 
конференцијама у земљи и иностранству. Аутор је и коаутор два универзитетска уџбеника 
и двије скрипте. Учествовала је је у реализацији шест међународних пројеката. Била је 
ментор на два завршна рада другог циклуса и ментор више завршних радова на првом 
циклусу. Учествовала је у комисији једне докторске дисертације и великог броја 
магистарских, дипломских и завршних радова. Консултант је у области квалитета и 
унапређења процеса пословања Републичке агенције за мала и средња предузећа РС. Као 
наставник ангажована је на предметима: Технологија организације индустријских 
система, Економика предузећа, Економика заштите на раду, Организација производње, 
Системско инжењерство, Инжењерска економика и менаџмент и Индустријска 
психологија. 
Служи се енглеским и њемачким језиком. 
 
Др Горан Јањић - коментор 

Биографија 
Др Горан Јањић рођен је 28.10.1975. у Ливну. Дипломирао је на Војнотехничкој академији 
у Београду 1999. стекавши звање дипломираног инжењера машинства. Постдипломски 
студиј, смјер Индистријски инжењеринг, усмјерење Управљање квалитетом и ефективни 
менаџмент, завршио je 2004. на Машинском факултету у Бањој Луци, гдје је 2012. 
одбранио и докторску дисертацију. Од 2008. запослен је у звању вишег асистента на  
Машинском факултету у Бањој Луци, а 2012. изабран је у звање доцента на ужој научној 
области Индустријско инжењерство и менаџмент на предметима: Индустријски 
менаџмент, Управљање пројектима, Симулација процеса рада. Претходно је био запослен 
у Ваздухопловном заводу ''Космос'' Бања Лука (од 1999.) на пословима технолога, 
пројектанта система квалитета и начелника Сектора квалитета. Од 2004. радио је у 
Генералштабу Војске Републике Српске и Команди за логистику ОС БиХ као официр за 
логистику. Објавио је 25 научних и стручних радова. Учествовао је у реализацији 8 
међународних пројеката и 25 пројеката за потребе привреде. Консултант је у области 
квалитета Европске банке за реконструкцију и развој и Републичке агенције за МСП РС.  
Члан је експертског тима БиХ за реформу високог образовања (HERE). Експерт је за 
акредитацију високошколских установа. Члан је Савјета за стандардизацију БиХ. Као 
наставник ангажован је и на Електротехничком и Технолошком факултету Универзитета у 
Бањој луци. Говори енглески и руски језик. 
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Радови из области којој припада приједлог докторске дисертације: 

Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница 

1. 
Јањић, Г., Танасић, З., Косец, Б.: The Methodology of Monitoring the Implementation 
of a Strategy in Electricity Distribution Enterprise, Transactions of Famena, XXXIX-3, 
pp. 61–75, ISSN 1333-1124, eISSN 1849-1391, Zagreb, 2015. 

2. 
Танасић, З., Јањић, Г., Косец, Б.,: Mjerenje performansi procesa poslovnog sistema, 
Scientific Conference with International Participation - ETIKUM 2016, Novi Sad, Jun 
23-25 ISBN 978-86-7892-826-0, 2016. 

3. 

Танасић, З Бобрек, М., Јањић, Г., Пејашиновић, Ж.: Дизајнирање савремене 
организације – системско мишљење, XX „НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2011“, FQCE – 
Фонд за културу квалитета и изврсност, Часопис „КВАЛИТЕТ“, ISSN 0354-2408 
UDC 006+658.5, br. 1-2-2011, стр. 50-54, Београд, 2011. 

4. 

Јањић, Г., Танасић, З., Бенеа, М.: Improvement of the System of Business Success 
Measurement in a Company Using Multicriteria Decision-Making Method, Annals of 
Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Hunedoara, Tome 
X, Fascicule 1, pp. 159–165, ISSN 1584-2665, Hunedoara, 2012. 

5. 
Танасић, З., Вуковић, М., Јањић, Г., Соковић, М., Косец, Б.: Simulation as a Tool in 
Lean Environment, 9th International Quality Conference, June 5, Kragujevac, ISBN 978-
86-6335-015-1, 2015.  

6. 

Танасић, З., Косец, Б., Јањић, Г., Соковић, М., Јотић, Г.: Integrating Lean and 
Green into a Holistic Production System, 12th International Conference on 
Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology 
– DEMI 2015, Banja Luka, ISBN 978-99938-39-53-8, 2015. 

7. 

Јањић, Г., Мркић-Босанчић М., Танасић, З., Косец, Б.: The Application of AHP 
Method in the Development of an Organization’s Effectiveness Monitoring System, 39th 
JUPITER Conference with foreign participants,  Belgrade, October 28-29, ISBN 978-86-
7083-838-3, 2014. 

8. 
Танасић, З.,, Косец, Б., Јањић, Г., Соковић, М., Бобрек, М..: LEAN and LCA - 
Systematic Approach,  International Scientific Conference - ETIKUM 2014, Novi Sad, 
Jun 19-20, ISBN 978-86-7892-616-7, 2014. 

9. 

Танасић, З., Јањић, Г., Бобрек, М., Пејашиновић Ж.: Influence of Organizational 
Culture on Business Performance, 10th International Conference on Accomplishments in 
Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011, 
Banja Luka, May 26-27, 2011. 

 

Да ли ментор испуњава услове?      ДА  НЕ 
 
IV ОЦЈЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 

IV.1 Формулација назива тезе (наслова) 

Развој модела за имплемантацију Lean концепта у малим и средњим 
предузећима 

 
 
Наслов тезе је подобан?    ДА   НЕ 
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IV.2 Предмет истраживања 

Планирано истраживање треба да обухвати анализу улоге и потенцијала малих и 
средњих предузећа, прелиминарну студију примјењивости постојећих Lean метода и алата 
у овој врсти организација те развој модела за имплемантацију Lean концепта у малим и 
средњим предузећима. 

Данашња привреда суочава се са врло брзим промјенама које намећу индустријски 
развијене земље. Глобалне промјене тржишта, нове технологије на свим подручјима, нови 
произвођачи и добављачи, све већи захтјеви купаца и корисника, нови захтјеви и 
ограничења циљаних тржишта условљавају нови стил управљања пословним системима у 
којима менаџмент мора пронаћи ефикасна и брза рјешења. Само системи који 
континуирано побољшавају своје пословање имају шансу сачувати статус, унаприједити 
пословање и тржишни положај. Предузећа свих величина и облика организовања из 
различитих индустријских грана и дјелатности такође се суочавају са низом изазова у 
вријеме рецесије и финансијске кризе. Реагујући на кризу и захтјеве тржишта, 
руководства предузећа најчешће прибјегавају смањењу и рационализацији трошкова по 
сваку цијену умјесто да се одлуче за нове програме побољшања пословања и производног 
процеса у цјелини. 

Током последњих деценија 20. вијека Lean konceptu, као извору унапређења 
ефективности и ефикасности у процесима рада, поклања се све већа пажња. Тојотин 
производни систем (ТПС) је иницирао развој Lean концепта и представљао је пробој у 
значајније анализе процеса предузећа ради унапређења производње и фабричког простора 
у којем настају производи. ТПС је промијенио мишљење и понашање учесника у 
процесима рада и створио амбијент у коме се усмјеравање активности врши на: процесе 
рада, елиминацију расипања у процесима рада, континуирано обучавање запослених на 
свим нивоима и у свим функцијама у циљу постизања већег квалитета, смањење вријемена 
испоруке и јефтинији производ у циљу испуњавања жеља купаца. 
 
 
Предмет истраживања је подобан?  ДА     НЕ   

 

IV.3 Најновија истраживања познавања предмета дисертације на основу 
изабране литературе са списком литературе 

Lean производња односно витка производња (енг. Lean Manufacturing) је филозофија 
управљања пословним процесима која своје исходиште налази у Тојотином производном 
систему (Toyota Production System) [1]. Позната је по фокусирању на смањење седам врста 
губитака, а основна намјера била је повећати вриједности за купца или сваког сљедећег 
учесника у ланцу додавања вриједности. За Lean  је тешко дати прецизну дефиницију, али 
се са малом резервом, може рећи да је у питању ефективан начин за софистицирано 
подешавање производних процеса у ширем смислу ријечи, са високом поузданошћу 
квалитета и рокова уз смањивање трошкова. Womack [2] истиче да Lean говори о томе 
како урадити што више са што мање напора. Под појмом мање, сматра се мање људског 
напора, мање опреме, мање времена и простора, с тим да производ буде израђен тако да 
потпуно задовољи захтјеве купца. Taiichi Ohno [3], отац ТПС-а, дефинише виткост и 
Тојотин приступ на сљедећи начин: „Посматрамо дешавања у времену од тренутка када 
купац изда наруџбу до тренутка наплате, при чему тежимо смањити то вријеме уз 
елиминацију активности које не додају вриједност производу (расипања).“  

Након имплементације у великим предузећима која припадају аутомобилском 
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сектору почело се са увођењем Lean размишљања у мала и средња предузећа. Мала и 
средња предузећа су била занемарена дуго времена и посебних истраживања и радова на 
ову тему скоро да није било. С обзиром на статистичке податке и анализе о привредном 
значају ове врсте предузетништва, на основу дубље анализе можемо видјети да су мала и 
средња предузећа бројна и стварају значајан дио укупне вриједности у пословној 
економији. У економској теорији помиње се низ предности ових предузећа. Типична МСП 
а посебно мала предузећа нису само прилагодљива и иновативна у погледу производа већ 
такође и њихове производне праксе а карактерише их и велика флексибилност у 
прилагођавању промјенама на тржишту. Препознавајући континуиране конкурентске 
притиске, мале организације постају све проактивније у побољшању пословања [4], што је 
добра полазна тачка за увођење Lean концепта. Управо из тог разлога у последњих 
неколико година ова предузећа су добила фокус многих аутора у њиховим научним 
радовима. Разлог за тај тренд се базира на чињеници да  су мала и средња предузећа 
бројна и најчешће су окосница економије [5].  

Мала и средња предузећа су дефинисана од стране Европске Комисије као предузећа 
чији је број запослених мањи од 250. Ова предузећа чине 99,8% свих предузећа у ЕУ и 
представљају око 20 милиона предузећа која запошљавају готово 65% од укупног броја 
запослених. Детаљнија истраживања откривају да је 91,8%  микро предузећа (запошљавају 
мање од 10 радника), док је 6,9% малих предузећа (са 10 до 49 запослених радника), 1,1% 
су средња предузећа (са 50 до 249 запослених), а преосталих 0,2% су велика предузећа (са 
250 или више запослених) [6]. Тренутна финансијска и привредна криза је показала да су 
мала и средња предузећа флексибилнија и мање осјетљива на промјене пословног 
окружења од великих предузећа и мултинационалних компанија [7].  

У Босни и Херцеговини не постоји јединствена дефиниција МСП-а. Ентитетски 
закони на различит начин дефинишу и уређују ову област. Процјењује се да у БиХ има 
више од 80.000 профитних и непрофитних организација. Такође на адекватност процјене 
утиче и чињеница да није познат тачан број регистрованих а неактивних компанија као ни 
број угашених МСП-а. Агенција за статистику процјењује да активних компанија има око 
32.000 с доминантним учешћем микро те малих и средњих предузећа. Анализа показује да 
у БиХ постоји 74,25% микро предузећа, 18,8% малих, само 6% средњих и 0,95 % великих 
предузећа. На основу статистичких података у БиХ 5896 предузећа спада у категорију 
малих предузећа а 1906 у категорију средњих предузећа. 

Дакле, у БиХ МСП чине више од 99% компанија, стварају више од 60% БДП, те би 
требали постати генератор развоја националне економије [8]. Свакако, по самој својој 
природи, МСП се сусрећу с низом интерних слабости и ограничења у виду ниског нивоа 
знања о новим технологијама, проблемима у приступу изворима финансирања, ниској 
преговарачкој моћи, ниској продуктивности, непознавањем предузетничких вјештина и 
непостојањем знања везаних за адекватно управљање кадровима. У МСП-у власник 
предузећа је уједно и менаџер, лидер, организатор, а неријетко обавља и послове везане за 
набавку и продају, маркетинг, финансије и сл. 

Мала и средња предузећа вођена су најчешће од стране власника или су породична 
предузећа. У овом случају предузетници требају бити сигурни у предности Lean 
размишљања јер је ангажман и укљученост менаџмента идентификован као можда 
најбитнији предуслов за увођење Lean производног система у ова предузећа [9, 10]. 
Менаџери у малим пословним системима често не вјерују спољним консултантима и 
стручњацима који би могли помоћи у фази имплементације [11]. МСП имају предност да 
буду флексибилнија од великих предузећа. Након доношења одлуке о увођењу Lean 
метода производње менаџери могу донијети брже промјене у овим предузећима него што 
је то генерално могуће у већим предузећима јер они имају мање бирократије, краће 
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комуникационе линије и мање су везани традицијом. Неформална природа мањих 
предузећа и водство од стране власника / менаџера може учинити провођење Lean 
производног програма лакшим у малим предузећима него у великим [12]. Такође, због 
ограниченог буџета ових предузећа, Lee [13] предлаже да она требају настојати 
примијенити само оствариве праксе а ни у ком случају све алате Lean истовремено. То је 
подржао и White у својој  публикацији [14].  Са друге стране још један закључак 
истраживача је да ако менаџмент користи само неке од Lean техника тада су праве 
потенцијалне користи и континуирана побољшања обично мање продуктивна (Spann и 
др.) [15]. Истинска корист од Lean је јачање цјелокупног система (Meier & Forrester) [16]. 

Lean производња је у великој мјери обрађивана у посљедњих петнаест година [17]. 
Само неки аутори, као што су White [18], Conner [19]  или Achang [17], заговарали су 
провођење Lean производње у МСП. Менаџмент малих и средњих предузећа још увијек са 
сигурношћу не може утврдити који ће бити „опипљиви“ резултати и користи које се могу 
постићи. У већини тих предузећа страхује се да ће имплементација Lean производње бити 
скупа и дуготрајна [17]. У односу на већа предузећа, мала предузећа имају мање ресурса и 
често мањи приступ капиталу [20], што је резултирало нижим нивоима усвајања скупљих 
пакета. Утврђено је  да мала и средња предузећа која усвоје Lean производњу могу имати 
користи од побољшања конкурентности кроз брже иновације и производњу, повећање 
флексибилности и смањење трошкова [21].   

Као што је већ наведено, у литератури се може наћи много примјера за 
имплементацију Lean производње у великим предузећима и врло мало у средњим 
предузећа. Истраживачи су доказали да велике организације немају потешкоће за усвајање 
Lean праксе у њиховом пословању што није случај са МСП (White [14], Shah & Ward  
[22]). У свом завршном  извјештају Engineering Employers [23] навео је да за побољшање 
пословања кроз имплементацију Lean принципа у организацијама  треба користити пакет 
од четири до пет алата, што је подржано и од  Bhasin [24]. Са друге стране истиче се да 
организације треба да имплементирати већину Леан алата како би оствариле знатно веће 
користи од Lean размишљања. У свом раду Achanga [17] закључио је да због ограничених 
ресурса МСП-а нису у могућности провести истовремено велик број Lean алата.  

Многи аутори, сматрају да увођењем Lean концепта у производњи кроз 
имплементацију сета алата и метода за побољшање процеса долази до прикривања 
одређених проблема у пословању предузећа који су дати у наведеним референцама [25, 
26, 27, 28]. Из тог разлога Hayes [29] тврди да успјешно провођење програма Lean 
производње у малим и средњим предузећима захтијева добро планирање прије саме 
реализације управо да би се избјегле такве потешкоће и проблеми. Када пословање једног 
предузећа дође у критичу фазу пословања, имплементација Lean принципа није увијек 
једино рјешење. Rother & Womack [30] су истицали да реконструкција производних 
линија, преквалификација радника и увођење нових система могу бити веома скупе 
стратешке одлуке када се предузеће бори са роковима и падом профитабилности.  

Panizzolo [31] је провео емпиријску студију у 27 италијанских предузећа која су 
имплементирала Lean концепт. Интервјуи су проведени са циљем разумијевања у којој 
мјери су различити програми побољшања или најбоље праксе примијењене у тим 
компанијама. Такође, у свом раду Taj [32] је истраживао имплементацију Lean 
производње и оцјењивао актуелне показатеље ове праксе у 65 одабраних предузећа у 
Кини. 

У својој студији Baker и McIntuff [33] представили су своја запажања приликом 
посјете одређеном броју индустријских паркова у Јужној Калифорнији и насумично 
разговорли са власницима предузећа. Открили су да је заједничко мишљење власника 
предузећа да број запослених у малим и средњим предузећима треба генерално бити мањи 
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од 50. У таквим околностима Lean производња може утицати на мала предузећа да смање 
трошкове и повећају продуктивност. 

 Golhar, Stamm i Smith [34] наводе да недостатак снаге у преговорима ограничава 
мала предузећа у потписивању повољних уговора у смислу цијене, количина и временских 
ограничења. МСП су ограничена финансијском подршком, али обично имплементација 
Lean им знатно брже доноси користи у односу на велика предузећа [35]. Исто тако 
Manoochehri [36] је истакао да, на срећу за мала предузећа, њихови „свестрани“ радници 
знатно олакшавају провођење Lean начела. 

Проведен је и одређен број истраживања чији је циљ био долазак до одговора на 
питање зашто већина МСП данас не примјењује Lean методе и гдје менаџери ових 
предузећа виде потешкоће у њиховом провођењу. Резултати највећег дијела ових 
итраживања [37], која су обухватила интервјуе у 20 малих предузећа са 10 - 49 запослених 
због анализирања стварне ситуације са кориштењем и провођењем Lean производње у 
МСП, показују сљедеће: у многим од тих предузећа Леан методе нису добро познате; врло 
често ова предузећа покушавају повећати ефикасност производње кроз потпуније 
кориштење капацитета; Lean размишљање, и ако постоји, није прихваћено у производњи; 
мала предузећа не примјењују Lean праксу на своју властиту иницијативу; постоји 
недостатак знања и менаџерског образовања; малим предузећима је тешко запослити 
квалификовано особље; непходан је трансфер знања на мала предузећа. 

Balakrishnan [38] i Kinney & Wempe [39] су  поредили перформансе финансијског 
пословања одређене групе предузећа која су усвојила Lean производњу са једнаким бројем 
сличних предузећа која нису усвојила Lean концепт. Док Balakrishnan [38] посматра 
значајан пораст промета залиха у циљној групи у односу на контролну групу, он сматра да 
нема значајних разлика у профитабилности имовине између ове двије групе. Kinney и 
Wempe [39], за разлику од Balakrishnan [38], су прикупили показатеље који препознају 
побољшање профитабилности за предузећа која су усвојила концепт Lean производње у 
односу на она која то нису учинила. Обе студије имају на уму да МСП немају толику 
корист од увођења Lean производње као велика предузећа. 

Одређен број истраживача је користио податке истраживања да утврди ефекте Lean 
производне праксе на перформансе пословања. Lean производња је обично конципирана 
као мулти-димензионални концепт састављен од више Lean пракси као што су TQQ, 
тотално одржавање производа и just-in-time. Раније студије указују не само да су ове 
праксе широко имплементиране [White ,40], већ и пружају доказе да резултати 
имплементације побољшавају оперативне перформансе у смислу управљања залихама, 
контроле процеса, протока информација, људског фактора, испорука, флексибилности и 
квалитета [Norris, 41], [Fullerton и McWatters, 42], [Cua и др., 43]). Осим тога, више 
студија показује позитиван утицај имплементације Lean производне праксе на 
финансијске показатеље ([Inman и Mehra, 44]; [White, 40]; [Callen и др.., 45]; [Fullerton и 
McWatters, 42]; [Fullerton и др., 46]). 
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Избор литературе је одговарајући?  ДА                      НЕ    
 

IV.4   Циљеви истраживања 

Основни циљ истраживања је развој модела за идентификацију и елиминацију 
расипања у свим процесима предузећа. Овај модел треба да представља инжењерски 
приступ у трансформацији производних и услужних процеса предузећа из тренутног 
стања у жељено будуће стање. Модел ће бити развијен на принципима Lean концепта за 
идентификацију и уклањање расипања у свим областима пословања  предузећа. 

Кроз ово истраживање планира се: 
− дизајнирање упитника за МСП и провођење истраживања путем анкете у циљу 

утврђивања утицајних фактора на посматране перформансе пословног система.  

− дефинисање кључних процеса у МСП,  

− Анализа података на основу које треба да се прикаже тренутно стање у 
производном систему и укаже на сва расипања у предузећу. Такође, анализа треба 
да прикаже тренутно стање примјене Lean принципа, метода и алата који у реалним 
условима треба да обезбједе улазне параметре за повећану ефективност и 
ефикасност предузећа. 

− дефинисање проблема и расипања у битним процесима МСП, 

− анализа ефеката примјене утицајних принципа, метода и алата и праћење 
перформанси у одређеним подручјима пословања. 

− утврђивање законитости понашања и утицаја одабраних фактора – метода и алата 
Lean концепта на одабране мјерене перформансе пословања. 

− развој одговарајућег модела за имплементацију Lean концепта у МСП, односно за 
унапређење процеса пословања кроз идентификовање проблема и свих расипања. 

 
Циљеви истраживања су одговарајући? ДА                       НЕ    
 

IV.5    Хипотезе истраживања: главна и помоћне хипотезе 

Истраживање предметне проблематике и постизање планираних циљева могуће је 
остварити примјеном одговарајућих научних метода у поступцима доказивања сљедећих 
основних хипотеза: 

Х1. Могуће је развити модел за имплементацију Lean концепта у малим и средњим 
предузећима. 

Х2. Могуће је успјешно имплементирати развијени модел Lean концепта у 
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производним и услужним предузећима. 

Х3. Примјеном одређених принципа, алата и метода Lean концепта у управљању 
процесима пословног система, обухваћених развијеним моделом, може се 
остварити већа ефективност и ефикасност МСП. 

 
Хипотезе истраживања су јасно дефинисане?  ДА                   НЕ   
 

IV.6    Oчекивани резултати хипотезе 

Увођење и примјена Lean производних принципа током посљедњих двадесет година 
имало је значајан утицај на многа производна предузећа. Пракса показује да Lean 
производне методе и алати нису у једнакој мјери примјењиви на мала и средња предузећа 
(МСП) као на велика.  

Кроз резултате истраживања и њихову практичну примјену кандидат ће 
презентовати нове чињенице и практична сазнања о примјени LEAN концепта у малим и 
средњим предузећима на успјешност пословања изражену кроз пословне резултате, 
конкурентност на тржишту и флексибилност  на промјене интерног и екстерног 
окружења.  
Научни допринос докторске дисертације биће развој новог модела за имплементацију 
Lean концепта у МСП или унапређење постојећих модела (који се користе у великим 
предузећима) за примјену у МСП, уз коришћење системског приступа и стандардизованих 
поступака инжењеринга. Развијени модел за имплементацију Lean концепта у МСП биће 
примјењив у свим типовима производних и услужних МСП и омогућиће повећање њихове 
ефективности и ефикасности. Такође, истраживањем путем анкете добиће се валидне 
информације о ''расипањима'' у битним процесима МСП и примјењивости постојећих Lean 
метода и алата у њима. 
 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА            НЕ 

 
IV.7    План рада и временска динамика 

План рада је подијељен у пет фаза. 

ФАЗА 1: У првој фази, фази припреме планирано је креирање упитника који треба да 
омогући идентификовање расипања у производњи и администрацији у предузећу те 
рангирање Lean принципа, метода и алата по важности (до маја 2017.). 

ФАЗА 2: Провођење анкете у одређеном броју предузећа (до октобра 2017.). 

ФАЗА 3: Анализа прикупљених података, која треба да прикаже тренутно стање у 
производном систему и укаже на расипања у различитим одјелима. Исто тако анализа 
треба да прикаже тренутно стање примјене Lean концепта и утицајних Lean принципа, 
метода и алата који у реалним условима треба да обезбједе улазне параметре за 
повећану ефективност и ефикасност у предузећу (до јануара 2018.). 
 
ФАЗА 4: Дефинисање модела за имплементацију Lean концепта у малим и средњим 
предузећима (до маја 2018.). 
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ФАЗА 5: Провођење студије случаја у производним и услужним предузећима. У овим 
студијама случаја, биће примијењене предложене методологине тј приказане основне 
фазе методологије као што су опис предузећа, анкета, статистичка анализа 
прикупљених података, примјена Lean алата/техника (до децембра 2018.). 

 
 
План рада и временска динамика су одговарајући?  ДА  НЕ 
 

IV.8    Метод и узорак истраживања 

У овом раду намјера је развити и приказати модел за имплементацију Lean 
принципа, односно поступак који је адекватан за примјену у МСП, а који обухвата 
одређен број фаза. 

Кандидат ће користити истраживачке методе за добијање релевантних информација 
(интервјуи, упитници и анкете). Анкета ће бити спроведена на великом броју предузећа, 
коришћењем информационе технологије,   при чему су питања дизајнирана тако да 
обухватају различита подручја у предузећу и то: 

− култура, 
− процеси, 
− технологија и 
− околина. 

Креираће се питања отвореног и затвореног типа тако да запослени имају слободу у 
изражавању и изношењу различитих проблема у предузећу. Након прикупљања 
релевантних информација, кандидат ће извршити у предузећима детаљну анализу истих. 
Провођење побољшања и трансформација предузећа у Lean предузеће треба да се проведе 
кроз одређене фазе и то: класификација свих врста расипања уз сарадњу менаџмента, 
препознавање главних процеса и избор Lean алата и метода који ће се примјенити у 
предузећу. На основу прикупљених података и информација, биће пројектовани процеси 
предузећа након чега ће се анализирати законитости понашања и утицаја одабраних 
фактора, метода и алата Lean концепта, на перформансе пословања. 

У току истраживања, а за остваривање постављених циљева дисертације користиће 
се сљедеће научне методе: 

 општи научни принцип у истраживању аплициран на поступке менаџмента, 

  методе утврђивања стратешке позиције (SWOT), 

  Balanced Scorecard (BSC) метода за идентификацију перформанси за мјерење 
ефективности предузећа, 

  опште технике менаџмента, 

  статистичке технике апликативне у поступцима менаџмента, 

 методе развијене у општој теорији система и савременим системским  теоријама у 
виду системског мишљења и системског инжењерства. 

 
 
Метод и узорак су одговарајући?   ДА   НЕ       
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IV.9    Мјесто, лабораторија и опрема за експериментални рад 

Извршиће се праћење и разумијевање примјене Lean принципа у одабраним 
предузећима из различитих привредних дјелатности. Планирано је провођење анкете и 
анализе у најмање 200 производних и услужних предузећа.  

Извршиће се тестирање модела за имплементацију Lean концепта у три мала/средња 
предузећа. 

У провођењу истраживања користиће се софтвери Tecnomatix Plant Simulation (за 
симулацију процеса производње/реализације услуге), SPSS (за дескриптивну анализу и 
статистичко закључивање резултата проведене анкете), Dialog Strategy за праћење 
ефективности предузећа и BPwin за пројектовање процесног модела предузећа. 

 
Услови за експериментали рад  су одговарајући? ДА              НЕ  
 

IV.10    Методе обраде података 

Методе које ће бити кориштене:  

 фаза прикупљања података:  

− упитник као инструмент за прикупљање података о анализи стања у 
посматраним системима 

− метода утврђивања стратегије позиције (SWOT) 

 фаза обраде података:  

− методе статистичке обраде података из домена дескриптивне статистике и 
статистичког закључивања (уз помоћ SPSS софтвера намијењеног за 
статистичку обраду података истраживања), 

− Balanced Scorecard (BSC) методе, биће кориштена за идентификацију 
перформанси за мјерење ефикасности процеса, 

− регресионa анализa (уз помоћ SPSS софтвера), 
− факторскa анализa  намијењена за утврђивање законитости понашања и утицаја 

одабраних фактора (уз помоћ SPSS софтвера). 
− VALUE STREAM MAPPING (уз примјену софтвера за симулацију  Tecnomatix 

Plant Simulation).  
 

 
Предложене методе  су одговарајући?   ДА  НЕ 
 
 
V ЗАКЉУЧАК 
 
Кандидат је подобан         ДА                НЕ             
Тема је подобна         ДА                НЕ             
 




