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III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Унапређење top down методологије за хијерархијско прогнозирање логистичких захтева у
ланцима снабдевања

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Докторска дисертација кандидата Дејана Мирчетића, прегледно и јасно је написана кроз
девет поглавља:

1. УВОД У ИСТРАЖИВАЊЕ

2. МЕСТО, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПРОГНОЗИРАЊА У ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА

3. ПРОГНОЗЕ ПРИМЕЊЕНЕ У ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА

4. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ХИЈЕРАРХИЈСКИХ ПРОГНОЗА ПРИМЕЊЕНИХ У ЛАНЦИМА
СНАБДЕВАЊА

5. ПРИНЦИПИ И МЕТОДЕ У ОБЛАСТИ ХИЈЕРАРХИЈСКОГ ПРОГНОЗИРАЊА

6. ВРЕДНОВАЊЕ И КОМПАРАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДОЛОГИЈА И ПРИСТУПА ЗА
ХИЈЕРАРХИЈСКО ПРОГНОЗИРАЊЕ

7. ХИЈЕРАРХИЈСКО ПРОГНОЗИРАЊЕ ПОТРАЖЊЕ У ВИШЕ ЕШАЛОНСКОМ
ДИСТРИБУТИВНОМ ЛАНЦУ - СТУДИЈА СЛУЧАЈА

8. ДИСКУСИЈА

9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У склопу докторске дисертације налазе се и:

 кључна докуметацијска информација;

 садржај;

 списак слика;

 списак табела;

 списак једначина;

 номенклатура коришћених појмова;

 резиме;

 коришћена литература и

 прилози.



Докторска дисертација укупно садржи 140 страна са 52 слике, 14 табела, 42 једначине и 4
интерактивне web странице, уз помоћ којих су изложени резултати истраживања.

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

У овом докторату, предлoжен је нови приступ за одрећивање начина утврђивања
деагрегационих параметара у top down (TД) методологији, што уједино представља и
предмет истраживања дисертације. Наслов дисертације јасно је формулисан и прецизно
описује дефинисани предмет истраживања.

Поред креирања новог приступа за утврђивање деагрегационих пропорција у докторату је
предложена и примена два нова принципа:

 први принцип односи се на комбиновање прогноза различитих модела и методологија
за хијерархијско прогнозирање (ХП) у циљу генерисања прецизнијих ХП прогноза;

 други предложени принцип односи се на утврђивање тачности прогнозирања модела за
ХП на основу квантификације различитих особина временских серија које сачињавају
хијерархијску структуру.

Имајући у виду да је област истраживања докторске дисертације широка и да се поред
развоја новог приступа за утврђивање деагреагационих пропорција у докторату уводе и два
нова принципа, као и да се по први пут у литератури врши ХП потражње у реалном ЛС,
циљеви предложеног истраживања су вишеструки и представљени као:

 унапређење тачности ТД методологије приликом прогнозирања хијерархијских
структура;

 утврђивање утицаја комбиновања хијерархијских методологија на тачност процеса
прогнозирања (како у генерализованом случају, тако и на примеру ЛС);

 квантификација утицаја различитих фактора на прецизност модела и методологија за
ХП;

 утврђивање модела за генерисање базних прогноза у ЛС;

 дефинисање концептуалног оквира за креирање хијерархијске структуре приликом
прогнозирања у ЛС;

 избор ХП методологије за прогнозирање у ЛС;

 утврђивање утицаја предложеног приступа на логистичке показатеље (просечне залихе
и расположивост производа - ниво услуге).

Сходно дефинисаном предмету и циљевима истраживања, за систематичну и детаљну
обраду области истраживања, дисертација се састоји од девет поглавља.

У првом поглављу под називом Увод у истраживање, објашњени су мотиви истраживања
и дефинисане су његове основне одреднице као што су: област и тема истраживања,
проблем, предмет и циљеви истраживања, хипотезе и фазе истраживања.

Друго поглавље: Место, улога и значај прогнозирања у ланцима снабдевања, детаљно
обрађује улогу и значај процеса прогнозирања у ланцима снабдевања (ЛС). Историјски
развој процеса прогнозирања је описан у контексту ЛС. Посебан акценат стављен је на
улогу и значај прогноза приликом доношења одлука у ЛС. Поред наведеног, разматрана су
и питања предвидљивости објекта прогнозирања и начина на који се врши генерисање
прогноза.



У трећем поглављу под називом Прогнозе примењене у ланцима снабдевања,
анализирана је примена прогноза у процесима ЛС, дата је структурална повезаност
активности у процесу потражње производа и описан је утицај прогноза на додату вредност
компаније. Објашњени су утицаји прогноза на процес увођења новог производа на
тржиште и процес управљања залихама. На крају поглавља представљен је нови тренд код
примене прогноза у ЛС који се базира на pull принципу у процесу прогнозирања.

Четврто поглавље: Стање у области хијерархијских прогноза примењених у ланцима
снабдевања, даје детаљан преглед стања у области примене хијерархијског прогнозирања
(ХП) у ЛС. Поглавље је усмерено на пружање одговора на три кључна питања приликом
примене ХП у ЛС:

 које моделе користити за генерисање директних (униваријантних) прогноза у ХП;

 како конструисати хијерархију за прогнозирање;

 коју ХП методологију користити за предвиђање?

У оквиру петог поглавља докторске дисертације Принципи и методе у области
хијерархијског прогнозирања, прво је објашњена номенклатура за ХП а потом су
детаљније обрађени постојећи модели и методологије за ХП. Све ово је омогућило да се
предложи - креира нови модел за утврђивања деагрегационих параметара у ТД
методологији. Нови модел је креиран са циљем да се унапреди прецизност ТД
методологије, узимајући у обзир да се и у литератури и у практичној примени ТД модели
све више одбацују као мање прецизни у односу на остале моделе и методологије. У овом
поглављу укупно је обрађено осам модела из области ХП.

У шестом поглављу: Вредновање и компарација различитих методологија и приступа
за хијерархијско прогнозирање, извршено је вредновање и компарација различитих
методологија и приступа за ХП. Сходно томе, извршено је креирање симулационе студије
и упоредна анализа различитих модела и методологија за ХП. Компарација је извршена
према прецизности прогнозирања, а коришћена је РМСЕ (Root mean squared error – РМСЕ)
грешка. Осим тога, објашњена је и представљена идеја и демонстриран принцип
комбиновање прогноза различитих модела за ХП. У ту сврху креирана су два комбинована
модела.

У седмом поглављу под називом Хијерархијско прогнозирање потражње у више
ешалонском дистрибутивном ланцу - студија случаја, реализовано је истраживање ХП
потражње за производима у више ешалонском дистрибутивном ланцу. Како би се утврдили
најбољи ХП модели за посматрани случај, извршено је тестирање тачности прогнозирања
модела према три критеријума (РМСЕ, МАПЕ (Mean absolute percentage error – МАПЕ) и
МПЕ (Mean percentage error – МПЕ) статистичким грешкама). Поред утврђивања
прецизности ХП модела, утврђиван је и утицај прогноза ХП модела на изабране логистичке
показатеље: просечне залихе и расположивост производа.

У овкиру осмог поглавља: Дискусија, дискутовани су добијени резултати у поглављима 6
и 7. Дискусија обухвата тумачења резултата: симулационе студије, студије случаја, новог
модела креираног у овом докторату, комбинованих модела, као и свеобухватано
објашњење и квантификација утицаја различитих фактора на прецизност ХП модела и
методологија.

Последње поглавље Закључна разматрања, сумира остварене резултате рада и даје правце
будућих истраживања.

Литература се састоји из 97 референци, које су актуелне и релавантне за област
истраживања. Такође, литература је и правилно наведена у складу са АПА стандардом.



Прилог докторске дисертације садржи додатне табеле, слике и једначине, које допуњују и
објашњавају резултате истраживања.

На основу свега наведеног, Комисија позитивно оцењује све наведене делове докторске
дисертације.

VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
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International Symposium on Logistics (ISL 2014), Vietnam, Ho Chi Minh City, 10-20.
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prilikom otpreme gotovih proizvoda. SUVREMENI PROMET, 36(16), 105-109.

5. Mirčetić, D., Nikoličić, S., Stojanović, Đ., & Maslarić, M. (2017). Modified top down approach
for hierarchical forecasting in a beverage supply chain. Transportation Research Procedia, 22,
193-202. doi: 10.1016/j.trpro.2017.03.026.
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6. Mircetic, D., Nikolicic, S., Maslaric, M., Ralevic, N., & Debelic, B. (2016). Development of S-
ARIMA Model for Forecasting Demand in a Beverage Supply Chain. Open Engineering, 6(1),
407–411.
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7. Mirčetić, D., Nikoličić, S., & Maslarić, M. (2014). Razvoj modela za podršku pri odlučivanju u
skladištu. Paper presented at the XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS
2014, Divčibare, 287-292.

VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У докторату је у потпуности и детаљно дат одговор на проблем и предмет истраживања и
остварени су сви циљеви истраживања, дефинисани на почетку истраживања. У наставку
текста издвојени су најзначајнији резултати истраживања:

 Развијен је нови приступ за утврђивање деагрегационих параметара у ТД
методологији. Предложени приступ ТДФР (top down forecasting ratio approach) је



тестиран и упоређен са различитим приступима у теоријској и емпиријској студији.

 У симулационој студији, ТДФР је показао постојаност и коегзистентност генеришући
стабилне прогнозе, без обзира на различите особине временских серија које су
сачињавале хијерархијску структуру. ТДФР је остварио и нејтачније прогнозе унутар
ТД методологије, чиме је доказана и прва хипотеза докторске дисертације.

 С обзиром на то да у симулационој студији разлика у прецизности прогнозирања
између БУ (bottom up), ОЦ (optimal combination approach), ТДФП (top down approach
based on forecasted proportions), ТД4 (Fliedners top down model) и ТДФР није била
статистички значајна, у докторату је тестирана и могућност комбиновања наведених
ХП модела. Као резултат, комбиновање модела за ХП резултовало је тачнијим
прогнозама него што је то био случај са појединачним ХП моделима, иако и
комбиноване прогнозе нису биле статистички различите од прогноза претходно
наведених модела. Ова констатација је у сагласности са другом хипотезом, чиме је ова
хипотеза и доказана.

 Приликом прогнозирања логистичких захтева у више ешалонском дистрибутивном
ланцу БУ, ОЦ и ТДФР показали су најбоље перформансе према РМСЕ критеријуму.
Сличан резултат је добијен и применом критеријума МАПЕ грешке, по коме су ОЦ,
БУ и ТДФР показали најбоље перформансе. Према МПЕ критеријуму, најбољи је био
ТДФР модел, а потом ОЦ и БУ модели. Разлика у прецизности прогнозирања између
модела за ХП у сва три наведна случаја, није била статистички значајна. Студија
случаја је показала да су резултати прогнозе ТДФР модела оствариле најбољи утицај
на посматране логистичке перформансе (просечне залихе и расположивост производа).
На основу студије случаја може се закључити да са повећањем прецизности
прогнозирања, долази и до позитивног утицаја на логистичке показатеље. Из свега
наведеног произилази да су резултати емпиријске студије у сагласности са четвртом
хипотезом докторске дисертације.

 У докторату је обрађена  и међузависност карактеристика временских серија и
тачности прогноза модела за ХП. Резултати указују да агрегирано учешће, различите
варијанте коефицијента корелације, сезоналност и промена нивоа временских серија
имају највећи утицај на тачност ХП методологија. Сходно томе, ови резултати се могу
користити за боље разумевање утицаја карактеристика серије на тачност ХП модела, и
на тај начин омогућава се одабир адекватних модела према датој хијерархији, чиме је
доказана и трећа хипотеза предметне докторске дисертације. Овај допринос може бити
значајан у практичним применама, јер омогућава компанијама идентификацију
најбољих ХП приступа за предвиђање будуће потражње у датој ситуацији. Да би се
потпуно проучила интеракција која постоји између карактеристика временских серија
и тачности ХП модела потребна су даља истраживања.

Могућност примене резултата предметне докторске дисертације је универзална и није
експлицитно везана за ЛС. Креирани модел, принцип комбиновања и квантификација
различитих особина временских серија, уз мала прилагођавања, могу се применити и у
другим областима у којима постоје хијерархијске структуре за прогнозирање.

На основу свега изложеног, свеукупни резултати показују да предложени ТДФР приступ
заиста може понудити значајна побољшања прецизности, стабилности и коегзистентности.
Осим тога, ТДФР је лак за разумевање и једноставан за примену, што може бити једна од
предности у поређењу са другим математички захтевнијим ХП методологијама. Имајући у
виду остварене резултате, утврђивање деагрегационих пропорција као што је предложено у
овом докторату, показало се као корисна надоградња и значајно унапређење у ТД
методологији.



VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

У докторској дисертацији кандидат Дејан Мирчетић, јасно је и прегледно приказао
добијене резултате истраживања помоћу слика, дијаграма, табела и интерактивних web
страница. Поред тога, резултати истраживања тумачени су разумљиво, технички исправно
и у складу са постојећим стандардима у литератури. На тај начин, омогућено је да се из
резултата истраживања лако могу извести закључци и изврши њихово поређење са
постојећим ставовима у литератури. Квалитетан приказ и тумачење резултата, стварају
подлогу за даља истраживања и практичну примену свих резултата, а посебно ТДФР
модела.

Како би се испитала оригиналност дисертације, у библиотеци ФТН-а докторска
дисертација је проверена коришћењем софтвера за детекцију плагијаризма iThenticate.
Тестирање је недвосмислено показало да предметна докторска дисертација представља
оригинално ауторско дело кандидата Дејана Мирчетића.

Из свега наведенога, Комисија позитивно оцењује начин на који је извршено приказивање
и тумачење резултата истраживања предметне дисертације.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме

Докторска дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним у
пријави теме.

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе

Дисертација садржи све битне елементе докторске дисертације: јасно дефинисан предмет
истраживања, детаљно образложене и реализоване циљеве истраживања, експлицитно
дефинисане и доказане хипотезе. Такође, истраживачки резултати дисертације отварају и
нова истраживачка питања, која представљају смернице и правце за будућа истраживања
истраживача у датој области.

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци

Научни допринос докторске дисертације је вишеструк и може се класификовати у три
главна доприноса:

 извршено је креирање новог ТД модела за ХП, који није експлицитно ограничен само
на примену у ЛС, већ је његова примена могућа у различитим областима науке у којима
постоји потреба за ХП. На тај начин креирани модел је универзалног карактера;

 доказано је да се комбиновањем прогноза различитих модела и методологија за ХП
постижу прецизније ХП прогнозе;

 предложен је нови приступ за утврђивање тачности прогнозирања модела за ХП
употребом различитих особина временских серија које сачињавају хијерархијску
структуру.

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања

Комисија није уочила битне недостатке који могу да утичу на резултате истраживања.



X ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:

Да се прихвати докторска дисертација под називом: „Унапређење top down методологије за
хијерархијско прогнозирање логистичких захтева у ланцима снабдевања“, а кандидату
Дејану Мирчетићу одобри јавна одбрана.

др Милорад Килибарда, редовни професор,
Саобраћајни факултет Београд, председник

Kомисије

др Милорад Видовић, редовни професор,
Саобраћајни факултет Београд, члан

др Маринко Масларић, доцент,
Факултет техничких наука Нови Сад, члан

др Небојша Ралевић, редовни професор,
Факултет техничких наука Нови Сад, ментор

др Светлана Николичић, ванредни професор,
Факултет техничких наука Нови Сад, ментор


