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Апстракт – У овом раду смо помоћу метода вишекритеријумског одлучивања вршили избор фрижидера. 
Применом оптимизационих метода “SAW”, „TOPSIS“ и “COPRAS” извршен је одабир фрижидера са најбољим 
карактеристикама. Добијени резултати су приказани у даљем раду.  

Кључне речи – SAW, TOPSIS, COPRAS, ENTROPIJA, CRITIC, SDV, FANMA, вишекритеријумска анализа, 
тежински критеријуми.. 

1. Увод 
Свакога дана свако од нас доноси велики број одлука. Наш задатак је да из мноштва изаберемо ону 

опцију којом ћемо у највећој мери остварити жељени циљ, водећи рачуна о објективним ограничењима, која у 
мањој или већој мери, лимитирају нашу слободу избора. Стога, вечни интелектуални изазов у науци је доношење 
оптималне одлуке за дати проблем или ситуацијуу теоријском смислу вишекритеријумска анализа је атрактивна 
јер се бави недовољно структурним проблемима, 

Вишекритеријумска анализа омогућава доношење одлуке у конфликтним условима, када постоји више 
алтернатива и критеријума, од којих неке треба максимизирати, а неке минимизирати. Због тога при решавању 
вишекритеријумских задатака треба користити флексибилне инструменте по карактеру математичких техника 
чисте оптимизације. 

Примена методологије вишекритеријумског одлучивања изводи се у неколико етапа:  

• Идентификација свих алтернатива (могућих решења);  
• Избор критеријума који су кључни у процесу доношења одлука;  
• Додељивање израчунатих тежинских вредности сваком критеријуму, на основу појединачне - стручне 

процене појединца и/или групе доносиоца одлука; 
• Утврђивање вредности сваког критеријума по сваком алтернативном решењу; 
• Изврачунавање вредности алтернатива и њихово рангирање применом неке од изабраних метода 

најчешће уз примену софтверских алата. 
 
Данас постоји више метода вишекритеријумског одлучивања (ARAS, COPRAS, TOPSIS, МООRА, 

MULTIMOORA, ELECTRE, SAW, CP, AHP, итд.) и у зависности од коришћене методе као решење се добија:  

• ранг алтернатива;  
• најбоља алтернатива;   
• скуп алтернатива које испуњавају одређене услове 

2. Фрижидери 
Хладњак или фрижидер расхладни је уређај намењен складиштењу лако кварљиве, односo температурно 

осетљиве хране, на ниским температурама. 

У овом раду је кроз неколико тестова на различитим моделима фрижидера (Табела 4.1.) извршена 
анализа активне снаге и капацитета као и јачине струје напајања фрижидера. На основу праћења одређених 



величина у континуираном дужем временском периоду рада дати су закључци у погледу избора фрижидера 
коришћењем вишекритеријумске анализе. 

Критеријуми које смо користили приликом тестирања фрижидера су: 
f1 – Укупна нето запремина (l) 
f2 – Ниво буке  (dB) 
f3 – Капацитет замрзавања (kg/24h) 
f4 – Годишња потрошња енергије (kWh-god) 
f5 – Цена. (din) 

3. Методе објективног прступа одређивању тежина критеријума 

У методама објективног приступа одређивању тежина критеријума тежиште је на анализи матрице 
одлучивања, односно разматрају се вредности варијанти у односу на скуп критеријума, да би се потом извела 
информација о вредностима тежина критеријума. Количина информација садржана у сваком критеријуму доводи 
се у везу са интензитетом контраста сваког критеријума. Стандардна девијација и ентропија су могуће мере 
интензитета и начини извођења објективних тежина критеријума. 

Најпознатије објективне методе одређивања тежина критеријума су: метода ЕNTROPIJА, метода 
CRITIC, метода FANMA и метода SDV. 

 

3.1. Метода ENTROPIJA 

Одређивање објективних тежина критеријума према методи ентропије се заснива на мерењу 
неодређености информације коју садржи матрица одлучивања и директно генерише скуп тежинских вредности 
критеријума на основу међусобног контраста појединачних критеријумских вредности варијанти за сваки 
критеријум и затим истовремено за све критеријуме. Метода се може сматрати објективном јер генерише 
тежинске вредности критеријума директно из критеријумских вредности варијанти и елиминише проблем 
субјективности, некомпетентности или одсуства доносиоца одлуке. Такође, нису битни ни природа ни тип 
критеријума. 

 

3.2. Метода CRITIC 

Када су критеријуми међусобно конфликтни, решење вишекритеријумског проблема захтева примену 
сложених поступака избора једне префериране варијанте или утврђивања поретка варијанти. Метода CRITIC ) је 
метода за одређивање објективних вредности тежина критеријума која укључује интензитет контраста и 
конфликт који је садржан у структури проблема одлучивања. Она спада у класу корелационих метода и заснива 
се на аналитичком испитивању матрице одлучивања ради утврђивања информација садржаних у критеријумима 
по којима се оцењују варијанте. За утврђивање контраста критеријума користе се стандардна одступања 
нормираних критеријумских вредности варијанти по колонама, као и коефицијенти корелације свих парова 
колона. 

3.3. Метода FANMA 

Одређивање тежина критеријума методом FANMA заснива се на коришћењу принципа растојања од 
идеалне тачке и тзв. ране тежинске нормализације. Код ове методе имамо критеријуме које је неопходно 
максимизирати и критеријуме које је потребно минимизирати. Применом одговарајућих формула добијамо 
вредности тежине критеријума. 

 

3.4. Метода SDV 
Метод стандардне девијације се примењује за доделу тежине различитим критеријумима. 

Стандардизација опсега је извршена да бисмо трансформисали различите скале и јединице разних критеријума у 
неке мерљиве јединице, како бисмо могли да упоредимо њихове тежине. 



4. Улазни подаци 

Табела 4.1. Приказ карактеристика фрижидера 

5. Избор метода вишекритеријумског одлучивања 
Процес доношења одлука представља избор једне из скупа расположивих алтернатива која у највећој 

могућој мери испуњава задате критеријуме. Процес вишекритеријумског одлучивања може бити представљен 
следећим фазама: 

1. Идентификација и формулација проблема; 
2. Формирање модела одлучивања; 
3. Примена методе вишекритеријумског одлучивања; 
4. Избор најприхватљивије алтернативе. 

  
 У прве две фазе наведеног процеса дефинишу се циљеви који се желе остварити избором, атрибути 
(критеријуми) на основу којих ће се вредновање алтернатива вршити, одређују се тежине (значај) атрибута и скуп 
расположивих алтернатива из кога се бира најбоља. Након тога доносилац одлуке врши евалуацију расположивих 
алтернатива у односу на изабране атрибуте. 

5. Метода SAW 
SAW метода (Simple Additive Weighting Method) је метода једноставних адитивних тежина и убраја се у 

једну од најпознатијих и најзаступљенијих метода у области вишекритеријумског одлучивања. 

 Поред тога што SAW метода обезбеђује веома једноставан и практичан поступак рангирања алтернатива, 
резултати који се добијају њеном применом не одступају од резултата добијених неким тзв. напредним методама. 

Директно се примењује на матрицу одлучивања и састоји се из три корака: 

• Нормализација матрице одлучивања; 

Модел КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Произвођач Ознака Тип 
Укупна 

нето 
запремина 

 

Ниво 
буке 

 

Капацитет 
замрзавања 

Годишња 
потрошња 
енергије 

Цена 

Јединица 
 

 (l) (dB) (kg/24) (kWh-god) (din) 

AEG SCS71800F0 уградни 275 35 13 307 99990 

BOSH KDV 33VL30 комбиновани 300 39 7 205 49990 

ELECTROLUX EJ 1800 
AOW 

комбиновани 173 40 3 215 28990 

GORENJE RK60359OR комбиновани 321 41 4 229 75990 

GORENJE NRK6181MX комбиновани 309 41 10 306 67990 

INDESIT BIAA 34 FX комбиновани 314 44 7 308 47999 

LIEBHERR ICBS 3214 уградни 266 35 10 235 179880 

SAMSUNG RL-
58GPGIH1 

комбиновани 370 41 14 270 102999 

WHIRLPOOL ARC 4208 IX комбиновани 432 44 7.5 438 90488 



• Множење нормализоване матрице пондерисаним коефицијентима, и 
• Сабирање „отежаних“ параметара за сваку алтернативу. 
 

На основу тежинског фактора Wj за одређени критеријум и улазних података о фрижидерима применом 
образаца за максимизиране и минимизиране податке добијамо нормализовану матрицу. 

 

Табела 5.1. Нормализована матрица перформанси атрибута 

Следећи корак је одређиванје најбоље алтернативе применом одговарајућих формула, након чега добијамо: 

 
Табела 5.2. Алтернативе након примењене SAW методе 

Алтернатива са највећом вредности је најпогоднија за избор. 

6. Метода TOPSIS  
Метода TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)се користи као алтернатива 

метода ELECTRE. Овај метод анализира удаљености алтернатива од две тзв. идеалне тачке (које се претходно 
одређују у самом методу): 

• идеалног и  
• идеално негативног решења. 

Критеријуми се могу представити у вишедимензионалном кординатном систему, где сваком 
критеријуму одговара једна кординатна оса. Претпоставља се да сваком критеријуму монотоно расте или опада 
употребљивост, тако да је лако наћи "идеално" решење које је састављено од свих најбољих критеријумских 
вредности које су достигнуте, и "анти-идеално" решење које је састављено од најлошијих вредности  

Први услов је да изабрана алтернатива има најмање Еуклидско растојање од идеалног решења у 
геометријском смислу, а други да истовремено има највеће растојање од "анти-идеалног" решења. Понекад 
изабрана алтернатива, која има минимално Еуклидско растојање од "идеалног" решења, има краће растојање до 
"анти-идеалног" решења него остале алтернативе. 

TOPSIS метода се састоји од 6 корака: 

• Корак 1: Нормализовање матрице одлучивања 
• Корак 2: Тежинско нормализовање матрице перформансе 

A1 0.606 

A2 0.239 

A3 0.011 

A4 0.242 

A5 0.437 

A6 0.290 

A7 0.712 

A8 0.672 

A9 0.532 

 



• Корак 3: Одређивање идеалних ресења 
• Корак 4: Одређивање растојања алтернатива од идеалних решења 
• Корак 5: Одређивање релативне близине алтернатива идеалном решењу 
• Корак 6: Рангирање матрица 

У почетној табели бројне вредности  имају различиту метрику. Зато се прво врши нормализација 
елемената да би се добила нормализована матрица. 

Табела 6.1. Нормализована матрица одлучивања. 

Следећи корак је добијање тежинско нормализоване матрице која је једнака производу нормализоване 
матрице и тежинског критеријума, затим се проналази идеално позитивно и идеално негативно решење као и 
релативне близине алтернатива од њих. 

  
Табела 6.2. Идеална решења 

 

 
Табела 6.3. Одређивање растојања алтернатива 

  

  f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0.29200 0.70920 0.47652 0.64394 0.64011 

a2 0.31855 0.67597 0.25659 0.76224 0.82007 

a3 0.18369 0.66766 0.10997 0.75064 0.89566 

a4 0.34084 0.65935 0.14662 0.73440 0.72649 

a5 0.32810 0.65935 0.36656 0.64510 0.75529 

a6 0.33341 0.63442 0.25659 0.64278 0.82724 

a7 0.28244 0.70920 0.36656 0.72745 0.35256 

a8 0.39287 0.65935 0.51318 0.68685 0.62928 

a9 0.45871 0.63442 0.27492 0.49200 0.67431 

Norma 941.781291 120.358 27.2809457 862.211691 277835 
 

  f1 f2 f3 f4 f5 
  max min max min min 

A+ 0.088668632 0.135836 0.098646385 0.092916388 0.074571 

A- 0.035508503 0.151847 0.021138511 0.143951093 0.18944 

 

S1+ 0.092832081     S1- 0.094744 
S2+ 0.1523897     S2- 0.038147 

S3+ 0.178556919     S3- 0.006175 

S4+ 0.133747449     S4- 0.0538 
S5+ 0.119102346     S5- 0.067987 
S6+ 0.139361761     S6- 0.052495 

S7+ 0.077933815     S7- 0.149341 

S8+ 0.092554724     S8- 0.101739 

S9+ 0.09175745     S9- 0.111538 
 



Крајњи резултат је рангирана матрица која нам показује најбољу алтернативу. 

Табела 6.4.Алтернативе 

7.  Метода COPRAS 
Комплекс пропорционалне процене алтернатива    (COPRAS) анализира различите алтернативе, утврди 

њихов степен корисности,показује у процентима, у којој мери је једна алтернатива боља или гора од других које 
су узете за поређење. Алтернативе се рангирају према вредностима критеријума. 

Оптимална алтернатива је она која је у геометријском смислу најближа идеалном решењу, односно 
најдаља од идеалног негативног решења. 

COPRAS метода се састоји од 9 корака: 

• Избор најважнијих критеријума који описују алтернативе  
• Формирање матрице одлучивања:  
• Нормализовање матрице одлучивања 
• Одређивање тежинске нормализоване матрице перформанси 
• Одређивање идеалног решења: 
• Сума вредности атрибута 
• Прорачун релативне тежине за сваку алтернативу 
• Прорачун степена корисности (приоритета)сваке алтернативе 
• Рангирање алтернатива 

У почетној табели бројне вредности  имају различиту метрику. Зато се прво врши нормализација 
елемената да би се добила нормализована матрица. 

 

Табела 7.1. Нормализована матрица одлучивања 

 

Q1 0.55085 7.00 
Q2 0.25233 2.00 
Q3 0.05533 1.00 
Q4 0.29357 3.00 
Q5 0.41219 5.00 
Q6 0.30211 4.00 
Q7 0.66177 9.00 
Q8 0.59947 8.00 
Q9 0.53468 6.00 

 

  f1 f2 f3 f4 f5 
a1 0.09963768 0.902777778 0.17218543 0.877835257 0.865661896 

a2 0.10869565 0.891666667 0.092715232 0.918424194 0.932837666 

a3 0.06268116 0.888888889 0.039735099 0.914444887 0.961051489 

a4 0.11630435 0.886111111 0.052980132 0.908873856 0.897906266 

a5 0.11195652 0.886111111 0.132450331 0.878233187 0.908654389 

a6 0.11376812 0.877777778 0.092715232 0.877437326 0.935512605 

a7 0.09637681 0.902777778 0.132450331 0.906486271 0.758328452 

a8 0.13405797 0.886111111 0.185430464 0.892558695 0.861619258 

a9 0.15652174 0.877777778 0.099337748 0.825706327 0.87842798 
 



Следећи корак је исто као и код претходне методе добијање тежинско нормализоване матрице која је 
једнака производу нормализоване матрице и тежинског критеријума, затим се проналази идеално позитивно и 
идеално негативно решење као и релативне близине алтернатива од њих. 

 
Табела 7.2. Идеална решења 

 
Табела 7.3.Сума вредности атрибута 

 
У наредном кораку се врши прорачун релатине тежине за сваку алтернативу и њен степен корисности.  

 

Табела 7.4. Ралативна тежина сваке алтернативе 

 

Табела 7.5. Степен корисности сваке алтернативе и њен ранг 

  f1 f2 f3 f4 f5 
  max min min min max 
A+ 0.02777371 0.110019177 0.027387597 0.236269048 0.1997  

A- 0.01112234 0.113152635 0.005868771 0.2627995 0.2531  
 

S1+ 0.043111361 S1- 0.592335486 
S2+ 0.032981094 S2- 0.620249743 

S3+ 0.016991111 S3- 0.626193876 

S4+ 0.028462434 S4- 0.607620457 

S5+ 0.039428484 S5- 0.601683717 

S6+ 0.033881168 S6- 0.607485403 

S7+ 0.036663972 S7- 0.572264315 

S8+ 0.051175262 S8- 0.593394756 

S9+ 0.042445633 S9- 0.577648089 
 

Q1 0.65013528 
Q2 0.61268599 

Q3 0.59119317 

Q4 0.62021639 

Q5 0.63702121 

Q6 0.62576668 

Q7 0.6649782 

Q8 0.65711558 

Q9 0.66490387 
 

      Rang 
N1 97.7679098 % 6 
N2 92.13625172 % 2 

N3 88.90414274 % 1 

N4 93.26868077 % 3 

N5 95.79580331 % 5 

N6 94.10333817 % 4 

N7 100 % 9 

N8 98.81761342 % 7 

N9 99.98882231 % 8 
 



8. Упоредни приказ добијених резултата 

 
Табела 8.1. Степен корисности сваке алтернативе и њен ранг 

 
На основу резултата из табеле(табеле 8.1) долазимо до зекључка да је фрижидер А3 (ELECTROLUX EJ 1800) 
најбоље решење. 

9. Закључак 
Методе вишекритеријумске анализе се развијају у правцу омогућавања што већег, креативнијег и 

систематичнијег укључивања доносилаца одлуке у процес доношења најоптималнијих одлука применом 
рачунара. Коришћењем метода вишекритеријумске анализе добијају се поузданији резултати, олакшава се рад и 
штеди време. 

Основни циљ и задатак овог рада је био да се одреде најбоља и најоптималнија решења при избору 
фрижидера, а све то применом метода вишекритеријумског одлучивања, конкретно у овом случају методе SAW, 
TOPSIS и COPRAS. 

Доследном применом ових метода за претходно одређене тежине критеријума дошли смо до веома сличних 
и приближних решења на основу којих можемо да констатујемо да се фрижидери А3 и А2 издвајају од других по 
томе што дају најбоље резултате. Са друге стране, најлошије резултате према задатим критеријумима имају 
фрижидери А7 и А8. 

  

Метода 
 

Тежински 
критеријум 

Фрижидери 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

SAW 

Entropija 7 2 1 3 5 4 9 8 6 
CRITIC 5 2 1 3 7 6 4 8 9 
FANMA 5 2 1 3 6 7 4 8 9 
SDV  5 2 1 3 6 7 4 8 9 

TOPSIS 

Entropija 7 3 1 4 6 2 9 8 5 
CRITIC 7 2 1 3 5 4 9 8 6 
FANMA 6 2 1 4 5 3 9 7 8 
SDV  7 2 1 3 5 4 8 9 6 

COPRAS 

Entropija 7 2 1 3 5 4 9 8 6 
CRITIC 6 2 1 3 5 4 7 9 8 
FANMA 6 2 1 3 5 4 9 7 8 
SDV  6 2 1 3 5 4 7 9 8 
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