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Предговор 

Во овој труд се презентирани методи и техники за оцена на квалитетот 
во рамките на индустријата и се разработени неколку примери за контрола на 
квалитетот на индустрискиот производ и деловните процеси. 

 Во ова научно помагало се обработени 12 поглавја кои опфаќаат 
теоретско објаснување, решени задачи, задачи за индивидуално решавање од 
страна на студентите и читателите, како и прилози од табели неопходни за 
успешност во решавањето.  

Обработените поглавја треба да им помогнат на читателите да се 
стекнат со основни знаења како да произведат производ кој ќе ги задоволи 
барањата и очекувањата на потрошувачите. Во исто време, книгата треба да 
помогне во дилемите како индустријата да го прилагоди новиот дизајн на 
производот на производниот процес, на различните перформанси на 
машините, како да ја набави потребната опрема и технологија, да користи 
вистински материјали, да обезбеди квалификувани работници со постојана 
обука и надгледување, а при тоа применувајќи тотален менаџмент на квалитет. 

Книгата може да послужи и на сите стручни кадри кои се вработени во 
организации со производна и услужна дејност со цел подобрување на 
квалитетот на производот, деловните процеси и услугите кои ги нудат. 

Неспорно е дека овој труд како прв обид на авторите за 
систематизирање на постојните сознанија од оваа област содржи многу 
недостатоци, за што следи сугестијата од авторите до читателите дека секоја 
забелешка е добредојдена. 

Од авторите
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