
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно-научно веће Факултета техничких наука у Новом Саду 

Датум именовања комисије: 27.11.2019. 

Састав комисије:  

1. Стрезоски др Владимир редовни 

професор 

Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Сарић др Андрија редовни 

професор 

Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Бекут др Душко редовни 

професор 

Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Стрезоски др Лука доцент Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Савић др Александар ванредни 

професор 

Електроенергетски системи 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Београд члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име јдног родитеља, презиме: Марко Здравко Обренић 

2. Датум рођења:   7.6.1990.  Место и држава рођења: Београд, Савски Венац, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање: мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Електроенергетика 

наслов завршног рада: Прорачун токова снага у електродистрибутивним мрежама применом 

матричног модела 

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

2009. 2013. 9.70 

2013. 2014. 10.00 

2014. 

120 9.86 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

M. Z. Obrenić, P. M. Vidović, L. V. Strezoski, „A novel intervals-based algorithm 

for the distribution short-circuit calculation”, Electrical Engineering, 2019., DOI: 

10.1007/s00202-019-00853-2. 

М23 

кратак опис садржине:  

 
У раду је представљен алгоритам за прорачун кратких спојева заснован на интервалима. У 

дистрибутивним мрежама постоје различити типови генератора обновљивих извора (соларни 

панели, ветрогенератори, мале хидротурбине итд.), као и потрошача и за све њих је 

карактеристично то што имају неизвесну производњу и потрошњу. Предложени алгоритам у овом 

раду уважава претходно поменуте неизвесности, као и корелације између наведених елемената. 

Тестирање алгоритма извршено је на два тест примера дистрибутивних мрежа са 6 и 1003 чвора. 

На тест примеру са 1003 чвора показана је робусност и ефикасност примене алгоритма на реалном 

систему велике димензије. Предложени алгоритам даје врло реалистичне резултате и може да 

решава реалне проблеме кратких спојева са уваженим неизвесностима производње и потрошње за 

разлику од традиционалних детерминистичких алгоритама који не уважавају наведене 

неизвесности. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

О. Кундачина, М. Обренић, П. Видовић, „Математички модел 

трансформатора са намотајима спрегнутим у сломљену звезду”, Зборник 

радова Факултета техничких наука, 2018., DOI: 10.24867/01BE12Kundacina. 

М53 

кратак опис садржине:  

 
У оквиру рада објашњен је начин моделовања трансформатора са намотајима спрегнутим у 

сломљену звезду за потребе основних прорачуна у електроенергетским системима. У теоријском 

делу рада изведене су генералне еквивалентне шеме трансформатора спреге Yz1, Yz5 и Yz9. У 

практичном делу рада извршена је верификација изведених модела вршећи прорачуне токова 

снага за једноставне тест мреже. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

М. Гуњевић, М. Обренић, „Прорачун токова снага преносних мрежа у 

фазном домену применом Њутн-Рафсоновог метода”, Зборник радова 

Факултета техничких наука, 2018. 

М53 

кратак опис садржине:  

 
У раду je обрађен Њутн-Рафсонов метод за прорачун несиметричних токова снага преносних 

мрежа у фазном домену. Модел мреже је изведен применом методе потенцијала чворова 

заснованог на директној примени струјног и напонског Кирхофовог закона. На основу алгоритма 

за прорачун токова снага написан је рачунарски програм употребом програмског језика Фортран. 

Његова верификација извршена је на примеру једноставне тест мреже. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
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4. 

М. Обренић, „Прорачун токова снага у електродистрибутивним мрежама 

применом матричног приступа”, Зборник радова Факултета техничких наука, 

2014. 

М53 

кратак опис садржине:  

 
У раду је разматран проблем прорачуна несиметричних токова снага у дистрибутивним мрежама 

применом матричног приступа. Математички модел за решавање проблема прорачуна развијен је 

у програмском језику Фортран. Његова верификација извршена је за различите типове потрошача, 

ексцитације напона и типове мрежа. Извршена је анализа резултата применом алгоритма за 

прорачун токова снага са матричним приступом применом имплицитног Z-bus поступка. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
На основу члана 40. Закона о високом образовању и члана 151 - 158 Статута Факултета техничких 

наука и Правила докторских академских студија Универзитета у Новом Саду, као и члана 21 

Правилника о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања доктора 

наука, односно, доктора уметности, Факултета техничких наука: Студент, који је положио све 

испите одређене студијским програмом и одбранио Теоријске основе, стиче право да пријави тему 

докторске дисертације, односно, докторског уметничког пројекта. Докторска дисертација, 

односно, докторски уметнички пројекат, се пријављује из научне односно уметничке области 

акредитованог студијског програма. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење: 

 
Кандидат Марко Обренић је завршио мастер академске студије на студијском програму 

Енергетика, електроника и телекомуникације на Факултету техничких наука, Универзитета у 

Новом Саду. Докторске академске студије на истом програму уписао је 2014. године на истом 

факултету. У оквиру досадашњег научно-истраживачког рада, објавио је научни рад категорије 

М23 (рад у међународном часопису са SCI листе) који припада проблематици докторске 

дисертације. Положио је све испите на докторским студијама предвиђене планом и програмом, 

укључујући и Теоријске основе докторске дисертације (Квалификациони испит), чиме је испунио 

услове да пријави докторску дисертацију. 

 

На основу наведеног, Комисија констатује да кандидат Марко Обренић испуњава услове и 

поседује неопходну компетентност за израду предложене докторске дисертације. 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 
Предраг Видовић је рођен 15.11.1981. године у Власеници. Основне академске студије завршио је 

2005. године, а 2008. године одбранио је магистарску тезу. У фебруару 2015. године одбранио је 

докторску дисертацију. Од 1.12.2005. године запослен је на Факултету техничких наука. 

Област његовог научног рада везана је за анализу електроенергетских система. Из ове области 

објавио је више радова у међународним и домаћим часописима. Предаје на основним, мастер и 

докторским студијама предмете који су директно у вези са његовом научном облашћу. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

V. C. Strezoski, P. M. Vidović, „Power Flow for General Mixed Distribution 

Networks”, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2015., 

25:2455-2471, DOI: 10.1002/etep.1974. 

M22 

2. 

P. M. Vidvić, A. T. Sarić „A novel correlated intervals-based algorithm for 

distribution power flow calculation”, International Journal of Electrical Power & 

Energy Systems, 2017., 90: 245-255, DOI: 10.1016/j.ijepes.2016.12.019. 

M21 

3. 

N. V. Kovački, P. M. Vidvić, A. T. Sarić „Scalable algorithm for the dynamic 

reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation 

approach”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2018., 94: 

M21 
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188-202, DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.07.005. 

4. 

V. C. Strezoski, N. R. Vojnović, P. M. Vidović, „New bus classification and 

unbalanced power flow of large-scale networks with electronically interfaced 

energy resources”, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2017., 

DOI: 10.1002/etep.2502. 

M22 

5. 

Luka V. Strezoski, N. Vojnovic, V. Strezoski, P. Vidovic, M. Prica, K.A. Loparo, 

„Modeling Challenges and Potential Solutions for Integration of Emerging DERs in 

DMS Applications: Power Flow and Short-Circuit Analysis”, Journal of Modern 

Power Systems and Clean Energy, 2018., DOI: 10.1007/s40565-018-0494-1. 

M22 

6. 

M. Z. Obrenić, P. M. Vidović, L. V. Strezoski, „A novel intervals-based algorithm 

for the distribution short-circuit calculation”, Electrical Engineering, 2019., DOI: 

10.1007/s00202-019-00853-2. 

M23 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
На основу Статута Универзитета у Новом Саду, Сенат Универзитета у Новом Саду, као и Правила 

докторских студија, Универзитета у Новом Саду: 

За ментора за израду докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта (у даљем 

тексту: ментор) може бити именован наставник Универзитета, односно факултета који је у радном 

односу на факултету који реализује студијски програм докторских студија, као и наставник који је 

у радном односу на другом универзитету, односно факултету или научној установи, који има 

потребну научну, односно уметничку способност из области проблематике докторске дисертације, 

односно докторског уметничког пројекта. 

Лице изабрано у научно звање у складу са законом којим је регулисана научноистраживачка 

делатност, поред права да учествује у извођењу наставе и испита на докторским студијама, да буде 

члан Комисије за оцену подобности кандидата, теме и ментора и члан Комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације, може бити и ментор ако је у сталном радном односу у 

научноистраживачкој установи (у даљем тексту: научни радник). 

За ментора за израду докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта могу бити 

именована два наставника односно два научна радника под условом да оба наставника, односно 

научна радника имају потребну научну односно уметничку способност. 

За ментора може бити именован наставник односно научни радник који је способан за извођење 

наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова објављених или прихваћених за 

објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма са листе 

министарства надлежног за науку, у последњих 10 година и који испуњава следећи допунски 

критеријум у оквиру образовног научног, односно образовно уметничког поља: за поље техничко-

технолошких наука за ментора може бити именован наставник, односно научни радник који има 

најмање 5 радова објављена у часописима са SCI листе. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 

 
Др Предраг Видовић, доцент, наставник je на докторским академским студијама на Факултету 

техничких наука у Новом Саду и има више од 5 научних радова са SCI листе у последњих 10 

година. Комисија констатује да је предложени ментор компетентан за вођење кандидата при 

изради предложене докторске дисертације. 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 
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Комисија, на основу дефинисаног проблема истраживања и прегледа владајућих схватања у 

литератури, констатује да тема „Прорачун кратких спојева са уваженим неизвесностима 

производње и потрошње” адекватно описује дефинисани проблем докторске дисертације. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Комисија сматра да је предложени проблем, како у смислу директног уважавања неизвесности 

производње и потрошње у прорачуну кратких спојева, тако и у смислу актуелности, одговарајући 

за анализу у докторској дисертацији. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

На основу прегледа владајућих схватања у литератури, као и експлицитно наведених референци, 

Комисија констатује да Марко Обренић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, има 

одговарајуће познавање проблематике истраживања. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 
V.4 циљева истраживања 

Комисија сматра да су циљеви исраживања постављени адекватно наведеној проблематици, чиме 

их позитивно оцењује. 

 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Резултати истраживања би показали да се неизвесности потрошача и генератора могу директно 

уважити у прорачуну кратких спојева. Корелације између производње генератора и потрошње 

потрошача, уважене у алгоритму за прорачун кратких спојева, смањиле би неизвесност резултата 

прорачуна режимских величина. Очекује се да се предложени алгоритам ефикасно користи за 

прорачун кратких спојева мрежа великих димензија. На основу наведеног, Комисија констатује да 

су очекивани резултати дисертације правилно дефинисани. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 
V.6 план рада 

Став Комисије је да се предложеним планом рада исцрпно анализира поступак за прорачун 

кратких спојева, моделовање неизвесности производње и потрошње и њихово уважавање у 

прорачуну, чиме се позитивно оцењује и сам план рада. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 
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Комисија констатује да су методи и узорци одабрани адекватно наведеној проблематици. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Лабораторије на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА        НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Добијени резултати прорачуна путем рачунарских симулација не захтевају примену метода 

статистичке обраде података. 

 

Предложене методе  су одговарајући?     ДА        НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење (до 500 карактера): 

Комисија за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације 

„Прорачун кратких спојева са уваженим неизвесностима производње и потрошње” кандидата 

Марка Обренића, размотрила је целокупну документацију. Комисија сматра да је проблематика 

која ће бити разматрана у оквиру тезе актуелна, како са теоријског, тако и са практичног аспекта. 

Комисија такође сматра да кандидат Марко Обренић испуњава све законске услове за израду 

докторске дисертације. Комисија је утврдила да предложен ментор др Предраг Видовић испуњава 

све услове предвиђене законом и правилником факултета. 

 

датум: 6.12.2019. 

 

проф. др Владимир Стрезоски, председник 

комисије 

 

 

проф. др Андрија Сарић, члан 

 

 

проф. др Душко Бекут, члан 

 

 

доц. др Лука Стрезоски, члан 

 

 

проф. др Александар Савић, члан 

 


