
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА 

 

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: Факултет техничких наука, Нови Сад, Декан факултета 

Датум именовања комисије:   26.09.2019. 

Састав комисије:  

1. др Душко Бекут 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. др Александар Ердељан редовни 

професор 

аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. др Јелица Протић редовни 

професор 

рачунарска техника и 

информатика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Београд члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. др Дарко Чапко ванредни 

професор 

аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. др Срђан Вукмировић ванредни 

професор 

аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 



 2 

II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Мита, Милан, Чокић 

2. Датум рођења:       05.11.1985. Место и држава рођења: Зрењанин, Република Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:    Универзитет у Новом Саду 

факултет:    Факултет техничких наука 

студијски програм:   Рачунарство и аутоматика 

звање:     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:   Рачунарство и аутоматика 

звање:       Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер 

научна област:   Електротехничко и рачунарско инжењерство 

наслов завршног рада: Једно решење програмске подршке за паралелно извршавање 

електроенергетских прорачуна 

    

 

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: 

 

2004 2009 8.34 

2008 2009 10 

2016 

120 10 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

Mita Cokic, Ivan Seskar, "Software defined network management for dynamic 

smart GRID traffic", Future Generation Computer Systems, Volume 96, 

2019, Pages 270-282. 

M21A 

кратак опис садржине:  

За ефикасно функционисање паметне електроенергетске мреже неопходна је одговарајућа 

комуникациона инфраструктура. Посебан изазов представља раст броја уређаја који 

размењују податке што доводи до повећања мрежног саобраћаја. Мрежни саобраћај је могуће 

поделити на класе – у зависности од апликације паметне мреже која га користи. Није сав 

саобраћај који се шаље кроз комуникациону мрежу истог приоритета. Додатно, приоритет 

одређене класе саобраћаја као и његови комуникациони захтеви (нпр. пропусни опсег и 

кашњење) се могу мењати кроз време. Да би се искористио пун потенцијал паметне 

електроенергетске мреже неопходна је одговарајућа комуникациона инфраструктура и 

управљање њом. Решење представљено у раду је базирано на програмабилним рачунарским 

мрежама и омогућава руковање комуникационом мрежом паметне електроенергетске мреже 

узевши у обзир променљиве комуникационе захтеве и приоритете апликација паметне мреже. 

 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 

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

2. 
M. Cokic and I. Seskar, "Analysis of TCP Traffic in Smart Grid Using SDN 

Based QoS," 2018 26th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, 

2018, pp. 1-4. 

M33 

кратак опис садржине:  

Гарантовање квалитета услуге комуникационе мреже је од суштинске важности за 

функционисање паметне мреже. Програмабилне рачунарске мреже су се показале као 

ефикасно решење за обезбеђивање у другим системима, и због тога су разматране за 

управљање мрежним саобраћајем паметне електроенергетске мреже. Комуникациона мрежа 

паметне електроенергетске мреже је емулирана на физичким рачунарима. Емулиран је 

мрежни саобраћај апликације паметне мреже – регулације учесталости и активних снага и 

позадински саобраћај коришћењем традиционалне мреже и програмабилне рачунарске мреже. 

Перформансе су анализиране са аспекта броја пакета: (1) чији је пријем два пута потврђен, (2) 

поновно послатих пакета и (3) изгубљених пакета. Решење базирано на програмабилној 

рачунарској мрежи је показало боље резултате од традиционалне мреже у свим разматраним 

аспектима. 

 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 
B. Atlagić, M. Čokić and M. Šagi, "Concept of a SCADA system designed for 

education and research", 2014 22nd Telecommunications Forum Telfor 

(TELFOR), Belgrade, 2014, pp. 1047-1050. 

M33 

кратак опис садржине:  

У раду је представљено једноставно али комплетно решење за надгледање, контролу и 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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аквизицију података Решење је намењено првенствено у едукативне сврхе студената и 

инжењера заинтересованих за индустријске контролне системе. Предложено решење има 

чисту архитектуру, једноставна је за конфигурисање и употребу. Уз то, пружа и високе 

перформансе. 

 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

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

4. 
М. Чокић, М. Поповић, Д. Поповић, "Једно решење програмске подршке за 

паралелно извршавање електроенергетских прорачуна", Електропривреда, 

2010, Вол 2, стране 168-175. 

M51 

кратак опис садржине:  

Електропривреде разних земаља имају потребу за развијеним тржиштем електричне енергије 

које има и свој технички аспект. У овом раду је дато једно решење програмске подршке за 

паралелно извршавање електроенергетских прорачуна, од којих је основни прорачун, 

прорачун рачунања токова снага. Паралелизација је урађена на нивоу вишеструких захтева за 

прорачунима. Програмска подршка је развијена као уопштена, подесива и лако проширива 

библиотека у програмском језику Ц/Ц++, за Виндоус оперативни систем. 

 

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 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 

76/07) и члана 149 - 156 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 положио Квалификацион испит, 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: 

Увидом у документацију комисија констатује да кандидат Мита Чокић, дипломирани 

инжењер електротехнике и рачунарства – мастер, у потпуности испуњава услове за израду 

докторске дисертације. 

 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 

Проф. др Драган Поповић је рођен у Зрењанину, Србија, 1959. године. Дипломирао је, на 

Факултету техничких наука у Новом Саду, а магистрирао и докторирао на Електроенергетици 

Електротехничког факултета у Београду 1990. и 1995 . године, респективно. Од 1985. године 

ради на Факултету техничких наука у Новом Саду. Сада је редовни професор на Факултету 

техничких наука, на предметима електроенергетике. Члан је свих домаћих стручних 

организација релевантних за развој електропривреде (ЦИГРЕ, ЦИРЕД, ЕТРАН, ...) и 

међународне асоцијације ИЕЕЕ. Поред једне монографије и једног уџбеника из области 

електроенергетике, написао је преко 50 чланака у међународним часописима и на 

конференцијама, и преко 60 чланака у домаћим часописима и на конференцијама. Проф. др 

Драган Поповић је водио и радио на преко 40 домаћих и међународних, научних и стручних 

пројеката на пољу електроенергетике. Међу њима су најзначајнији пројект за ЕНЕЛ и пројекат 

за ДМС Рио де Женеира, као и два петогодишња и више краткорочних научних пројекта 

научних институција Србије. 

 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1 

N.D. Popovic, D.S.Popovic, I .N. Seskar "A Novel Cloud-Based Advanced 

Distribution Management System Solution", IEEE Trans. on Industrial 

Informatics,  Volume 14, no. 8, pp. 3469-3476, Aug. 2018. 

M21A 
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2 

Imre I. Lendak, Aleksandar M. Erdeljan, Dragan S. Popović, "Algorithm for 

cataloging topologies in the Common Information Model (CIM)", Computers 

and Mathematics with Applications, Volume 61, Issue 3, 2011, Pages 715-721. 

M22 

3 

Ž.N. Popović, V. Dj. Kerleta, D.S. Popović, "Hybrid simulated annealing and 

mixed integer linear programming algorithm for optimal planning of radial 

distribution networks with distributed generation", Electric Power Systems 

Research, Volume 108, 2014, Pages 211-222. 

M22 

4 

Ž.N. Popović, D.S. Popović, "Graph theory based formulation of multi-period 

distribution expansion problems", Electric Power Systems Research, Volume 

80, Issue 10, 2010, Pages 1256-1266, 

M21 

5. 

Dragan S. Popovic, Ljiljana R. Glamocic, Miroslav D. Nimrihter, "The 

optimal automation level of medium voltage distribution networks", 

International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Volume 33, 

Issue 3, 2011, Pages 430-438, 

M21 

6. 

J.Carden; D.S. Popovic, "Closed-Loop Volt/Var Optimization: Addressing 

Peak Load Reduction", IEEE Power and Energy Magazine, Year: 2018, 

Volume: 16, Issue: 2, Pages: 67 – 75. 

M21 

 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 

На основу члана 73. став 1 тачка 6. и члана 102. став 2. Статута Универзитета у Новом Саду 

(Савет Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом 

Саду, као и члана 12 Правила докторских студија, Универзитета у Новом Саду: 

1) 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. 

2) 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). 

3) 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. 

4) 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. 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 
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Образложење: 

Увидом у биографију и библиографију, комисија констатује да предложени ментор проф. др 

Драган Поповић у потпуности испуњава услове за менторство. 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Управљање комуникационом мрежом електроенергетске паметне мреже са променљивим 

комуникационим захтевима. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Услед раста потрошње електричне енергије [1] планирано је унапређење електроенергетске 

мреже [2] на ниво паметне мреже. Повећање броја уређаја ће последично довести до раста 

мрежног саобраћаја [3] и за успешну имплементацију паметне мреже је неопходна напредна 

комуникациона инфраструктура [4], [5]. Изостанак правовремене реакције на догађаје у пољу 

може имати озбиљне последице [6] као што је преоптерећење мреже, или чак и испад. 

Једна од кључних особина паметне мреже је двосмерни ток података између уређаја у мрежи 

и напредних ОТ (операциона технологија) апликација [7] што ће омогућити пуни потенцијал 

паметне мреже. Раст броја уређаја, али и увођење нових ОТ апликација доводи до пораста 

количине података коју је потребно испоручити до контролног центра. Комуникациона 

инфраструктура је углавном наменска, међутим прикупљање дела података који су у 

домаћинствима ће дефинитивно ићи кроз јавни интернет или дељене комуникационе мреже, 

што усложњава комуникациону топологију и њено управљање. 

Неки подаци су потребни у реалном времену, као што је случај са подацима који припадају 

аквизиционо управљачком систему или мерења синхрофазора. Опет, постоје и они који нису 

потребни у реалном времену али и они који су некада потребни у реалном времену а некада 

не, у зависности од ОТ апликације која их користи. Ово значи да се приоритет може мењати 

динамички. Пример могу бити подаци са паметних бројила: у случају када се користе за 

обрачун трошкова електричне енергије, није неопходно да се достављају у реалном времену 

већ могу и са одређеним закашњењем. У случају да се користе за потврду извршења редукције 

потрошње – потребно је да буду доступни што пре [1]. Слична ситуација је и са пропусним 

опсегом – пропусни опсег одређене групе података може варирати у времену. На пример, 

количина података који пристижу у аквизиционо управљачки систем зависи од доба дана. 

Дакле, постоји више токова података од којих сваки има своје захтеве по питању пропусног 

опсега и приоритета. Важно је нагласити да се ови захтеви могу динамички мењати, у 

зависности од стања у паметној мрежи. Да би се испоштовале потребе паметне мреже, 

неопходно је обезбедити одговарајући квалитет услуге. Ово је могуће испунити на више 

начина: 

Предимензионисање комуникационе инфраструктуре. Овај приступ подразумева инсталирање 

максималног комуникационог капацитета. Први недостатак овог приступа је цена – одмах се 

плаћа капацитет који се неће користити. Други недостатак је сложена надоградња када се 

капацитет достигне усред раста мреже. 

Оптимизације на апликативном нивоу по питању количине података који се шаљу. 

Оптимизације на апликативном нивоу може одложити проблем, међутим до засићења ће доћи 

пре или касније услед раста броја уређаја. 
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Обезбеђивање квалитета услуге на инфраструктурном нивоу. Подразумева се имплементација 

квалитета услуге на инфраструктурном нивоу где би се саобраћај поделио на привилеговани и 

непривилеговани. Привилеговани подаци ће се транспортовати чим је пре могуће са 

минималним кашњењем и одговарајућим пропусним опсегом а непривилеговани подаци кад 

то буде било могуће. 

Проблем који дисертација треба да реши је управљање комуникационом мрежом на основу 

стања паметне мреже али тако да се у обзир узму динамичке промене приоритета саобраћаја 

као и потребног пропусног опсега. Проблем ће се решавати коришћењем програмабилних 

рачунарских мрежа и припада трећој групи решења – обезбеђивање квалитета услуге на 

инфраструктурном нивоу. 

Комисија сматра да је предложена тема истраживања актуелна и да омогућава достизање 

конкретних научних резултата. У складу са тим предмет (проблем) истраживања је подобан. 

 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

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

Кандидат испитује потенцијалну употребу програмабилних паметних мрежа за обезбеђивање 

квалитета комуникационе услуге у паметним мрежама. Програмабилне мреже већ увелико 

имају комерцијалну употребу у рачунарским центрима великих фирми као што су Гугл [8] и 

Мајкрософт [9]. Електроенергетски системи се у великој мери ослањају на комуникационе 

мреже базиране на интернет протоколу [10]. Очекује се да интернет протокол буде још више 

заступљен у комуникационим мрежама електроенергетских система [11]. 

Проблем обезбеђивања квалитета услуге у паметним мрежама је адресиран на различите 

начине. Оптимално постављање мрежне опреме у сврху редукције преноса података кроз 

мрежу је обрађено у [12]. [13] приказује приступ за смањивање количине пакета кроз мрежу 

коришћењем програмски дефинисаних мрежа. Истраживачи су се бавили и истраживањем 

технологије усмеравања пакета на основу ознаке протокола (Multiprotocol label switching) за 

обезбеђивање квалитета услуге [14], као њеним поређењем са технологијом програмски 

дефинисаних мрежа [15], [16]. Различити аутори су се бавили коришћењем програмабилних 

мрежа за обезбеђивање квалитета услуге у комуникационој инфраструктури за паметне мреже 

[17], [18]. 

[17] представља платформу за интернет ствари базирану на програмски дефинисаним 

мрежама за надзор паметне мреже. Контролер одређује путању кроз коју пролазе различити 

токови података а квалитет услуге обезбеђује тако што различите токове података усмерава по 

различитим путањама.  

У [18] су аутори представили решење за одређивање најкраће путање, филтрирање и 

обезбеђивање квалитета услуге пакета у комуникационој мрежи. 

[19] представља тестно окружење за обезбеђивање статичког квалитета услуге и брз опоравак 

мреже.  

[20] обрађује употребу програмски дефинисаних мрежа за унапређење отпорности 

комуникационе инфраструктуре. Аутори су представили приступ за одређивање нове 

комуникационе путање када се постојећа прекине.  

Бенефити коришћења програмски дефинисаних мрежа у паметним електроенергетским 

мрежама су обрађени у радовима: [15], [21]. 

Приликом пријаве докторске дисертације, кандидат је приложио списак литературе коју ће 

користити у изради докторске дисертације чиме је потврдио да је урадио детаљну анализу 

актуелног стања у области. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је да се покаже да квалитет комуникационе услуге имплементиран преко 

програмабилних рачунарских мрежа пружа боље резултате са аспекта кашњења порука и 

обезбеђивања пропусног опсега у односу на традиционалне ИП (интернет протокол) мреже и 

то у условима загушења пропусног опсега саобраћајем нижег приоритета.  

Очекује се да решење гаранције квалитета услуге базирано на програмабилним рачунарским 

мрежама пружа боље резултате са аспекта кашњења и гаранције пропусног опсега у односу на 

традиционалну мрежу базирану на интернет протоколу. 

Комисија сматра да су циљеви истраживања одговарајући. 

 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Резултат ове докторске дисертације треба да покаже да управљање комуникационом 

инфраструктуром од стране саме паметне мреже коришћењем програмски дефинисаних 

мрежа  пружа боље перформансе са аспекта гаранције пропусног опсега и кашњења порука у 

односу на традиционалне мреже базиране на интернет протоколу. Резултати требају да узму у 

обзир динамичку природу мрежног саобраћаја паметне електроенергетске мреже. 

Комисија сматра да наведени очекивани резултати представљају значајан научни допринос. 
 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

V.6 план рада 

План рада:  

1. Анализа стручне литературе из релевантних области 

2. Дефинисање одговарајућих тестних сценарија за потврђивање научног доприноса 

3. Формирање захтева за развој програмског решења на основу дефинисаних тестних 

сценарија 

4. Развој програмског решења на основу захтева 

5. Извршавање тестних сценарија на тестном систему базираном на примеру дела електро 

дистрибутивне мреже 

6. Анализа резултата тестова 

7. Презентација резултата и израда документације докторске дисертације. 
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Оријентациони садржај: 

1. Увод 

2. Преглед литературе 

3. Паметне мреже 

4. Програмски дефинисане мреже 

5. Дизајн и имплементација решења 

6. Платформа за евалуацију решења 

7. Тест резултати 

8. Закључак 

Став комисије је да је план рада јасно дефинисан и одговара потребама предложене теме. 
 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Извршиће се мерење перформанси и поређење традиционалног и предложеног решења  два 

типична тестна сценарија – варијабилно (вршно) оптерећење када се мрежна инфраструктура 

привремено оптерети и константно мрежно оптерећење.  

Извршавање тестних сценарија ће трајати неколико минута са периодом узорковања од једне 

секунде. Узорковаће се проток саобраћаја кроз мрежну опрему. Сваки узорак ће садржати 

одредишну и изворну ИП адресу и порт како би се могли пратити појединачни токови 

података, као и број пакета и бајта који су прошли у тој секунди. 

Комисија констатује да су метод и узорак за истраживање одабрани адекватно проблематици 

која се обрађује у истраживању. 

 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Место обављања тестова ће бити лабораторије на Факултету техничких наука у Новом Саду.  

Комисија сматра да су место истраживања и опрема подобни, јер омогућавају спровођење 

предложеног истраживања. 

 

 

Услови за експериментални рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Тестни сценарији формирани у циљу верификације представљају реалне сценарије у 

паметним мрежама. Тестно окружење отвореног кода ће омогућити да се тестови једноставно 

понове или формулишу нови. 

 

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 је детаљно размотрила целокупну документацију и донела следеће закључке: 

• проблематика која ће бити разматрана у оквиру тезе је актуелна, не само са теоријског 

већ и са практичног аспекта, 

• кандидат Мита Чокић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер,  

испуњава све законске услове за израду докторске дисертације, 

• предложени ментор проф. др Драган Поповић испуњава све услове предвиђене 

законом и правилником факултета.  

Овим извештајем Комисија констатује да су испуњени сви прописани услови и захтеви, те 

закључује да су кандидат, тема и ментори подобни за израду докторске дисертације.   

Чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу Факултета техничких наука, 

Универзитета у Новом Саду да прихвати тему „Управљање комуникационом мрежом 

електроенергетске паметне мреже са променљивим комуникационим захтевима” за израду 

докторске дисертације кандидата Мите Чокића под менторством др Драгана Поповића, 

редовног професора. 

Датум: 9. октобар, 2019. године. 

 

 

др Душко Бекут, редовни професор, 

председник комисије 

 

др Александар Ердељан, редовни професор, 

члан комисије 

 

др Јелица Протић, редовни професор, 

члан комисије 

 

др Дарко Чапко, ванредни професор,  

члан комисије 

 

др Срђан Вукмировић, ванредни професор, 

члан комисије 
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