
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Декан Факултетa техничких наука, Нови Сад  

Датум именовања комисије: 19. 07. 2018, по решењу бр. 012-199/82-2017 

Састав комисије:  

1. Др Горан Швенда 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 Мило Томашевић 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 

 
3. Др Славица Кордић доцент Примењене рачунарске науке и 

информатика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Др Дину Драган доцент Примењене рачунарске науке и 

информатика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Др Иван Луковић редовни 

професор 

Примењене рачунарске науке и 

информатика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

6.    

 презиме и име звање ужа научна област 

   

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

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Саша, Паја, Девић 

2. Датум рођења:  2. 5. 1985.  Место и држава рођења: Сремска Митровица, 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: 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: Рачунарство и аутоматика 

звање: мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 

наслов завршног рада: Имплементација софтвера за управљање аукцијским процесом трговине 

електричном енергијом помоћу WCF и Silverlight технологија 

 

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. 2010, 9,09 

2008. 2010. 10,00 

2010. 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

S. Dević, I. Luković: „Development of a Database for the Common Information 

Model of Power Grids“, Journal of Information Technology and Control, Vol. 46, 

No. 3, ISSN: 1392-124X, pp. 319-332, 2017, DOI: 10.5755/j01.itc.46.3.14340. 

M23 

кратак опис садржине:  

Општи информациони модел (CIM) користи се за опис електроенергетске мреже и за размену 

података између оператера преносних електроенергетских система. Како је модел постајао све 

заступљенији појавила се потреба за складиштењем таквог модела. У раду је развијен 

методолошки приступ за развој базе података која би подржала релативно једноставно 

складиштење и рад са инстанцама CIM модела, које описују тренутно, активно стање у систему. 

Такође, омогућено је и праћење претходних, историјских стања CIM инстанци, као и њихова 

рестаурација у жељено стање. Mоже се очекивати да би такав приступ олакшао увођење CIM 

модела у програмска решења. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

S. Dević, B. Atlagić, L. Martinović, D. Tomić, Z. Gorečan: „Rapid development of 

GUI Editor for Power grid CIM models“, International Scientific Conference on 

Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies – ICEST, 

Veliko Trnovo, Vol. 2, No. 47, ISBN: 978-619-167-002-4, pp. 467- 470, 2012. 

M33 

кратак опис садржине:  

Представљено је решење за пројектовање графичког едитора за рад са инстанцама Општег 

информационог модела (енгл. Common Information Model - CIM) и развој Генератора кода у циљу 

олакшања развоја графичког едитора, чиме је значајно смањено време потребно за развој. Рад 

садржи основни опис CIM модела и опис процедуре за размену података између 

електроенергетских оператера о променама над инстанцама CIM модела. Развијени Генератор 

кода ослања се на CIM UML шему која представља спецификацију CIM модела. Описани приступ 

намењен је развоју едитора за рад са инстанцама CIM модела преносних електроенергетских 

мрежа, али може се прилагодити и развоју едитора за друге типове CIM модела. Представљене су 

опште смернице за развој Генератора кода, начин руковања са подацима које описује CIM модел и 

графички изглед самог решења. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

M. Gajić, M. Đuković, S. Dević, B. Atlagić, Z. Gorečan, D. Tomić: „Analysis of 

Platform Dependencies in Software Solution for Auction and Trading in Electric 

Energy Market“, International Scientific Conference on Information, 

Communication and Energy Systems and Tehnologies – ICEST, Veliko Trnovo, 

Vol. 2, No. 47, ISBN: 978-619-167-002-4, pp. 463- 466, 2012. 

M33 

кратак опис садржине:  

Овај рад бави се поређењем могућности и ограничењима мобилних технологија, конкретно 

платформи Android и Windows Mobile, и веб технологијама, као што је Silverlight, за потребе 

управљачих процедура у области аукцијског трговања електричном енергијом у централној и 

источној Европи. Дат је кратак опис процедуре трговања, као и опис страна укључених у 

трговање. За сваку технологију наведен је њен опис, архитектура сваког од решења је 

представљена, а наведене су и временске перформансе за извршење сваке од подржаних 

функционалности. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

S. Dević, B. Atlagić, Z. Gorečan: „Database Modelling and Development of Code 

Generator for Handling Power Grid CIM Models“, International Scientific 

Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies 

– ICEST, Niš, vol. 3, no. 46, ISBN: 978-86-6125-033-0, pp. 865- 868, 2011. 

M33 

кратак опис садржине:  

Овај рад представља једно решење за моделовање шеме базе за смештање и управљање CIM 

моделима. Додатно, представљен је Генератор кода, који је развијен у циљу олакшања развоја 

програмског кода за рад са таквом базом података. Рад садржи основни опис CIM модела и опис 

процедуре за размену података између електроенергетских оператера о променама над инстанцама 

CIM модела. Развијени Генератор кода ослања се на CIM UML шему која представља 

спецификацију CIM модела. Описани приступ намењен је развоју шеме базе података и 

програмског кода за рад са инстанцама CIM модела преносних електроенергетских мрежа, али 

може се прилагодити и за друге типове CIM модела. Представљен је начин руковања са подацима 

које описује CIM модел и временске перформансе извршавања операција над базом података. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 

III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 

Да би кандидат успешно завршио докторске студије, потребно је да оствари 180 ЕСПБ бодова. 

Бодови се остварују кроз следеће активности: похађање наставе, полагање испита из обавезних и 

изборних предмета, полагање квалификационог испита, студијски истраживачки рад и израду 

докторске дисертације. 

 

У току студија, кандидат је такође обавезан да објави најмање два рада ранга М33 и барем један 

рад у часопису који се налази на SCI листи. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 
Образложење: 

 

Саша Девић испунио је све наставне обавезе предвиђене планом и програмом Докторских студија 

студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. Положио је предвиђене испите 

и тиме стекао 90 ЕСПБ. Након тога, реализовао је обавезу одбране квалификационог испита и 

тиме стекао још 30 ЕСПБ. Преосталих 60 ЕСПБ стиче  спровођењем истраживања, те израдом и 

одбраном докторске дисертације. 

 

У току студија, кандидат је објавио један рад из категорије М23, три рада из категорије М33, те је 

тиме испунио минимално захтеване услове који се односе на објављивање радова у часописима и 

на конференцијама. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

За ментора докторске дисертације предложен је др Иван Луковић, редовни професор на Факултету 

техничких наука, дипл. инж. информатике. Проф. Луковић има преко 150 објављених радова у 

међународним и домаћим часописима и на међународним и домаћим конференцијама, као и више 

успешно реализованих пројеката и објављених књига. Највећи део своје истраживачке делатности 

посветио је теорији модела података и пројектовању информационих система, база података, али и 

складишта података и система пословне пословне интелигенције. Посебно се бавио проблемима 

пројектовања логичких и физичких шема база података и развоју MDSD/CASE алата намењених 

аутоматизацији процеса развоја информационог система и генерисању прототипова софтверских 

апликација. На овом месту, посебно се издваја рад: 

 

I. Luković, P. Mogin, J. Pavićević, S. Ristić, “An Approach to Developing Complex Database Schemas 

Using Form Types,” Software: Practice and Experience, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, USA, Vol. 37, 

No. 15, ISSN: 0038-0644, pp. 1621-1656, 2007, DOI: 10.1002/spe.820. (SCI 60/82, IF2006=0.543), 

 

који је према Google Scholar цитатном индексу до сада цитиран 27 пута без аутоцитата. 

 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

V. Ivančević, I. Tušek, J. Tušek, M. Knežević, S. Elheshk, I. Luković, "Using 

Association Rule Mining to Identify Risk Factors for Early Childhood Caries", 

Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, ISSN: 0169-2607, pp. 

175-181., 2015, DOI: 10.1016/j.cmpb.2015.07.008 

М21 

2. 

A. Popović, I. Luković, V. Dimitrieski, and V. Đukić, “A DSL for modeling 

application-specific functionalities of business applications,” Computer Languages, 

Systems & Structures, Elsevier, vol. 43, ISSN: 1477-8424, pp. 69–95, 2015, DOI: 

10.1016/j.cl.2015.03.003. 

М23 

3. 

N. Obrenović, A. Popović, S. Aleksić, I. Luković, “Transformations of Check 

Constraint PIM Specifications,” Computer and Informatics, Slovak Academy of 

Sciences, Institute of Informatics, Slovakia, Vol. 31, No. 5, ISSN: 1335-9150, pp. 

1045-1079, 2012. 

М23 

4. 

I. Luković, M. J. Varanda Pereira, N. Oliveira, D. Cruz, P.R. Henriques, “A DSL 

for PIM Specifications: Design and Attribute Grammar based Implementation,” 

Computer Science and Information Systems, Consortium of Faculties of Serbia and 

Montenegro, Belgrade, Serbia, Vol. 8, No. 2, ISSN: 1820-0214, pp. 379-403, 2011, 

DOI: 10.2298/CSIS101229018L. 

М23 

5. 

I. Luković, P. Mogin, J. Pavićević, S. Ristić, “An Approach to Developing 

Complex Database Schemas Using Form Types,” Software: Practice and 

Experience, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, USA, Vol. 37, No. 15, ISSN: 0038-

0644, pp. 1621-1656, 2007, DOI: 10.1002/spe.820. 

М23 
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IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 

За докторске студије на Факултету техничких наука, неопходно је да ментор има публикованих 

пет радова на SCI листи. 

 

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

 

Проф. др Иван Луковић је редовни професор за ужу научну област Примењене рачунарске науке и 

информатика и бави се активно истраживањем из области пројектовања информационих система и 

система база података, а из које се пријављује докторска дисертација. Проф. Луковић има у овој 

области 16 објављених радова у часописима на SCI листи и више објављених књига, као и 

поглавља у монографијама и књигама. До сада је био ментор или коментор 10 одбрањених 

докторских дисертација. Био је главни уредник, а затим заменик главног уредника једног часописа 

на SCI листи, рецензент у више часописа на SCI листи, организатор више позваних секција и 

радионица на међународним конференцијама и члан саветодавних и програмских одбора многих 

међународних конференција из наведене области истраживања. 

 

На основу свих научних и стручних резултата, као и резултата у наставном процесу, комисија 

констатује да проф. Иван Луковић испуњава све формалне, стручне и педагошке услове неопходне 

за ментора ове докторске дисертације. Комисија констатује да је проф. Иван Луковић подобан за 

ментора предложене докторске дисертације, у предложеној ужој научној области. 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Предложени назив тезе „Приступи развоју базe података Општег информационог модела за 

електроенергетске мреже“ (енг. Approaches for Developing Database for Common Information Model 

of Power Grids), одговара садржају тезе и добро одражава суштину теме коју кандидат предлаже за 

истраживање. 

 

Комисија сматра да је предложени назив тезе подобан. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Област истраживања предложене докторске дисертације односи се на развој и коришћење 

формализама и метамодела у области моделовања електроенергетских мрежа. У истраживању, од 

значаја ће бити формализми и начини организације података у области моделовања 

електроенергетских мрежа. CIM је један од заступљенијих метамодела за опис електроенергетских 

мрежа, и представљаће основу за реализацију овде предложеног истраживања. Иако је у сталном 

развоју, CIM је постао широко прихваћен стандард у пракси. Постоји потреба да се CIM модел 

користи у електроенергетским функцијама, а самим тим и потреба да се чувају његове инстанце. 

Стога, главни предмет истраживања је проналажење методолошког приступа за смештање 

инстанци CIM модела у релациону базу података, омогућавање праћења промена над инстанцама 

модела, као и рестаурирање инстанци у неко од претходних стања.  

 

Откривање могућих начина смештања CIM инстанци у базу података представља истраживачки 

проблем, јер се показује да директно коришћење готових алата, који просто пресликавају CIM 

објекте у шему релационе базе података, коришћењем тзв. објектно-релационог пресликавања 

(енгл. Object-Relational Mapping – ORM) не доводи до задовољавајућег решења. С друге стране, 

коришћење парадигме релационог модела података и релационих система за управљање базама 
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података намеће се као битан захтев који је у предложеном истраживању важно испунити. Он 

произилази из чињенице да инстанце CIM модела морају бити строго структуриране и морају 

омогућити на што бољи начин уградње семантике система у саму структуру шеме базе података. 

CIM модел састоји се од око 600 класа, укључујући и апстрактне и конкретне класе. Ако би свака 

класа била пресликала директно у једну дефиницију табеле релационе шеме базе података, следи 

да би један упит за читање једног скупа података морао да референцира и све табеле, које су 

добијене пресликавањем из апстрактних класа. 

 

Комисија констатује да је предмет истраживања подобан јер је истраживачка тема значајна и 

актуелна, те да дозвољава постизање врсних научних резултата и отвара даље правце истраживања 

у предметној ужој научној области. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

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

Кандидат је у пријави теме за израду докторске дисертације изнео попис литературе коју ће 

користити у истраживању и показао је да је извршио детаљну анализу релевантне литературе. 

Неки од литературних навода који су битни за реализацију истраживања су: 

 

1. A. Popović, I. Luković, V. Dimitrieski, V. Djukić, „A DSL for modeling application-specific 

functionalities of business applications“, Computer Languages, Systems & Structures 

(COMLAN), Elsevier, Vol. 43, pp. 69-95, 2015, ISSN: 1477-8424, DOI: 

10.1016/j.cl.2015.03.003. 

2. A. R. Silva, „Model-driven engineering: A survey supported by the unified conceptual model“, 

Computer Languages, Systems & Structures, Vol. 43, pp. 139-155, 2015, DOI: 

10.1016/j.cl.2015.06.001. 

3. B. Wollenberg, J. P. Britton, E. Dobrowolski, R. Podmore, J. Resek, J. Scheidt, J. Russell, T. 

Saxton, C. Ivanov, „A Brief History: The Common Information Model [In My View]“, IEEE 

Power and Energy Magazine, Vol. 14, No. 1, 2016, ISSN: 1540-7977, DOI: 

10.1109/MPE.2015.2481787. 

4. C. Atkinson, T. Kuhne, „Model-driven development: a metamodeling foundation“, IEEE 

Software, Vol. 20,  No. 5, 2003, ISSN: 0740-7459, DOI: 10.1109/MS.2003.1231149. 

5. C. Ivanov, „The Way to Exchange: What Is the Common Information Model? [Guest Editorial]“, 

IEEE Power and Energy Magazine, Vol. 14, No. 1, 2016, ISSN: 1540-7977, DOI: 

10.1109/MPE.2015.2485902. 

6. C. Ivanov, D. Chury, „European electric power system on the way towards implementation of 

CIM based data exchange format“, Power & Energy Society General Meeting (PES '09), 2009, 

ISBN: 978-1-4244-4241-6, ISSN: 1932-5517, DOI: 10.1109/PES.2009.5275832. 

7. G. Ravikumar, S. A. Khaparde, R. K. Joshi, „Towards CIM implementation challenges in control 

centers worldwide and Indian power grid“, Annual IEEE India Conference (INDICON), 2014, 

ISBN: 978-1-4799-5364-6, ISSN: 2325-940X, DOI: 10.1109/INDICON.2014.7030580. 

8. G. Ravikumar, S. A. Khaparde, Y. Pradeep, „CIM Oriented Database for Topology Processing 

and Integration of Power System Applications“, Power and Energy Society General Meeting 

(PES), 2013, ISSN: 1932-5517, DOI: 10.1109/PESMG.2013.6672164. 

9. I. Luković, A. Popović, J. Mostić, S. Ristić, „A Tool for Modeling Form Type Check Constraints 

and Complex Functionalities of Business Applications“, Computer Science and Information 

Systems (ComSIS), Consortium of Faculties of Serbia and Montenegro, Belgrade, Serbia, Vol. 7, 

No. 2, pp. 359-385, 2010, ISSN: 1820-0214, DOI:10.2298/CSIS1002359L. 

10. I. Luković, M. J. V. Pereira, N. Oliveira, D. Cruz, P. R. Henriques, „A DSL for PIM 

Specifications: Design and Attribute Grammar based Implementation“, Computer Science and 

Information Systems (ComSIS), Consortium of Faculties of Serbia and Montenegro, Belgrade, 

Serbia, Vol. 8, No. 2, pp. 379-403, 2011, ISSN: 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS101229018L. 
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11. J. P. Britton, A. N. deVos, „CIM-Based Standards and CIM Evolution“, IEEE Transactions on 

Power Systems, Vol. 20, No. 2, 2005, ISSN: 0885-8950, DOI: 10.1109/TPWRS.2005.846202. 

12. J. P. Britton, P. Brown, J. Moseley, M. Bunda, „Optimizing Operations with CIM: Today's Grid 

Relies on Network Analysis (and a Lot of Data) “, Power and Energy Magazine, IEEE, Vol 14, 

No. 1, 2016, ISSN: 1540-7977, DOI: 10.1109/MPE.2015.2481783. 

13. M. Čelković, I. Luković, S. Aleksić, V. Ivančević, „A MOF based Meta-Model and a Concrete 

DSL Syntax of IIS*Case PIM Concepts“, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 

Consortium of Faculties of Serbia and Montenegro, Belgrade, Serbia, Vol. 9, No. 3, pp. 1075-

1103, 2012, ISSN: 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS120203034C. 

14. S. Kent, „Model driven engineering“, Proceedings of the Third International Conference on 

Integrated Formal Methods (IFM 2002), ISBN: 3-540-43703-7, Vol. 2335, pp. 286–298, DOI: 

10.1007/3-540-47884-1_16. 

15. S. Schulte, R. Berbner, R. Steinmetz, M. Uslar, „Implementing and Evaluating the Common 

Information Model in a Relational and RDF-based Database“, Information Technologies in 

Environmental Engineering, Environmental Science and Engineering, ISSN 1863-5520, pp. 109-

118, 2007, DOI: 10.1007/978-3-540-71335-7_13. 

16. Y. Pradeep, P. Seshuraju, S. A. Khaparde, R. K. Joshi, „CIM-Based Connectivity Model for Bus-

Branch Topology Extraction and Exchange“, IEEE Transactions on Smart Grid, ISSN: 1949-

3053, Vol 2, No. 2, 2011, DOI: 10.1109/TSG.2011.2109016. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања ове докторске дисертације је проналажење методолошког приступа и 

софтверског окружења који би омогућили олакшану реализацију рачунарски засноване 

програмске апликације за ефикасно складиштење CIM инстанци у релациону базу података, 

праћење измена над инстанцама модела и рестаурацију инстанци у жељено историјско стање. 

Остварењем наведеног циља и креирањем софтверског окружења с генераторима програмског 

кода, биће олакшано увођење CIM модела у софтверске алате за електроенергетске прорачуне. 

Спровођењем анализе применљивости предложеног приступа и софтверског окружења, биће 

указано на искуства њихове практичне примене у условима једног изабраног софтверског система. 

 

Комисија констатује да је циљ предложеног истраживања одговарајуће постављен и да је подобан. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултати истраживања обухватају доприносе теоријске, апликативне и практичне 

природе. а) Теоријски допринос представља долазак до методолошког приступа који ће олакшати 

увођење CIM модела у софтверске алате за електроенергетске прорачуне. б) Апликативни 

допринос представља долазак до софтверског окружења с генераторима програмског кода које ће 

олакшати увођење CIM модела у софтверске алате за електроенергетске прорачуне. в) Практични 

допринос представља долазак до софтверске апликације за подршку складиштења преносних 

мрежа и управљање преносним мрежама, применом предложеног методолошког приступа и 

развијеног софтверског окружења, као и анализа применљивости предложеног приступа и 

софтверског окружења у практичним условима једног изабраног софтверског система. 

 

Очекивани теоријски допринос обухвата методолошки приступ, који би се у овом случају односио 

на развој апликација за управљање инстанцама CIM модела. У општем случају, методолошки 

приступ требало би да буде применљив и на друге моделе из истог проблемског домена, када се 

очекује да апликације, које раде са њиховим инстанцама, подрже рад са релационим базама 

података, праћење историје измена инстанци модела и рестаурирање у жељена историјска стања.  
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Очекивани апликативни допринос обухвата креирање окружења са генераторима програмског 

кода. Развој генератора кода биће заснован на принципима метапрограмирања и MDD, ослањајући 

се на CIM модел. Производ рада генератора кода биће софтверска апликација, која ради са 

инстанцама CIM модела. Коришћењем спецификације модела, производи се програмски код који 

ради са инстанцама тог модела. Генератор кода треба да произведе софтверско решење које ће 

обухвати што више случајева коришћења, који се очекују у оперативном раду. Производ добијен 

путем таквог генератора кода треба да има исправно понашање чак и када дође до измена у 

улазном моделу. Овим приступом очекује се постизање бржег развоја потребног софтвера, 

смањени број грешака и његово олакшано одржавање. 

 

Очекивани практични допринос обухвата долазак до софтверске апликације за подршку 

складиштења преносних мрежа и управљање преносним мрежама на којој ће бити анализирана и 

проверена применљивост предложеног методолошког приступа и развијеног софтверског 

окружења и указано на искуства њихове практичне примене. При томе, није суштински важно за 

ово истраживање да ли ће бити у питању засебна софтверска апликација, или проширење 

постојеће, изабране софтверске апликације. Циљ доласка до такве апликације је стварање услова 

за њену активну употребу у пракси. 

 

Комисија сматра да  су наведени резултати подобни, јер представљају важан истраживачки 

резултат и основу за реализацију даљих истраживања и примену у пракси. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.6 плана рада 

Предложени план рада обухвата истраживачке активности које су организоване кроз следеће фазе: 

1) проучавање теоријских основа, 

2) дефинисање методолошког приступа за смештање инстанци CIM модела у релациону базу 

података, прећења измена и рестаурирање у жељено претходно стање, 

3) моделовање шеме базе података за смештање инстанци CIM модела, 

4) моделовање шеме базе података за праћење стања инстанци CIM модела, 

5) развој поступка за рестаурацију инстанци CIM модела, 

6) развој генератора кода, 

7) развој апликације и програмских библиотека за рад са CIM орјентисаном базом података и 

8) анализа и оцена развијеног решења. 

 

Комисија констатује да је план рада одговарајуће постављен, те да је подобан. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Опис методe истраживања представљен је по кључним фазама:  

1. развој методолошког приступа,  

2. моделовање шеме базе података за инстанце модела и за праћење стања инстанци,  

3. развој поступка за рестаурацију стања,  

4. развој генератора кода и примена у развоју софтверске апликације и  

5. анализа са оценом развијеног решења. 

 

Предложени методолошки приступ мора бити систематичан, с јасно дефинисаним корацима које 

треба применити. Потребно је да буде теоријски заснован, односно изведен из општих, савремених 

метода развоја софтвера које се данас користе у софтверском инжењерству. Како је CIM 

спецификован путем UML модела класа, та спецификација се може искористити и за креирање 

циљне шеме базе података. Пошто се може сматрати да је CIM комплексан модел са много 
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хијерархијских нивоа, потенцијални проблем проистиче из постојања великог броја апстрактних 

класа. Уколико би једноставно свака класа била пресликана у једну дефиницију табеле, упити над 

таквом базом података били би комплексни, јер би захтевали велики број спајања различитих 

табела и, потенцијално, перформансе извршења таквих упита биле би слабије. У оквиру новог 

методолошког приступа, потребно је обезбедити такве принципе пројектовања шеме базе података 

који ће омогућити једноставнији приступ потребним подацима. 

 

Потребно је обезбедити одговарајућу логичку структуру шеме базе података која ће омогућити 

меморисање свих потребних података активних инстанци CIM модела. Такође, потребно је 

обезбедити меморисање историје измена, тако да велика историја измена не сме утицати на 

перформансе у оперативном раду, односно на операције које се спроводе над тренутним, активним 

стањем модела. Поред тога, потребно је пронаћи начин да се прате само неопходни подаци, а да се 

измене меморишу тако да обухвате само онолико елемената колико им је потребно. 

 

За рестаурацију инстанце модела потребно је обезбедити могућност груписања измена, 

направљених над инстанцама модела. Уколико се у методолошком приступу предвиди могућност 

управљања групама измена, може се очекивати да би тражење потребних измена било лакше, него 

у случају када се врши претраживање свих измена, по свим елементима инстанце модела. 

 

Ради поређења временских перформанси предложеног софтверског решења, потребно је 

упоредити га с неким постојећим решењем. За потребе читања и смештања у CIM орјентисану 

базу података, биће извршено поређење времена извршења истих операција у односу на операције 

читања и смештања истих података у XML датотеке. Додатно, потребно је извршити анализе 

временских перформанси операција измена инстанци модела, када се оне спроводе без чувања 

историје промена и када се спроводе са чувањем историје промена.  

 

Како CIM инстанце могу обухватити од свега неколико елемената, па до неколико стотина хиљада 

елемената, тестирање времеских перформански потребно је извршити над што већим бројем CIM 

инстанци. Очекује се провера понашања реализоване софтверске апликације при раду са 

инстанцама модела које обухватају од од 500 до 240.000 елемената. Додатно, потребно је 

анализирати и ефикасност самог развоја софтверске апликације путем предложеног методолошког 

приступа. Један од показатеља који треба анализирати је и удео програмског кода који је добијен 

као производ генератора кода, у поређењу са истим показатељом у другим изабраним софтверским 

решењима.  

 

Комисија констатује да је метод истраживања одговарајуће дефинисан и да је опис узорка 

прикладан, те да су и метод и узорак истраживања подобни. 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Експериментална истраживања представљају само део истраживачког рада. Пошто се очекује да 

главни допринос истраживања буде методолошки приступ, експериментални део ће представљати 

потврду исправности самог приступа. 

 

За експеримете биће коришћене како изабране инстанце модела конкретних преносних 

електроенергетских мрежа, тако и инстанце генеричких модела електроенергетских мрежа. Како 

инстанце модела електроенергетске мреже појединих држава или региона представљају поверљиве 

податке, у раду неће бити навођена конкретна семантика тестираних инстанци модела. С друге 

стране, за потребе овог истраживања, семантика инстанци модела није од важности, док је сама 

величина инстанци модела, исказана путем броја садржаних елемената, од велике важности.  

 

Експериментални део исраживања биће спроведен у реалним компанијским условима, у области 

производње софтверских пакета за потребе електроенергетских система.  

 

Комисија сматра да је оваква одлука реална и подобна, те констатује да су обезбеђени 
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одговарајући ресурси за експериментални рад и да је овај аспект пријаве докторске дисертације 

подобан.  

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Централни део истраживања не укључује примену метода статистичке обраде података. У фази 

анализе и оцене планирано је коришћење већ постојећих или генеричких инстанци CIM модела, 

различитог обима. Резултати временских преформанси извршавања операција над базом података 

биће представљени путем дијаграма. 

 

Истраживачки пројекат у оквиру којег ће бити приказан и део резултата предложеног 

истраживања је: „Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања 

засновани на моделима“, ИИИ-44010, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 2011 – 2017. 

 

Комисија сматра да је оваква одлука реална и оправдана, те оцењује овај аспект пријаве докторске 

тезе као подобан. 

 

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): 

У циљу формирања наведених закључака, Комисија је детаљно проучила достављену пријаву 

кандидата, проценила значај референци везаних за тему истраживања, референци предложених 

ментора и кандидата, као и досадашњи ангажман и резултате предложених ментора и кандидата, у 

наведеној области истраживања. На основу свих изнетих чињеница у овом Извештају, Комисија 

закључује следеће: 

а) да је предложена тема подобна за докторску дисертацију, 

б) да је кандидат, Саша Девић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, подобан за 

израду предложене докторске дисертације и 

в) да је др Иван Луковић, ред. проф. ФТН, подобан за ментора предложене докторске 

дисертације. 

Комисија са задовољством 

ПРЕДЛАЖЕ 

Наставно-научном већу Факултета техничких наука у Новом Саду да усвоји наведене закључке 

Комисије и да 

Саши Девићу одобри израду предложене докторске дисертације, а да ред. 

проф. др Ивана Луковића именује за ментора. 

датум: 23. 7. 2018. 

 

председник комисије  

 

члан 1 

 

члан 2 

 

члан 3 

 

члан 4 

 


