
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: Наставно-научно веће Факултета техничких наука у Новом Саду 

Датум именовања комисије:  Решење Декана број 012-199/11-2018 од 31.05.2018. године 

Састав комисије:  

1. Др Чедомир Стефановић ванредни 
професор 

телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име Звање ужа научна област 

 Алборг Универзитет (Данска) Председник комисије 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Др Андрија Сарић редовни 

професор 
електроенергетика 

 презиме и име Звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Др Душан Јаковетић доцент математичко моделирање 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Природно-математички факултет Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Др Драгана Бајовић доцент телекомуникације и обрада 

сигнала 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Др Војин Шенк редовни 

професор 
Телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  Мирсад (Сафет) Ћосовић 

2. Датум рођења:    10.02.1984. Место и држава рођења: Травник, Босна и Херцеговина 

 
II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Електроенергетика 

звање: Дипломирани инжењер електротехнике, одсек за електроенергетику 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Електроенергетика 

звање:  Магистар електротехничких наука 

научна област: Eлектроенергетика 

наслов завршног рада:  Дизајн синхроне машине са перманентним магнетима за погон хибридног 
возила 

    
 
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. 8.44

2009. 2013. 9,86

2015.
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

M. Cosovic, D. Vukobratovic, V. Stankovic: “Linear State Estimation via 
5G C-RAN Cellular Networks using Gaussian Belief Propagation,” in IEEE 
Wireless Communications and Networking Conference, April 2018, 
Barcelona, Spain 

[M33] 

кратак опис садржине:  
У овом раду се обрађује проблем естимације стања при чему су мерења прикупљена путем 
великог броја мерних уређаја повезаних на 5Г мобилну мрежу. Под претпоставком да су 
мерења доступна употребом клауд радио приступних мрежа (C-RAN – Cloud Radio Access 
Network), формулисан је и решен проблем естимације стања. Решење је добијено на основу 
Гаусовог „Белиеф-Пропагатион“ (GBP – Gaussian Belief Propagation) алгоритма. Као резултат, 
представљена је архитектура чија је комплекност линеарна и омогућава једноставну 
дистрибуцију и паралелизацију. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

2. 

M. Cosovic, A. Tsitsimelis, D. Vukobratovic, J. Matamoros and C. Anton 
Haro: “5G Mobile Cellular Networks: Enabling Distributed State Estimation 
for Smart Grid,” in IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 10, pp. 62-
69, October 2017. 

[M21a] 

кратак опис садржине:  
Са транзицијом према 5Г, мобилне мреже се развијају у моћну платформу за свеобухватно 
прикупљање велике количине информација, комуникацију, похрањивање и обраду. 5Г ће 
обезбедити одговарајуће услуге за критичне апликације у реалном времену, као што су оне 
које су предвиђене у будућим паметним мрежама. У овом раду се показује како ће 5Г мобилне 
мреже пружити адекватно окружење за дистрибуирани мониторинг и контролу будућих 
електроенергетских система. Конкретно, представљена је дистрибуирана комуникациона и 
електроенергетска архитектура у којој је естимација стања анализирана путем дистрибуиране 
оптимизације и путем пробабилистичких графичких модела.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

3. 

M. Cosovic and D. Vukobratovic: “Fast real-time DC state estimation in 
electric power systems using belief propagation,” in IEEE International 
Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm), Dresedn, 
Germany, October 2017. 

[M33] 

кратак опис садржине:  
У овом раду се предлаже модел за брзу процену стања електроенергетских система у реалном 
времену коришћењем пробабилистичких графичких модела. Предложени модел је лако 
дистрибуирати и паралелизовати, чиме се избегава проблем рачунских ограничења и 
омогућује обрада мерења у реалном времену. Представљени алгоритам може да ради као 
континуирани процес, при чему се свако ново мерење тренутно интегрише у естиматор стања. 
За разлику од класичних метода естимације стања, предложени модел је робустан у смислу 
нумеричких нестабилности узрокованим великим разликама између варијанси мерења. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

4. 

A. Kleidaras, M. Cosovic, D. Vukobratovic, and A. Kiprakis: “Demand 
Response for Thermostatically Controlled Loads using Belief Propagation,” 
in IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe 
(ISGT-Europe), Torino, 2017, pp. 1-6. 

M33 

кратак опис садржине:  
Овај рад истражује модел за процену стања термостатски контролисаних оптерећења за 
пружање балансних услуга у електроенергетским системима. У раду се користе Марковљеви 
модели за описивање агрегиране популације, а проблем је решен коришћењем Калмановог 
филтера имплементираног помоћу пробабилистичких графичких модела. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ          ДЕЛИМИЧНО 

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

5. 

M. Cosovic and D. Vukobratovic, “Distributed Gauss-Newton Method for 
AC State Estimation: A Belief Propagation Approach,” 2016 IEEE 
International Conference on Smart Grid Communications 
(SmartGridComm): Control and Operation for Smart Grids, Microgrids and 
Distributed Resources, Sydney, Australia, Nov. 2016. 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду предлаже се решење за нелинеарну естимацију стања у електроенергетским 
системима коришћењем дистрибуираног Гаус-Њутоновог метода. Предложени метод је 
постављен у контекст фактор графова и Belief-Propagation алгоритма. Дати алгоритам даје 
исто решење као и конвенционална естимација стања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

6. 

M. Cosovic and D. Vukobratovic, “State estimation in electric power 
systems using belief propagation: An extended DC model,” 2016 IEEE 17th 
International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless 
Communications (SPAWC),  Edinburgh, United Kingdom, Jul. 2016. 

M31 

кратак опис садржине:  
У овом раду се моделује проширена ДЦ естимација стања у електроенергетским системима 
коришћењем фактор графова и Belief-Propagation алгоритама. Примена Belief-Propagation 
алгоритма на проширени ДЦ сценарио пружа значајан увид у основну структура Belief-
Propagation једначина. Као споредни циљ овог рада, приказана је детаљна анализа проблема да 
би се алгоритам учинио више доступним електроенергеској струци. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

7. 

M. Angjelichinoski, M. Cosovic, C. Kalalas, R. Lliuyacc, M. Zeinali, J. 
Alonso-Zarate, J. M. Mauricio, P. Popovski, C. Stefanovic, J. S. Thompson 
and D. Vukobratovic, “Overview of research in the ADVANTAGE project,” 
Chapter 12 of the book “Book  title: Smarter Energy: from Smart Metering 
to the Smart Grid,” Editors: Dr. Hongjian Sun, Prof. Nikos Hatziargyriou, 
Prof. H. Vincent Poor, Laurence Carpanini, Miguel Angel Sánchez, IET 
Digital Librabry, Year: 2016. 

M13 
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кратак опис садржине:  
Ово поглављe књиге се описујe неке од иницијалних резултата истраживања које су 
произашле из АДВАНТАГЕ пројекта и истичу се неке од кључних истраживачких праваца 
пројекта. Главни фокус истраживања пројекта је унапређење технологије за паметне мреже и 
развој иновативних решења за информационе и комуникационе технологије у циљу подршке 
њиховом раду. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
 
Кандидат је завршио интегрисане петогодишње дипломске-мастер студије, а 2015. уписао 
докторске студије на ФТН. Како је кандидат имао титулу Магистра електротехничких 
наука, био је ослобођен полагања испита на докторским студијама, а исти је положио 
квалификациони испит. У току истраживачког рада, кандидат је објавио запажен број 
радова који су објављени у релевантним научним базама (укључујући и првоауторство у 
раду категорије М21а), а неколико радова је тренутно у рецензији у водећим научним 
часописима. 
 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 
Образложење: 

Научно-истраживачки рад кандидата праћен је са публикација у категоријама М21a, М31, 
М33 и М13.  

 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 каракетра): 
 
Др Дејан Вукобратовић дипломирао је 2001. године и докторирао 2008. године на 
Факултету техничких наука у Новом Саду. Током 2009-2010. године био је постдокторски 
истраживач на Универзитету Стратклајд у Глазгову, Велика Британија. Од 2009. године је 
изабран у звање доцента, а од 2014 у звање ванредног професора на Факултету техничких 
наука у Новом Саду. Предаје предмете из области теорије информација и кодовања. 
Учествовао је у FP7 QoSTREAM и FP7 ADVANTAGE пројектима и учествује у H2020 
SENSIBLE пројекту. У истраживачком домену оријентисан је на пробабилистичке 
графичке моделе и алгоритме пробабилистичког закључивања са применом у теорији 
кодовања и бежичним комуникацијама. Објавио је 25 радова у часописима са високим 
импакт фактором и око 70 радова на водећим интернационалним IEEE конференцијама. 
На Google Scholar бази има h-индекс 20 и преко 1200 цитата. 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија
1. M. Cosovic, A. Tsitsimelis, D. Vukobratovic, J. Matamoros and C. Anton 

Haro: “5G Mobile Cellular Networks: Enabling Distributed State Estimation 
for Smart Grid,” in IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 10, pp. 62-

M21a 
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69, October 2017. 

2.  Dusan Jakovetic, Dragana Bajovic, Dejan Vukobratovic, Vladimir 
Crnojevic: "Cooperative Slotted ALOHA for Multi Base Station Systems," 
IEEE Transactions on Communications, Vol. 63, No. 4, pp. 1443-1456, 
April 2015. (IF: 1.992)  

M21  

3.  Andrea Tassi, Ioannis Chatzigeorgiou, Dejan Vukobratovic: "Resource 
Allocation Frameworks for Network-Coded Layered Multimedia Multicast 
Services," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 33, No. 
2, pp. 141-155, February 2015. (IF: 3.453)  

M21  

4.  Dejan Vukobratovic, Chadi Khirallah, Vladimir Stankovic, John Thompson: 
"Random Network Coding for Multimedia Delivery Services in LTE/LTE-
Advanced," IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 16, No.1, pp. 277-282, 
January 2014. (IF: 2.303)  

M21  

5.  Chadi Khirallah, Dejan Vukobratovic, John Thompson: "Performance 
Evaluation and Energy Efficiency of Random Network Coding in LTE-
Advanced," IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 11, No. 
12, pp. 4275-4285, December 2012. (IF: 2.418)  

М21  

6. M. Cosovic and D. Vukobratovic: “Fast real-time DC state estimation in 
electric power systems using belief propagation,” in IEEE International 
Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm), Dresedn, 
Germany, October 2017. 

M33 

7. M. Cosovic, D. Vukobratovic, V. Stankovic: “Linear State Estimation via 
5G C-RAN Cellular Networks using Gaussian Belief Propagation,” in IEEE 
Wireless Communications and Networking Conference, April 2018, 
Barcelona, Spain 

M33 

8. M. Cosovic and D. Vukobratovic, “State estimation in electric power 
systems using belief propagation: An extended DC model,” 2016 IEEE 17th 
International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless 
Communications (SPAWC),  Edinburgh, United Kingdom, Jul. 2016. 

M33 

9. M. Cosovic and D. Vukobratovic, “Distributed Gauss-Newton Method for 
AC State Estimation: A Belief Propagation Approach,” 2016 IEEE 
International Conference on Smart Grid Communications 
(SmartGridComm): Control and Operation for Smart Grids, Microgrids and 
Distributed Resources, Sydney, Australia, Nov. 2016 

M33 

 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
 
На основу члана 73. став 1 тачка 6. и члана 102. став 2. Статута Универзитета у Новом 
Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28.12.2010, 23.03.2012, 11.10.2012. године), 
Сенат Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној 12. и 19.03.2009. године, 
28.05.2009. године, 17.11.2011. године и 25.02.2013. године усвојио је „Правила 
докторских студија“, где према члану 12: „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.“. 
 
Поред тога у истом члану стоји да: „За ментора може бити именован наставник односно 
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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 следеће допунске 
критеријуме у оквиру образовног научног односно образовно уметничког поља“, где за 
поље техничко-технолошких наука за ментора може бити именован: „наставник односно 
научни радник који има најмање 5 радова објављена у часописима са ISI листе;“. Према 
„Правилнику о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања 
доктора наука, односно, доктора уметности“, који је у складу са чланом 87. Закона о 
високом образовању (Службени гласник Републике Србије 76/07) и чланом 149 – 156 
Статута Факултета техничких наука и Правила докторских академских студија 
Универзитета у Новом Саду, Наставно - научно веће Факултета техничких наука усвојило 
на седници одржаној дана 01.07.2015. године, у члану 5 стоји да је ментор „по правилу 
наставник датог студијског програма, који поред услова, који су дефинисани стандардима 
за акредитацију има најмање пет радова из категорије М21, М22 односно М23.“ 
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 
Образложење: 
Др Дејан Вукобратовић је запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је 
2014. године изабран у наставно звање ванредног професора за ужу научну област 
Телекомуникације и обрада сигнала. Такође испуњава и услове у погледу потребног броја 
радова објављених у међународним часописима на SCI листи у прописаном временском 
периоду, а чија тематика је у домену пријављене теме докторске дисертације, чиме је 
потврђено да може да буде изабран за ментора ове докторске дисертације. Дејан 
Вукобратовић у потпуности испуњава неопходне услове подобности за ментора 
предметне дисертације.  
 
 
 
 
 
 



 8
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Кандидат је у пријави теме за израду докторске дисертације, уз консултације са ментором, 
предложио следећи наслов тезе: 
 

„Дистрибуирана естимација стања у електроенергетским системима употребом 
пробабилистичких графичких модела“ 

 
Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.2 предмет (проблема) истраживања 

Електроенергетски системи се састоје од производње, преноса и потрошње, простиру се 
на великим географским подручјима, те су управљани оператерима система у контролним 
центрима. Одржавање нормалних услова рада је од централног значаја за оператере 
електроенергетског система [1]. Контролни центри се традиционално користе 
централизовано и независно. Међутим, повећање величине и сложености система, као и 
спољни социо-економски фактори, довелa је до дерегулације електроенергетских система, 
што је довело до децентрализоване структуре са дистрибуираним контролним центрима. 
Сарадња у контроли и надгледању преко дистрибуираних контролних центара је од 
кључног значаја за ефикасан рад система. Сходно томе, постојећи централизовани 
алгоритми морају бити редефинисани на основу нових захтева за дистрибуирану 
операцију, скалабилност и рачунску ефикасност [2]. 
 
Надзор система се спроводи као стандардна процедура у контролним центрима, где се 
функционалност контроле и оптимизација ослања на тачну естимацију стања (СЕ). У 
докторској дисертацији ће бити предложен модел решавања СЕ проблема помоћу 
пробабилистичких графичких модела [3], [4], моћног алата за моделовање зависности 
између система случајних промењивих. Проблем ће бити представљен и описан 
коришћењем популарне класе пробабилистичких графичких модела названих фактор 
графови, а решаваће се користећи Belief Propagation алгоритма (БП) [5] - [10]. 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Централизована СЕ претпоставља да су мерења сакупљена преко система доступна у 
контролном центру, где централизовани СЕ алгоритам даје процену стања система. 
Централизовани СЕ алгоритам обично користи Гаус-Њутонову методу за решавање 
метода најмањих квадрата који је описан системом нелинеарних једначина [11], [12]. 
Насупрот томе, децентрализована СЕ дистрибуира комуникацију и рачунарске операције 
у више контролних центара како би обезбедила процену стања система. Постоје два 
главна приступа дистрибуираном СЕ: и) алгоритми који захтевају глобални контролни 
центар за размену података са локалним контролним центрима, и ии) алгоритми само са 
локалним контролним центрима [13]. Дистрибуирани СЕ алгоритми циљају на исту 
тачност процене стања која се може постићи коришћењем централизованих СЕ 
алгоритама. Сходно томе, биће предложен оквир за решавање проблема СЕ помоћу БП 
алгоритма, који представља потпуно дистрибуирани алгоритам, који се може једноставно 
дистрибуирати и паралелизирати, а чија тачност је једнака централизованом естиматору 
стања. 
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Већина дистрибуираних СЕ алгоритма користи матричне технике декомпозиције и Гаус-
Њутонову методу. Ови алгоритми обично постижу исту тачност као централизовани СЕ 
алгоритам и раде било са глобалним контролним центром [14] - [16] или без њега [17] - 
[20].  

У последње време појављују се СЕ алгоритми засновани на дистрибуираној оптимизацији 
[21], као што је метода базирана на АДММ алгоритму за дистрибуирану оптимизацију 
[22]. Примери укључују алгоритме засноване на конвексној релаксацији [23], [24] и без 
конвексне релаксације [25]. У [26] предлаже се Gossip алгоритам базиран на Гаус-
Њутоновом методу који пружа флексибилан комуникациони модел, али уз цену мале 
деградације перформанси у односу на централизовану СЕ. Рад у [27] представља потпуно 
дистрибуирани СЕ алгоритам који “вероватно” конвергира ка решењу централизоване СЕ. 
У референци [28] је дат детаљан преглед дистрибуираних СЕ алгоритама. 

Аутори у [29] даје прву демонстрацију БП примењеног на проблем СЕ. Овај рад 
примењује БП на једноставан линеарни ДЦ модел. АЦ модел је недавно адресиран у [30], 
где се користи "tree reweighted" БП. Рад у [31] истражује конвергенцију Гаусовог БП за 
ДЦ модел. 

[1] A. Abur and A. Exp´osito, Power System State Estimation: Theory and Implementation, 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

Алгоритми који ће бити предложени имају знатно нижу рачунску сложеност, могу се лако 
дизајнирати да обезбеде асинхрони рад, могу се интегрисати као део система у реалном 
времену, и флексибилани су, те се лако могу дистрибуирати и паралелизовати. 

 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

БП алгоритам је потпуно дистрибуиран, погодан за инкорпорирање дистрибуираних 
извора напајања и различитих оптерећења чије се карактеристике мењају у времену. 
Штавише, стављањем СЕ у контекст пробабилистички графички модела омогућава се не 
само ефикасан начин решавања, већ је могуће користити и различите теоријске алате како 
би се унапредио сам алгоритам.  

Циљ предложеног истраживања је формирање алгоритма који ће омогућити брзу и 
ефикасну естимацију стања у електроенергетским системима уз узимање у обзир 
телекомуникационе инфраструктуре у дистрибуираном сценарију уз кориштење БП 
алгоритма. 

Даље, предложиће се нови СЕ приступ базиран на фактор графовима и итеративном БП 
алгоритму примењен на великим системима комплексних линеарних једначина. 
Предложени модел ће бити смештен у дистрибуирану архитектуру распрострањену на 
широким географским подручјима, при чему је систем обсервабилан само помоћу ПМУ 
(мерачи фазора напона/струја) мерних уређаја.  

БП алгоритам користи структуру система (локалност у везама измећу системских 
промењивих) и резултује линеарном рачунском комплексношћу по једној БП итерацији. 
Уз правилан баланс у дистрибуираном дизајну и паралелизацији, БП базирана СЕ 
резултираће са значајно нижом комплексношћу, те тиме створити модел погодан за 
решавање система великих скала. Модел ће омогућити комуникација између области на 
асинхрони начин, где свака област чува приватност о сопственим напонима сабирница и 
мерењима, док се размењују само "веровања" о специфичним напонима сабирница на 
границама подручја. Даље, алгоритам БП је робустан у односу на лоше условљене 
сценарије који су узроковани значајним разликама између варијација мерења, чиме се 
омогућава флексибилније коришћење претходног знања и историјских податка. Сходно 
томе, могуће је изводити алгоритам чак и ако локална опсервабилност није задовољена. 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.6 план рада 

Истраживање ће бити реализовано кроз следеће фазе: 
- Прикупљање и проучавање литературе. 
- Концептуално и методолошко заснивање новог модела. 
- Релаизација и израда генералног модела 
- Писање докторске дисертације. 

 
 
План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.7 метод и узорак истраживања 

Алгоритми који ће бити предложени имају линеарну рачунску сложеност, могу се лако 
дизајнирати да обезбеде асинхрони рад, могу се интегрисати као део система у реалном 
времену, флексибилани су, те се лако могу дистрибуирати и паралелизовати. 
 
Користиће се линеарна и нелинеарна метода најмањих квадрата, пробабилистички 
графички модели и белиеф пропагатион (БП) алгоритам над фактор графовима који имају 
петље у графу (Loopy Belief Propagation). 
 
За евалуацију предложених метода користиће се стандардне ИЕЕЕ мреже, ИЕЕЕ 14, ИЕЕЕ 
30 анд ИЕЕЕ 118, али ће бити кориштене и друге мреже које се састоје од хиљада 
сабирница. 
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Експериментални рад ће се одвијати на Факултету техничких наука у Новом Саду, у 
оквиру Катедрe за телекомуникације и обраду сигнала.  

 
Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Резултати ове дисертације добијени су стандардним инжењерским методама који се 
примарно заснивају на математичкој анализи алгоритама: њихове тачности и 
конвергенције, употребом алата теорије вероватноће, линеарне алгебре, 
пробабилистичких система и теорије оптимизације. Сви резултати верификовани су 
одговарајућим симулацијама реализованим у програмском пакету МАТЛАБ под условима 
који су стандардни у научним публикацијама ове области. 
 
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): 

Тема „Дистрибуирана естимација стања у електроенергетским системима употребом 
пробабилистичких графичких модела“ проистекла је из вишегодишњег истраживања на 
пројекту АДВАНТАГЕ (2014 - 2018) финансираном од стране ФП7 програма Европске 
Комисије. За реализацију овог пројекта на ФТН-у био је одговоран ментор Др Дејан 
Вукобратовић. Кандидат Мирсад Ћосовић је био укључен као истраживач на пројекту 
запослен код индустријског пројектног партнера (компанија Шнајдер Електрик ДМС НС) 
и истовремено уписан на докторске студије Факултета техничких наука. Комисија 
закључује да је одабрана тема веома актуелна, а добијени резултати истраживања указују 
на могућности имплементације и будуће реализације дистрибуираних алгоритама за 
естимацију стања електроенергетске мреже на бази пробабилистичких графичких модела 
који се лако дистрибуирају и паралелизују, а достижу тачност као стандардни методи 
централизоване естимације стања, па предлаже Наставно-научном већу ФТН и Сенату 
УНС да кандидату Мирсаду Ћосовићу одобри израду докторске дисертације са 
наведеним насловом, а да се за ментора одреди др Дејан Вукобратовић, ванредни 
професор. 
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