
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 

Датум именовања комисије:     26.09.2018. 

Састав комисије:  

1. Стрезоски 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. Думнић Борис ванредни 

професор 
енергетска електроника, 

машине и погони и обновљиви 
извори електричне енергије 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Катић Ненад ванредни 

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. Вукосавић Слободан редовни 

професор 
енергетски претварачи и погони 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Београд члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Катић Владимир редовни 

професор 
енергетска електроника, 

машине и погони и обновљиви 
извори електричне енергије 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Немања, Саша, Савић 

2. Датум рођења: 03.07.1989.           Место и држава рођења: Шабац, 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:  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: Електроенергетски системи  

наслов завршног рада: Утицај дистрибутивне аутоматике и релејне заштите на поузданост у 
дистрибутивним мрежама 

    
 
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: 

 

2008. 2012. 8,65 

2012, 2013, 9,88 

2014. 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова 
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

N. S. Savić, V. A. Katić, N. A. Katić, B. Dumnic, D. Milićević, Z. Čorba, “Techno-
economic and environmental analysis of a microgrid concept in the university 
campus“, 2018 International Symposium on Industrial Electronics (INDEL 2018), 
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 1-3 November, 2018, ISBN (прихваћен, у 
процесу публикације). 

M33 

кратак опис садржине: 
У раду је извршена техничко-економска и еколошка анализа оправданости предлога реализације 
микромреже засноване на примени неколико различитих врста дистрибуираних обновљивих 
извора енергије (две фотонапонске електране, ветроелектрана, когенерациона електрана за 
комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, два електрична возила, батеријски 
систем за складиштење електричне енергије), интерфејса за међусобно повезивање микромреже и 
главне дистрибутивне мреже (енергетска електроника, енергетски претварачи, микроконтролери, 
трансформатори), као и потрошача електричне енергије. У раду, посебан фокус техничко-
економске и еколошке анализе је усмерен на прорачун производње електричне енергије електрана 
дистрибуираних обновљивих извора енергије у микромрежи на годишњем нивоу и на нивоу 
животног века (период од 25 година), прорачун инвестиционих трошкова и трошкова рада и 
одржавања електрана дистрибуираних обновљивих извора енергије, прорачун техно-економских 
прихода од подстицајних мера за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије 
на годишњем нивоу и на нивоу животног века за конкретан пример Републике Србије, као и 
прорачун еколошких прихода од потенцијалних подстицајних мера за избегавање емисије гасова 
са ефектом стаклене баште која се остварује применом предложених дистрибуираних обновљивих 
извора енергије на годишњем нивоу и на нивоу животног века за пример држава Европе.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

N. S. Savić, V. A. Katić, N. A. Katić, “Proposal of small wind turbines application 
in a microgrid in the university campus“, 14th International Conference of the 
Society for Electronics, Telecommunications, Automation and Informatics (ETAI 
2018), Struga, Republic of Macedonia, September 20-22, 2018, ISBN 978-9989-
630-89-7. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су описани потенцијали различитих врста обновљивих извора енергије на територији 
Републике Србије, са посебним фокусом на потенцијале енергије ветра, поредећи са 
ветроенергетским ресурсима у Европи и свету, могућностима и оправданостима њихове употребе 
у односу на кључ параметри који се користе за пројектовање и употребу генератора електричне 
енергије добијене конверзијом енергије соларног зрачења на специфичној микролокацији. У раду 
се детаљно анализирају оправданост и аспекти примене предлога реализације изградње малих 
ветроелектрана планираних на крову Факултета техничких наука у Новом Саду као врсте 
дистрибуираног обновљивог извора енергије који производи симболичну количину електричне 
енергије и представља практичан полигон за студентски рад и истраживања. У раду је извршена 
техничко-економска и еколошка анализу оправданости реализације и аспеката примене 
ветроелектрана у оквиру идејног концепта микромреже засноване на примени различитих врста 
дистрибуираних обновљивих извора енергије у универзитетском кампусу, са посебним фокусом 
на прорачун производње електричне енергије на годишњем нивоу и на нивоу животног века 
електране (период 25 година), прорачун инвестиционих трошкова, прорачун трошкова рада и 
одржавања електране, прорачун трошкова затварања пројекта, прорачун прихода од подстицајних 
мера за производњу електричне енергије из ветроелектрана (Feed-In-Tariff)  за конкретан пример 
Републике Србије, као и прорачун еколошких прихода од потенцијалних подстицајних мера за 
избегавање  емисије гасова са ефектом стаклене баште (Carbon Tax) која се остварује применом 
ветроелектрана као врсте електрана дистрибуираних обновљивих извора енергије на годишњем 
нивоу и на нивоу животног века за пример држава Европе. 
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рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 
N. Savić, V. Katić, B. Dumnić, D. Milićević, Z. Čorba, “Photovoltaic power plants 
as part of faculty microgrid“, 5th International Conference on Electrical, Electronic 
and Computing Engineering – IcETRAN 2018, Palić, Serbia, June 11 – 14, 2018, 
ISBN 978-86-7466-752-1. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су детаљно приказане фотонапонске електране реализоване на Факултету техничких наука 
у Новом Саду као почетни део истраживања и концепта идејног пројекта микромреже засноване 
на примени различитих врста дистрибуираних обновљивих извора енергије. Поред класификације 
топологија, начина рада и контроле микромрежа и концепта идејног пројекта микромреже 
Факултета техничких наука Нови Сад, техно-економске и еколошке анализе тренутне и будуће 
експлоатације соларне енергије и производње електричне енергије на микролокацији 
фотонапонских електрана инсталираних на крову Факултета техничких наука и крову Машинског 
института Факултета техничких наука, у раду су представљени потенцијали сунчеве енергије у 
територије Аутономне покрајине Војводине са посебним фокусом на интензитет сунчевог 
зрачења, техничке податке о укупној производњи електричне енергије из фотонапонских 
електрана, економске податке о исплативости инвестиције у пројекте фотонапонских електрана, 
као и еколошке податке који се односе на смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, 
конкретно угљен-диоксида (CO2). 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

4. 

N. Savić, V. Katić, B. Dumnić, D. Milićević, N. Katić, “Techno-economic analysis 
of rooftop PV power plants in the Republic of Serbia“, 19th International 
Symposium on Power Electronics – Ee 2017, Novi Sad, Serbia, October 19 – 21, 
2017, ISBN 978-86-7892-980-9. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су описани технички детаљи о изградњи и економској одрживости обновљивих извора 
енергије, са посебним освртом на техно-економску анализу фотонапонских електрана као 
постројења за конверзију енергије Сунца у електричну енергију у Републици Србији. У раду су 
приказани потенцијали сунчеве енергије, хронолошки преглед правила о стицању статуса 
повлашћеног произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије, хронолошки 
преглед уредаба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије из обновљивих извора 
енергије, као и преглед реализације различитих врста фотонапонских електрана у Републици 
Србији. На основу праћења трендова развоја и промене висине подстицајних мера за повлашћене 
произвођаче електричне енергије из обновљивих извора енергије и за тренутно актуелну уредбу о 
подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и из 
високоефикасне комбоноване производње електричне и топлотне енергије, у раду је урађена 
техно-економска анализа оправданости финансијског улагања у област истраживања, развоја и 
примене обновљивих извора енергије, са посебним фокусом на техно-економску анализу 
оправданости примене соларних фотонапонских електрана у Републици Србији. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 

N. Savić, V. A. Katić, “Potential of solar energy in the Republic of Serbia – A 
practical example of exploitation”, 8th International Conference on Engineering and 
Technology – ICET PSU-UNS 2017, Novi Sad, Republic of Serbia, June 8 – 10, 
2017, ISBN 978-86-7892-934-2. 

M33 
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кратак опис садржине:  
Овај рад описује потенцијале различитих врста обновљивих извора енергије у Републици Србији, 
са посебним фокусом на потенцијал соларне енергије, поредећи са ресурсима соларне енергије у 
Европи и свету, могућностима и оправданостима њихове експлоатације уважавајући основне 
(кључне) параметре који се користе за пројектовање и коришћење генератора електричне енергије 
чији је принцип рада заснован на конверзији (претварању) енергије соларног зрачења на одређеној 
микролокацији у електричну енергију. Рад описује, анализира и обрађује пример фотонапонске 
електране инсталиране на крову Факултета техничких наука у Новом Саду, који као врста 
обновљивог извора енергије производи симболичну количину електричне енергије и има улогу 
практичног полигона за студентски рад и истраживања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

N. Savić, V. A. Katić, “Overview of the configuration and power converters in 
High Voltage Direct Current Transmission Systems”, 4th International Conference 
on Electrical, Electronic and Computing Engineering – IcETRAN 2017, Kladovo, 
Serbia, June 5 – 8, 2017, ISBN 978‐86‐7466‐692‐0. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су детаљно описани мотиви увођења система са једносмерним преносом на високим 
напонима (High Voltage Direct Current – HVDC), њихова примена, основне структуре и врсте 
HVDC система, као и предности и недостаци система са једносмерним преносом на високим 
напонима у поређењу са традиционалним системима за наизменични пренос на високим напонима 
(High Voltage Alternating Current – HVAC). У оквиру описа и анализе принципа рада система са 
једносмерним преносом на високим напонима, у раду су детаљно описане главне и помоћне 
компоненте HVDC система, са посебним фокусом на тиристорске вентиле, електрично окидане 
тиристоре (Electrically Triggered Thyristor – ETT), светлосно окидане тиристоре (Light Triggered 
Thyristor –LTT), тиристорске претвараче, принцип рада 6-пулсног и 12-пулсног тиристорског 
претварача, као и међусобно поређење њихових техничких карактеристика, ефектности и 
ефикасности њихове примене. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО   

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

7. 

N. Savić, V. Katić, “Technical requirements for connection and multilevel inverters 
in distributed energy resources“, 13th International Conference of the Society for 
Electronics, Telecommunications, Automation and Informatics – ETAI 2016, 
Struga, Republic of Macedonia, September 22–24, 2016, ISBN 978-9989-630-77-4. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су описани, анализирани и обрађени основни технички захтеви за повезивање 
дистрибуираних електроенергетских ресурса са преносном и дистрибутивном мрежом (Grid Code), 
технички услови и препоруке за рад и управљање малим електранама. У раду је детаљно описана, 
анализирана и обрађена класификација енергетских претварача са више нивоа (Cascaded Full (H) 
Bridge Inverter, Diode-Clamped Inverter, Flying Capacitor Inverter/Capacitor Clamped Inverter, и 
Multilevel Modular Converter),  који се користе у електранама за производњу електричне енергије 
из дистрибуираних електроенергетских ресурса, њихова структура и техничке карактеристике, 
предности и мане, поређења, као и оправданост примене претварача са више нивоа, са посебним 
фокусом на структуру, принципе рада, начине управљања, основне математичке моделе, као и 
друге техничке детаље. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
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8. 

N. Savić, V. Katić, “Overview of the FACTS controllers – devices and control of 
applied power converters”, 3rd International Conference on Electrical, Electronic 
and Computing Engineering – IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia,  June 13–16, 2016, 
ISBN 978-86-7466-618-0. 

M33 

кратак опис садржине: . 
У раду су наведени, описани, анализирани и обрађени различити енергетски системи, енергетски 
уређаји и елементи енергетске електронике који се користе у новим технологијама флексибилних 
система за пренос наизменичне струје (Flexible Alternating Current Transmission Systems – FACTS), 
веза између енергетске електронике и флексибилних система за пренос наизменичне струје 
(FACTS), мотиви увођења, техно-економске предности примене и област примене FACTS система 
и FACTS уређаја. У раду су посебан предмет истраживања и главни фокус рада усмерени на опис 
главне класификације FACTS уређаја, анализу најчешће коришћених редних и паралелних 
енергетских уређаја и склопова енергетске електронике који се користе за компензацију реактивне 
снаге и побољшање квалитета електричне енергије у преносном систему наизменичне струје, са 
посебним освртом на тиристорски контролисани редни кондензатор, статички VAR компензатор, 
као и универзални систем прилагођавања снаге. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

9. 

N. S. Savić, V. A. Katić, B. Dumnić, D. Milićević, Z. Čorba, “Koncept idejnog 
projekta mikromreže sa distribuiranim izvorima energije na Fakultetu tehničkih 
nauka Novi Sad”, 11. Savetovanje o Elektrodistributivnim mrežama Srbije sa 
regionalnim učešćem – CIRED 2018, Kopaonik, 24. – 28. septembar, 2018, ISBN 
978-86-83171-21-7. 

M63 

кратак опис садржине:  
У раду су приказане техничке карактеристике основних делова концепта идејног пројекта 
микромреже, конкретно засноване на примени фотонапонских електрана, ветрогенератора, 
когенерационог постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, 
електричних возила, као и батеријског система за складиштење електричне енергије. У раду је 
такође дата техно-економска и еколошка анализа оправданости реализације и аспеката примене 
микромреже са дистрибуираним обновљивим изворима енергије, са посебним фокусом на 
прорачун  производње електричне енергије електрана дистрибуираних обновљивих извора 
енергије у микромрежи на годишњем нивоу и на нивоу животног века (период 25-година), 
прорачун инвестиционих трошкова и трошкова рада и одржавања електрана дистрибуираних 
обновљивих извора енергије у микромрежи, прорачун техно-економских прихода од подстицајних 
мера за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (Feed-In-Tariff)  на 
годишњем нивоу и на нивоу животног века за конкретан пример Републике Србије, као и 
прорачун еколошких прихода од потенцијалних подстицајних мера за избегавање  емисије гасова 
са ефектом стаклене баште која се остварује применом предложених дистрибуираних обновљивих 
извора енергије у микромрежи на годишњем нивоу и на нивоу животног века за пример држава 
Европе. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

10. 

N. Savić, V. Katić,”Koncept nastavnih aktivnosti realizovan primenom različitih 
savremenih didaktičkih sredstava na studijskom programu Čiste energetske 
tehnologije”, XXIII skup trendovi razvoja “Položaj visokog obrazovanja i nauke u 
srbiji ” – TREND 2017, Zlatibor, Republika Srbija, 22. – 24. februar, 2017, ISBN 
978-86-7892-904-5. 

M63 

кратак опис садржине:  
У рау је описан концепт одржавања и реализација наставних активности, конкретно наставе, 
аудиторних вежби, рачунарских вежби, лабораторијских вежби, студентских пројеката,  
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семинарских радова и семестралних радова које студенти имају у оквиру два предмета 
Економични и енергетски ефикасни електрични системи (у зимском семестру) и Чисти извори 
електричне енергије (у летњем семестру) који се односе на обновљиве изворе електричне енергије 
на основним академским студијама студијског програма Чисте енергетске технологије, као и опис 
фотонапонске електране, као нове технологије у високом образовању и савременог дидактичког 
средства који служи као студентски полигон за стицање савремених и квалитетних  теоретских и 
практичних знања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ        ДЕЛИМИЧНО  

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

11. 
N. Savić, V. A. Katić, “Tehnički uslovi priključenja i multilevel invertori u 
distribuiranim izvorima energije“, 10. Jubilarno Savetovanje o 
Elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED 2016, 
Vrnjačka Banja, 26. – 30. Septembar, 2016, ISBN 978-86-83171-20-0. 

M63 

кратак опис садржине:  
У раду су описани енергетски претварачи који се користе као интерфејс и један од кључних делова 
у реализацији успешне интеграције дистрибуираних извора енергије у преносну и/или 
дистрибутивну мрежу (grid-tie), омогућавања и обезбеђивања ефектног и ефикасног рада и 
управљања дистрибуираним генераторима електричне енергије. У раду 
Поред описа принцип рада и управљања трофазних мрежних инвертора реализованих у мостној 
конфигурацији и управљани техником импулсно-ширинске модулације (Pulse Width Modulation – 
PWM) чије техничке карактеристике у највећем броју случајева задовољавају техничке услове 
прикључења дистрибуираних генератора (извора) електричне енергије прописане од стране 
преносне и/или дистрибутивне мреже, главни фокус рада је усмерен на техничке захтеве мреже у 
процедури прикључења и рада малих електрана дистрибуираних обновљивих извора енергије. У 
раду су описани, анализирани и обрађени технички захтеви мреже везано за рад малих електрана 
дистрибуираних извора енергије у случају временски краткотрајних поремећаја у мрежи (напонске 
варијације, пропад напона, пад напона, и др.) посебно у случају прикључења дистрибуираних 
генератора електричне енергије на средњи или високи напон. У раду су описане конфигурације 
енергетских претварача са више нивоа (Multilevel Modular Inverter) и њихових карактеристичних 
начина управљања који се користе у процесу интеграције малих електрана дистрибуираних извора 
енергије (фотонапонске електране, ветроелектране, комбиновани (хибридни) системи ветар-
Сунце, и др.) чије техничке  карактеристике омогућују и обезбеђују значајно струјно напрезање 
компонената енергетског претварача повезаног на мрежу, уз посебне алгоритме управљања и 
друге мере заштите. У раду је анализирана, обрађена и описана техничка структура и техничке 
карактеристике снажних полупроводничких прекидача са неколико мањих извора једносмерног 
напона у оквиру њих, који врше конверзију (претварање) енергије креирајући степеничаст облик 
напона и/или струје на излазу енергетских претварача са више нивоа, чији број нивоа дефинише 
број једносмерних напонских извора (кондензатора, батерија и обновљивих извора енергије који 
се могу користити као извори једносмерног напона) који су потребни у циљу достизања 
захтеваног/жељеног излазног напона (мањи садржај виших хармоника, једноставније филтрирање, 
и др.). Рад описује предности примене претварача са више нивоа и дато поређење са стандардним 
техничким решењима који подразумевају употребу скупих, гломазних и претешких 
трансформатора, велика хармонијска дисторзија излазних напона и струја, и друге неповољне 
факторе. 
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 
Квалификацини 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 Немања Савић, мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, у потпуности испуњава услове за израду докторске дисертације. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРИМА 
 
Биографија ментора (до 500 карактера): 
 
Име и презиме: Владимир Катић 
 
Владимир Катић је дипломирао на Факултету техничких наука у Новом Саду 1978. 
године, а магистрирао на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду 1981. 
године. Докторску дисертацију одбранио је такође на Електротехничком факултету 
Универзитета у Београду, 1991. године. Од 1978. године запослен je на Факултету 
техничких наука, Институту за енергетику и електронику у Новом Саду. Изабран је за 
доцента 1992. године, 1997. године у звање ванредног професора, а 2002. године у звање 
редовног професора. Основао је Лабораторију за енергетску електронику 1992. године и 
уз помоћ сарадника опремио је циклусом од 10 комплексних лабораторијских учила и 
неопходном опремом. Такође, 2007. године основао је Лабораторију за обновљиве и 
дистрибуиране изворе електричне енергије. Области његовог истраживања су квалитет 
електричне енергије, енергетска електроника и обновљиви извори енергије. Објавио је 
више од 30 радова у међународним часописима и преко 500 научних радова, на водећим 
међународним и домаћим конференцијама, као и у домаћим научним и стручним 
часописима. Учестоваво је у реализацији или је водио преко 50 међународних и домаћих 
истраживачких пројеката. Припремио је и 20 наставних уџбеника и скрипти за студенте 
Факултета техничких наука. Такође, уредио је преко 30 монографија, часописа (гостујући 
уредник) и зборника радова са међународних или домаћих научних или стручних скупова. 
 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 
Stevan Grabić, Nikola Čelanović, Vladimir Katić: “Permanent Magnet 
Synchronous Generator Cascade for Wind Turbine Application”, IEEE Transaction 
on Power Electronics, ISSN 0885-8993, Vol.23, No.3, May 2008, pp.1136-1142,  

М21 

2. 

Evgenije Adžić, Zoran Ivanović, Milan Adžić, Vladimir Katić: "Maximum Power 
Search in Wind Turbine Based on Fuzzy Logic Control", Acta Polytechnica 
Hungarica - Journal of Applied Sciences, Vol.6, No.1, 2009, pp.131-149, ISSN 
1785-8860.  

М23 

3. 

Saša Mujović, Vladimir Katić and Jadranka Radović, “Power quality based 
classification and modelling of small loads and generators”, International Journal 
on Electrical Engineering Education, ISSN: 0020-7209, Vol.47, No.3, July 2010, 
pp.229-247. 

М23 

4. 

Vladimir A. Katić, Saša V. Mujović, Vladan M. Radulović, Jadranka S. Radović: 
„The Impact of the Load Side Parameters on PC Cluster’s Harmonics Emission”, 
Advances in Electronics and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, Vol. 11, 
No.1, 2011, pp.103-110, [Online]. Available: 
http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2011.01017  

М23 

5. 

Saša V. Mujović, Vladimir A. Katić and Jadranka S. Radović, “Improved 
Analytical Expression for Calculating Total Harmonic Distortion of PC Clusters”, 
Electric Power Systems Research, ISSN: 0378-7796, Vol. 81, No.7, July 2011, 
pp.1317-1324, [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2011.01.023 
(IF2011=1,478, SCI – M22) 

М22 

6. 
Jovan Knežević, Vladimir Katić, “Hybrid Method for On-line Harmonic 
Analysis”, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, 

М23 

http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2011.01017
http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2011.01.023
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Vol. 11, No.3, 2011, pp.29-34, [Online]. Available: 
http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2011.03005 (IF2011=0,555, SCI – M23) 

7. 

Duško Majstorović, Ivan Čelanović, Nikola Teslić, Nikola Čelanović, Vladimir A. 
Katić, „Ultra-Low Latency Hardware-in-the-Loop Platform for Rapid Validation of 
Power Electronics Designs”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN: 
0278-0046, Vol. 58, No.10, Oct. 2011, pp.4708-4716, [Online]. Available: 
http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2011.2112318  

М21 

8. 

Vladimir A. Katić, Boris P. Dumnić, Nenad A. Katić, Dragan M. Milićević, 
Stevan U. Grabić “Potentials and Market Prospects of Wind Energy In the Province 
of Vojvodina”, Thermal Science - International Scientific Journal, Vol. 16 (Suppl. 
1), 2012, ISSN: 0354-9836, UDC 621, pp. S141 - S157. 

М23 

9. 

B. Dumnic, V. Katic, V. Vasic, D. Milicevic, M. Delimar, “An Improved MRAS 
Based Sensorless Vector Control Method for Wind Power Generator”, Journal of 
Applied Research and Technology – JART, Vol. 10. no. 5, October 2012, , ISSN: 
1665-6423, pp. 687-697 

М23 

10. 

Zoltan J. Čorba, Vladimir A. Katić, Boris P. Dumnić, Dragan M. Milićević, “In-
Grid Solar-to-Electrical Energy Conversion System Modeling and Testing”, 
Thermal Science, ISSN 0354-9836, Vol. 16, Suppl.1, 2012, pp. S159-S171, 
[Online]. Available: DOI: 10.2298/TSCI120224069C  

М23 

11. 

Marko Vekić, Stevan Grabić, Dušan Majstorović, Ivan Čelanović, Nikola 
Čelanović, Vladimir A. Katić, “Ultralow Latency HIL Platform for Rapid 
Development of Complex Power Electronics Systems”, IEEE Transaction on 
Power Electronics, ISSN 0885- 8993, Vol. 27, No.11, Nov. 2012, pp.4436-4444, 
[Online]. Available: 10.1109/TPEL.2012.2190097 

М21 

12. 

Zoran R. Ivanovic, Evgenije M. Adzic, Marko S. Vekic, Stevan U. Grabic, Nikola 
L. Celanovic, Vladimir A. Katic, “HIL Evaluation of Power Flow Control 
Strategies for Energy Storage Connected to Smart Grid Under Unbalanced 
Conditions”, IEEE Transaction on Power Electronics, ISSN 0885-8993, Vol. 27, 
No.11, Nov. 2012, pp.4699-4710, [Online]. Available: 
10.1109/TPEL.2012.2184772  

М21 

13. 

Dragan Milićević, Vladimir A. Katić, Zoltan Čorba, Marian Greconici, „New 
Space Vector Scheme for VSI Supplied Dual Three-Phase Induction Machine“, 
Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, Vol. 13, 
No.1, Feb. 2013, pp.59-64, [Online]. Available: 
http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2013.01010  

М23 

14. 

Evgenije M. Adzic, Milan S. Adzic, Vladimir A. Katic, Darko P. Marcetic, Nikola 
L. Celanovic, “Development of High-Reliability EV and HEV AC Propulsion Drive 
with Ultra-Low Latency HIL Environment”, IEEE Transactions on Industrial 
Informatics, ISSN 1551-3203, Vol. 9, No.2, May 2013, pp.630-639, [Online]. 
Available: 10.1109/TII.2012.2222649  

М21 

15. 

Saša Mujović, Slobodan Djukanović, Vladan Radulović, Vladimir Katić, Mladen 
Rašović, “Least Squares Modeling of Voltage Harmonic Distortion Due to PC 
Cluster Operation”, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 13, 
No.4, 2013, pp.133-138, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844- 7600 [Online]. 
Available: http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2013.04022  

М23 

16. 

Saša Mujović, Slobodan Djukanović, Vladan Radulović, Vladimir A. Katić, 
“Multiparameter mathematical model for determination of PC cluster total 
harmonic distortion of input current”, COMPEL: The International Journal for 
Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 35, 
No.1, Jan. 2016, pp.305-325, ISSN 0332- 1649, [Online]. Available: DOI: 
http://dx.doi.org/10.1108/COMPEL-03-2015-0149,  

М23 

17. 

Zoltan Corba, Vladimir A. Katic, Bane Popadic, Dragan Milicevic, “New string 
reconfiguration technique for residential PV system generation enhancement”, 
Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 16, No.1, Feb. 2016, 
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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. 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 ментори испуњавају услове?    ДА    НЕ  
 
Образложење: Увидом у биографију и библиографију, комисија констатује да предложени 
ментор проф. др Владимир Катић у потпуности испуњава услове за менторство. 

 

http://dx.doi.org/10.4316/AECE.2016.01003.
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

“Техника рада и управљања микромрежа са дистрибуираним обновљивим изворима 
енергије са техничко-економском и еколошком анализом услова исплативости” 

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

Велики број различитих и веома озбиљних фактора који се одвијају у данашњем времену на 
глобалном нивоу а чији је узрок човек (динамичан пораст људске популације, савремени убрзани 
развој привреде и индустрије, урбанизација, нерационалан и нерационалан однос према 
конвенционалним изворима енергије чији су капацитети ограничени), довели су до драматичног 
повећања потрошње свих видова енергије, поготово електричне енергије. Ови фактори, заправо 
проблеми, даље доводе до огромног повећања емисије гасова са ефектом стаклене баште (енгл. 
Greenhouse Gasses – GHG), и за крајњи резултат имају драматични проблем глобалног загревања 
(енгл. Global Warming) и климатских промена (енгл. Climate Change). У циљу ублажавања и (ако је 
то уопште и могуће) решавања проблема динамичне потрошње електричне енергије добијене 
потрошњом фосилних горива (пре свега, угља и нафте) и више него озбиљног проблема емисије 
гасова са ефектом стаклене баште, највећи број развијених држава Европе и света у огромној мери 
је повећао интересовање и инвестиције у истраживање, развој, коришћење и промоцију 
дистрибуираних обновљивих извора енергије и дистрибуиране производње. На основу овога, 
модерни електроенергетски (дистрибутивни) системи подразумевају висок степен производње 
електричне енергије из дистрибуираних обновљивих извора енергије. Дистрибуирана производња 
електричне енергије реализује се применом дистрибуираних извора енергије као што су соларни 
(фотонапонски) панели, ветрогенератори, микротурбине, мале хидротурбине, горивне ћелије, 
батерије за складиштење електричне енергије, и др. 

Једно од најефектнијих и најефикаснијих решења у погледу концепта дистрибуиране производње 
и дистрибуираних извора енергије у области електроенергетских (дистрибуираних) система 
представља концепт микромрежа (енгл. Microgrids). Концепт микромреже представља 
нисконапонски и/или средњенапонски енергетски систем који је заснован на примени различитих 
врста дистрибуираних обновљивих извора енергије (фотонапонски панели, ветрогенератори, 
микротурбине, горивне ћелије, и др.) заједно са системима и уређајима за складиштење енергије 
(батерије за складиштење енергије, замајац, енергетски кондензатори, и др.), енергетских 
трансформатора и енергетских претварача за повезивање микромреже са јавним нисконапонским 
и/или средњенапонским системом, и потрошњи. У погледу режима рада, микромрежа са 
дистрибуираним обновљивим изворима енергије може бити у повезаном (режим прикључен на 
мрежу) и у острвском режиму рада (режим неприкључен на мрежу). У циљу омогућавања и 
обезбеђивања ефикасног рада микрожреже и дистрибуираних обновљивих извора енергије који се 
налазе у оквиру микромреже, неопходно је коришћење великог броја различитих компонената и 
уређаја енергетске електронике и енергетских претварача, конкретно DC/DC (чопера), DC/AC 
(инвертора), AC/DC (исправљача) и AC/AC претварача (трансформатора), микроконтролера и др. 
Управо примена различитих врста енергетских претварача, компонената и уређаја енергетске 
електронике представља интерфејс (међусклоп) који на ефектан и ефикасан начин омогућује и 
обезбеђује контролу дистрибуираних обновљивих извора енергије (ОИЕ, ДИЕ) како на 
индивидуалном тако и на заједничком нивоу, односно њихову интеграцију у електроенергетски 
(дистрибутивни) систем и интерконекцију са електроенергетским (дистрибутивним) системом. 
Ипак, приликом примене у пракси, у великом броју случајева дијагностикована је осетљивост 
уређаја и опреме на промену напона и фреквенције (који даље утичу на промену токова активних 
и реактивних снага), при чему падови напона у међусобно повезаним системима изазивају појаву 
великих струја у уређајима и опреме и могу довести до оштећења опреме. С обзиром на чињеницу 
да област чистих енергетских технологија (ЧЕТ) и област обновљивих дистрибуираних извора 
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енергије (ОИЕ, ДИЕ) представљају релативно нове научне области, отворен је велики простор за 
успешна научна истраживања која ће резултовати квалитетним научним доприносима. Такође, с 
обзиром на динамично и интензивно истраживање и развој, примену и промоцију обновљивих 
дистрибуираних извора енергије које је нарочито присутно у последњој деценији, као научне 
области са изузетно великим потенцијалима за научноистраживачке активности показале су се  
област микромрежа (енгл. Microgrids) и паметних мрежа (енгл. Smart Grids). Управо повећана 
интеграција и примена различитих врста обновљивих дистрибуираних извора енергије довели су 
до неопходних потреба за променама у традиционалним електроенергетским (дистрибутивним) 
системима. Ове промене се првенствено односе на промене техно-економско-еколошких захтева у 
погледу стабилности и регулације напона, одржавања фреквенције, управљања токовима активне 
и реактивне снаге, учешћа на тржишту електричне енергије и емисије гасова са ефектом стаклене 
баште. Главни задатак дистрибутивне електричне мреже је омогућавање и обезбеђивање 
поузданог, сигурног и економичног напајања потрошача електричном енергијом. На основу 
дефиниција и ставова у научној литератури, поузданост дистрибутивне електричне мреже 
представља способност непрекидног напајања потрошача електричне енергије и комплексни 
техно-економско-еколошки проблем чије решавање подразумева прорачуне у сва четири главна 
дела електроенергетског система (ЕЕС) – производњи, преносу, дистрибуцији и потрошњи. У 
циљу повећања поузданости рада дистрибутивне мреже и напајања потрошача електричном 
енергијом, од почетка 21. века па до данас дошло је до изузетно динамичног истраживања, развоја, 
промоције и коришћења области обновљивих извора енергије (ОИЕ) и енергетске ефикасности 
(ЕЕ). С обзиром на брзи развој нових чистих енергетских технологија, као и на чињеницу да је 
традиционални начин реализације ЕЕС-а достигао своје лимите и да заправо представља сложен 
техно-економско-еколошки процес који захтева дуг временски период реализације (прикупљање 
различитих грађевинских, енергетских, еколошких дозвола, припрема и израда идејних и главних 
пројеката, комплетна реализација и др.), током последњих 10 година у области електротехнике 
посебно ефектно и ефикасно решење представља нови концепт микромрежа. Управо због својих 
карактеристика аутономне локалне производње електричне енергије из различитих врста 
дистрибуираних обновљивих извора енергије, напајања локалних потрошача и испоруке 
електричне енергије у главну дистрибутивну електричну мрежу, микромреже имају веома значајан 
утицај у повећању поузданости рада и напајања дистрибутивне електричне мреже, поготово у 
случају квара у главној дистрибутивној мрежи мрежи. Због свега наведеног, концепт/техника 
управљања микромрежом са дистрибуираним обновљивим изворима енергије која је повезана са 
дистрибутивним системом од  изузетне је важности за предупређивање и избегавање кварова, 
нежељених појава и последица у комплетном систему. 

Предмет научног истраживања и докторске дисертације фокусиран је на проблем креирања 
концепта/технике управљања микромрежама са дистрибуираним обновљивим изворима енергије 
према техно-економско-еколошким критеријумима, која би на оптималан, брз и робустан начин 
могла да омогући и обезбеди стабилан, поуздан и сигуран рад микромреже и дистрибутивног 
система у оквиру ког се налази, у два главна режима рада (повезани и остврски режим рада). У 
оваквим, сложеним и све сложенијим дистрибутивним системима који представљају модерне 
дистрибутивне мреже данашњице и сутрашњице, компоненте и уређаји енергетске електронике, 
математички и симулациони електроенергетски модели, као и напредни енергетски софтвери за 
управљање дистрибутивним системима и микромрежама са дистрибуираним обновљивим 
изворима енергије представљају главни предмет научних истраживања. У веома блиској 
будућности са великом сигурношћу може се очекивати још динамичнији пораст развоја и примене 
компонената и уређаја енергетске електронике и енергетских претварача, с обзиром на брзи развој 
у увођење концепта напредног електроенергетског система познатог под називом паметна мрежа 
(енгл. Smart Grid). Све ове промене које се односе дистрибуирану производњу електричне енергије  
у микромрежама са дистрибуираним обновљивим изворима енергије такође доводе до повећања 
комплексности електроенергетских (дистрибутивних) система у којима се микромреже налазе, 
односно до појава различитих фактора и нових феномена током нормалног и хаваријског режима 
рада, који резултују чињеницом да класични начини управљања више нису одговарајући. У циљу 
решавања ових проблема и обезбеђивања вишег нивоа стабилности, поузданости и сигурности 
комплетног система (дистрибутивног система и микромрежа), неопходни су развој, потврда и 
примена сложенијих техника управљања. 
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Предмет научног истраживања и докторске дисертације је концепт/техника управљања према 
техно-економско-еколошким критеријумима микромреже са дистрибуираним обновљивим 
изворима енергије која је повезана на дистрибутивни систем, за два главна режима рада (повезани 
и острвски режим рада). Главни фокус концепта/технике управљања биће усмерен ка омогућавању 
и обезбеђивању стабилности како микромреже са дистрибуираним обновљивим изворима енергије 
тако и електроенергетског (дистрибутивног) система са којим је микромрежа повезана, 
одржавајући главне параметре комплетног система (напон, фреквенција, активна и реактивна 
снага) у оквиру захтеваних техничких граница и испуњавајући услове и техничке захтеве 
прикључења и рада. Такође, посебан фокус концепта/технике биће усмерен на економију и 
екологију рада и управљања микромрежом са дистрибуираним обновљивим изворима енергије у 
дистрибутивном систему, како у погледу трошкова рада и одржавања, учешћа на тржишту 
електричне енергије и цене електричне енергије, тако у погледу емисија гасова са ефектом 
стаклене баште. 
 
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 

У оквиру научног истраживања и докторске дисертације биће детаљно анализирана литература из 
области дистрибуиране производње, обновљивих дистрибуираних извора енергије, микромрежа, 
електроенергетских (дистрибутивних) система и енергетске електронике. Конкретно, биће 
детаљно анализирана и обрађена различита научна грађа (књиге, научни радови, технички захтеви, 
техничке препоруке, закони, каталози, брошуре, научни и стручни извештаји, и др.).  

С тим у вези, у наставку је дат списак литературе која је до сада анализирана и обрађена и која ће 
се користити у оквиру научног истраживања и докторске дисертације. Поред доле наведеног 
списка литературе, у наставку научног истраживања и у докторској дисертацији биће коришћен 
знатно шири, научно актуелан списак коришћене литературе. 

Приликом пријаве докторске дисертације кандидат је приложио попис литературе коју ће 
користити у истраживању и тиме предочио да је извршио детаљну анализу релевантне 
литературе. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

Проблем управљања микромрежама са дистрибуираним изворима енергије које су повезане са 
модерним електроенергетским (дистрибутивним) системом, према техно-економско-еколошким 
критеријумима, представља релативно нови проблем и није довољно научно истражен. У циљу 
поузданог, сигурног, а робустног управљања микромрежама заснованим на примени различитих 
дистрибуираних обновљивих извора енергије које су повезане на дистрибутивни систем испитан је 
и предложен одређени број метода при чему ниједна метода није дала довољно квалитетне 
резултате и постоји значајан простор за унапређење. У овој научној области потребно је 
измислити, предложити и испитати ефектно и ефикасно решење, односно оптималну технику 
управљања микромрежама са дистрибуираним изворима енергије које су повезане на модерни 
дистрибутивни систем. Главни критеријуми по којима се одређује оптималност и квалитет технике 
управљања микромрежом са дистрибуираним обновљивим изворима енергије, која је повезана са 
дистрибутивним системом, су следећи: стабилност, поузданост и сигурност дистрибутивног 
система и микромреже према, уз задовољење техно-економско-еколошких критеријума. 

Циљ научног истраживања и докторске дисертације је развијање и предлог нове технике за 
управљање микромрежама са дистрибуираним обновљивим изворима енергије за различите 
режиме рада (повезани  и острвски режим рада), која ће дати оптималне научне резултате у 
погледу практичне примене у савременим дистрибутивним системима са дистрибуираним 
изворима. Главна целина научног истраживања и докторске дисертације је предлог напредне 
технике управљања микромрежама заснованим на различитим врстама дистрибуираних 
обновљивих извора енергије која је повезана на дистрибутивни режим, за различите радне режиме 
(повезани и острвски режим рада). Техника управљања микромрежама са дистрибуираним 
обновљивим изворима енергије која је повезана на дистрибутивни систем треба да буде 
свеобухватна, омогућавајући и обезбеђујући унапређење постојећих елемената управљачке 
структуре, при чему може предвидети и додатне елементе чија је функција побољшање рада 
микромреже и дистрибутивног система. Главни захтев који се поставља преложеној техници јесте 
омогућавање и обезбеђивање оптималног рада микромреже са дистрибуираним изворима енергије 
и дистрибутивног система, уз испуњење техничких услова за прикључење и захтева за рад. 
Најважнији захтев свакако представља омогућавање и обезбеђивање стабилног, поузданог и 
сигурног рада дистрибутивног система како у нормалном раду тако и у случају квара у 
микромрежи са дистрибуираним обновљивим изворима енергије. Оваква, изузетно сложена 
научна проблематика подразумева могућност нормалног снабдевања потрошача електричном 
енергијом и њиховог стабилног рада како у случају  квара у микромрежи тако и у случају квара у 
дистрибутивном систему (нестабилност напона и фреквенције, проблем токова активних и 
реактивних снага, и др.). У сваком научном смислу, техника управљања микромрежом са 
обновљивим дистрибуираним изворима енергије се реализује тако да не нарушава како стабилност 
микромреже тако и стабилност електроенергетског (дистрибутивног) система, уз максимално 
могуће повећање расположивости, поузданости и сигурности. Техника управљања према техно-
економско-еколошким критеријумима мора омогућити и обезбедити управљање главним 
параметрима који имају кључну улогу у стабилности дистрибутивног система и микромреже, 
односно напајању потрошача електричном енергијом и то: напоном, фреквенцијом, токовима 
активне и реактивне снаге. Поред свих ових параметара, још један захтев који се поставља пред 
технику управљања јесте обезбеђивање максималног квалитета електричне енергије, минимално 
могуће хармонијско (нелинеарно) изобличење величина инјектираних у електроенергетски 
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(дистрибутивни) систем, уз могућност обезбеђивања имплементације технике управљања за 
регулационе структуре у  микромрежи и дистрибутивном систему у реалном времену. Научно 
истраживање и докторска дисертација требало би да резултују теоријским концептом и 
практичном техником управљања микромрежама са дистрибуираним обновљивим изворима 
енергије и електроенергетским (дистрибутивним) системом у оквиру ког се микромрежа налази. 
Притом, техника управљања микромрежама са дистрибуираним изворима енергије имаће 
двоструку улогу. Прва функција технике управљања биће оријентисана на омогућавање и 
обезбеђивање функционалности које су од значаја за микромрежу, односно обновљиве 
дистрибуиране изворе енергије. Под овом функцијом подразумева се да ће рад технике управљања 
резултовати максимално квалитетном функционалношћу, робустним, сигурним и поузданим 
радом микромреже са обновљивим дистрибуираним изворима енергије у свим режимима рада и 
свим приликама у дистрибутивном систему, односно да неће довести до кварова и оштећења 
опреме у комплетном систему. Такође, ефектно и ефикасно креирана техника управљања требало 
би да резултује минимизацијом губитака и инвестиционих улагања како у микромрежу са 
дистрибуираним изворима енергије тако и у електроенергетском (дистрибутивном) систему. 
Коначно, техника управљања требало би да омогући и обезбеди максималну експлоатацију 
електричне енергије произведене из дистрибуираних извора енергије, у складу са временским 
условима и приликама у дистрибутивном систему на који је микромрежа повезана, а све уз 
обезбеђивање нулте емисије гасова са ефектом стаклене баште. Друга функција технике 
управљања биће оријентисана на омогућавање и обезбеђивање функционалности које су од значаја 
за дистрибутивни систем на коју је микромрежа са обновљивим дистрибуираним изворима 
енергије повезана, у складу са његовим производним капацитетима, врстом мреже, техничким 
условима и захтевима за прикључење и рад и стандардима дефинисаним принципима производње 
и дистрибуције електричне енергије. Квалитет карактеристика технике управљања требало би да 
макар на локалном нивоу допринесе побољшању параметара стабилности мреже (напон, 
фреквенција, активна и реактивна снага) за све режиме рада микромреже са дистрибуираним 
изворима енергије и дистрибутивног система, спречавању прекида напајања потрошачких група 
електричном енергијо, односно повећању поузданости и сигурности снабдевања потрошача 
електричном енергијом. 
 
Комисија сматра да су циљеви истраживања постављени адекватно наведеној проблематици. 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Најважнији очекивани научни резултати научног истраживања и докторске дисертације 
представља могућност практичне примене технике управљања микромрежама према техно-
економско-еколошким критеријумима за главне режиме рада (повезани режим рада и острвски 
режим рада) у свим деловима електроенергетског система, са посебним бенефитом у 
дистрибутивним системима електричне енергије који у свом саставу имају мале аутономне 
енергетске системе тј. микромреже са различитим врстама обновљивих дистрибуираних извора 
енергије. Пре свега, очекивани научни резултати требало би да доведу до побољшања 
функционалности конвенционалног електроенергетског система, до растерећења производних 
капацитета, повећања поузданости и сигурности рада и снабдевања електричном енергијом, који 
се омогућавају и обезбеђују управо помоћу микромрежа заснованим на коришћењу 
дистрибуираних  извора енергије. С обзиром на примену ефектних и ефикасних решења 
енергетске електронике, очекивани научни резултати обезбедиће унапређење у погледу повећања 
квалитета електричне енергије и стабилности електроенергетског (дистрибутивног) система. 
Такође, с обзиром на чињеницу да микромреже представљају енергетске системе који се састоје од 
генератора електричне енергије који не подразумевају потрошњу фосилних горива (угља и нафте) 
тј. обновљивих дистрибуираних извора енергије, очекивани научни резултати имаће могућност 
примене и изузетно значајан позитиван утицај у погледу ублажавања и (ако је то уопште могуће) 
решавања глобалног проблема емисије гасова са ефектом стаклене баште, глобалног загревања и 
климатских промена.  
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Очекивани научни резултати могу бити апликативни и на нивоу индивидуалног потрошача 
електричне енергије (домаћинства, зграде, индустријског објекта), што за крајњи резултат има 
аутономију производње електричне енергије, смањење енергетске зависности, као и економску 
исплативост кроз учешће на тржишту електричне енергије. Робустност, поузданост и сигурност  
предложене технике, тестирани користећи микромрежу са обновљивим изворима енергије, 
требало би да омогуће и обезбеде једноставнију, поузданију и сигурнију интеграцију 
дистрибуираних извора енергије, уз боље и лакше испуњење техничких захтева и услова за 
прикључење на дистрибутивну мрежу, као и дужи животни век опреме.  
Коначно, потврда ефектности и ефикасности предложене технике, детаљна анализа и обрада 
упоредних карактеристика предложене технике са постојећим техникама, може да води откривању 
нових области и даљих праваца научног истраживања. 
 
Комисија сматра да наведени очекивани резултати представљају важан истраживачки 
резултат и добру основу за даља истраживања. 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     
                            ДА                  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.6 план рада 

План рада на предложеној докторској дисертацији чине следећи кораци: 

 Опсежан преглед релевантне научне литературе, ранијих истраживања и актуелног стања у 
научној области који ће омогућити идентификацију основних и кључних праваца даљег 
научноистраживачког рада. 

 Уочавање и дефинисање предмета и проблема истраживања у општем смислу, планирање, 
креирање и организовање научноистраживачких активности које ће се изводити у 
логичким корацима и целинама, као и развој модела који је прилагођен рачунарској 
симулацији. 

 Припрема и предлог напредне технике (концепта, методе) управљања микромрежама са 
дистрибуираним изворима енергије према техно-економско-еколошким критеријумима, са 
посебним фокусом на стабилност напона и фреквенције, токова активних и реактивних 
снага како у повезаном тако и у острвском режиму рада, као и провера напредног концепта 
управљања на развијеном моделу. 

 Развој напредне технике управљања микромрежама са дистрибуираним изворима енергије 
према техно-економско-еколошким критеријумима, са посебним фокусом на стабилност 
напона и фреквенције, токова активних и реактивних снага како у повезаном тако и у 
острвском режиму рада, као и провера напредног концепта управљања на развијеном 
моделу. 

 Припрема симулационо-лабораторијско експерименталног окружења и тестирање 
микромреже и технике управљања микромрежом. 

 Потврда квалитета и анализа научних резултата и практична реализација помоћу 
савремене научноистраживачке инфраструктуре микромреже са дистрибуираним 
обновљивим изворима енергије (фотонапонске електране, ветроелектрана, 
микрокогенерационо постројење, електрични аутомобили, батерије за складиштење 
електричне енергије, мини метеоролошка станица, грид емулатор, и др.). 

 
Став комисије је да је план рада јасно дефинисан. 
 
План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.7 метод и узорак истраживања 
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Методе које ће бити примењене: 

 Аналитичко разматрање теоријских дефиниција из области електроенергетских 
(дистрибутивних) система, економије електроенергетских система, енергетске 
електронике, обновљивих извора енергије и микромрежа. 

 Анализа и обрада техничких правила, услова и препорука у вези управљања 
микромрежама са обновљивим изворима енергије. 

 Теоријска формулација нове технике (концепта, методе) управљања микромрежама са 
дистрибуираним изворима енергије. 

 Математичка формулација и моделовање микромреже са дистрибуираним изворима 
енергије. 

 Нумеричке и рачунарске симулације дела или целе микромреже са обновљивим изворима 
енергије у програмском окружењу софтверског пакета Mathlab/Simulink, PVSyst, WaSP, 
PVGIS, Homer. 

 Симулациони и лабораторијски експеримент рада микромрежа и технике управљања 
микромрежама са обновљивим изворима енергије у складу са расположивом 
научноистраживачком инфраструктуром на факултету. 

 Експериментална верификација предложеног решења на истраживачком примеру 
микромреже са дистрибуираним изворима енергије. 

 Верификација резултата научног истраживања уз помоћ резултата мерења добијених из 
реалног електроенергетског (дистрибутивног) система. 

 

Узорак истраживања: 

Микромрежа са дистрибуираним обновљивим изворима енергије са емулатором дистрибутивног 
система, уз могућност генерисања различитих врста мрежа, проблема и поремећаја који се у 
мрежама појављују. Параметри мреже за тестирање предложене технике управљања ће бити тако 
изабране да одговарају стандардним, односно најчешћим радним стањима у електроенергетском 
(дистрибутивном) систему. У оквиру узорка истраживања подразумева се одређени број мерења из 
реалних дистрибутивних система електричне енергије. 

Eксперименти за потребе научног истраживања и докторске дисертације биће извођени и 
реализовани на расположивом моделу дистрибутивне мреже чије се карактеристике и параметри 
поклапају са карактеристикама и параметрима реалне дистрибутивне мреже, у циљу обезбеђивања 
максималне ефектности и ефикасности поређења карактеристика и резултата научног 
истраживања са карактеристикама и резултатима из праксе (са терена). Математичке формулације 
и моделовања, нумеричке и рачунарске симулације, као и експерименти на реалној микромрежи са 
дистрибуираним изворима енергије биће вршени на симулационом и расположивом 
лабораторијском моделу микромреже са фотонапонском електраном, ветроелектраном, 
когенерационим постојењем за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, 
електричним аутомобилом и батеријама за складиштење електричне енергије, укупне номиналне 
снаге неколико десетина киловата, у зависности од расположиве научноистраживачке 
инфраструктуре. 

 
Комисија констатује да су методи и узорак одабрани адекватно проблематици истраживања. 

 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Лабораторија за обновљиве изворе електричне енергије и Лабораторија за дистрибуиране изворе 
електричне енергије, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија (у зависности од расположивих 
услова за истраживање и расположиве научноистраживачке инфраструктуре). 
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Комисија сматра да су место истраживања и опрема подобни, јер омогућавају спровођење 
предложеног истраживања. 

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

Добијени научни резултати путем математичких формулација и модела, нумеричких симулација и 
рачунарских симулација управљања микромрежом са обновљивим изворима енергије која је 
повезана на електроенергетски (дистрибутивни) систем и резултати експерименталних 
испитивања не захтевају примену метода статистичке обраде података. Основне методе 
статистичке обраде података нису предмет научностраживачког рада и докторске дисертације. 

Истраживања у оквиру докторске дисертације у вези су са Пројектом Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије: “Паметне електродистрибутивне мреже 
засноване на дистрибутивном менаџмент систему и дистрибуираној производњи”, шифра 
пројекта ИИИ42004, руководилац пројекта проф. др Драган Поповић. 

 
Предложене методе су одговарајуће?     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: 

Комисија је детаљно размотрила целокупну документацију и донела следеће закључке:  

 проблематика која ће бити разматрана у оквиру тезе је актуелна, сама област је 
мултидисциплинарна и  пружа изузетно широк простор за научно -  истраживачки рад, 

 кандидат Немања Савић, Мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  испуњава све 
законске услове за израду докторске дисертације, 

 предложени ментор редовни професор др Владимир Катић 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 “ТЕХНИКА РАДА И УПРАВЉАЊА МИКРОМРЕЖА СА 
ДИСТРИБУИРАНИМ ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ СА ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКОМ 
И ЕКОЛОШКОМ АНАЛИЗОМ УСЛОВА ИСПЛАТИВОСТИ” за израду докторске дисертације 
кандидата Немање Савића под менторством редовног професора др Владимира Катића.  

датум: 29. 10. 2018. 

 

проф. др Владимир Стрезоски,  
председник комисије  
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члан комисије 

 

 

ванр. проф. др Ненад Катић,  
члан комисије 
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