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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗA 
ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 
 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију:   Факултет техничких наука 

Датум именовања комисије:   26. 4. 2018. год., одлука бр. 012-199/26-2018 

Састав комисије:  

1. др Стрезоски Владимир ред. проф. 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 Поповић Драган  ред. проф. Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
3. др Бекут Душко ред. проф. Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
4. др Стрезоски Лука доцент Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
5. др Ранковић Александар ванр. проф. Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Чачак Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II        ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Немања Драган Живковић 

2. Датум рођења: 4. 9. 1986. Место и држава рођења: Нови Сад, 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: Електроенергетика 

наслов завршног рада: Формирање модела преносних мрежа за потребе отвореног европског 
тржишта електричне енергије 

 
 
II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Нови Сад 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:    Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

2005 2009 9.98 

2009 2010 10.00 

2011 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

N. Živković and A. T. Sarić, "Detection of False Data Injection Attacks using an 
Unscented Kalman Filter", Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 
Accepted for publication.  
Online Available: http://link.springer.com/article/10.1007/s40565-018-0413-5 

M22 

кратак опис садржине: У протеклих неколико година показано је да су комерцијално 
најзаступљенији естиматори стања у преносним системима подложни малициозним 
(злонамерним) нападима инјектирањем лоших мерења (FDIA – “False Data Injection Attack”), 
односно да стандардне технике за детекцију и идентификацију лоших мерења не могу да 
детектују овај тип напада. С обзиром да је естимација стања основна функција у модерним 
софтверским пакетима за менаџмент преносних мрежа, на чије резултате се ослањају и све 
остале функције за надгледање, оптимизацију и контролу преносне мреже, осмишљавање 
техника за детекцију оваквих напада постаје врло важно. У овом раду предлаже се синергија 
динамичког естиматора стања методом ‘Unscented Kalman Filter’ (UKF) са једне, и статичке 
естимације стања методом пондерисаних квадрата одступања, са друге стране. Проналажењем 
разлика између естимираних вектора променљивих стања ова два алгоритма врши се 
детекција FDIA. Предложени алгоритам детекције успешно је верификован на две 
репрезентативне преносне мреже: 1) на малој преносној тест мрежи од 14 чворова, и 2) на 
великој преносној тест мрежи од 300 чворова. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА  

 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
1. Кандидат мора имати положене све испите предвиђене студијским програмом са просечном 

оценом не мањом од 8,00. 
2. Кандидат мора имати положен квалификациони испит. 
3. Кандидат мора имати најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису 

са ISI листе (категорије од М21 до М23) из области теме докторске дисертације. 
 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА 
Образложење: Кандидат испуњава све горе наведене услове: положио је све испите предвиђене 
студијским програмом са просечном оценом 10.00; положио је квалификациони испит, има 1 рад 
објављен у часопису категорије М22.  

 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактера):  
За ментора се предлаже проф. др Андрија Сарић.  
Рођен 19. септембра 1962. године. Дипломирао и магистрирао на енергетском одсеку Електротех-
ничког факултета у Београду 1988. и 1992. године, респективно. Докторску дисертацију одбранио 
1997. године на истом факултету. У периоду 1989-1990. године радио је у Рачунарском центру ХЕ 
"Ђердап", а од 1990-2014. године на Техничком факултету у Чачку, где је изабран у сва изборна 
звања (од асистента-приправника до редовног професора). На факултету техничких наука у Новом 
Саду изабран је у звање ванредног професора 2007. године, од када је засновао радни однос са 
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30 % радног времена. Године 2014. изабран је за редовног професора на истом факултету за ужу 
научну област Електроенергетика, где је тренутно запослен са пуним радним временом. Коаутор је 
више научних и стручних радова објављених у бројним релевантним међународним и домаћим 
часописима. Коаутор је девет књига из области анализе, планирања и експлоатације електро-
енергетских система на српском језику и једног поглавља у монографији на енглеском језику. 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Ranković А., Maksimović B. М., Sarić A. T., "A Three-Phase State Estimation in Active 
Distribution Networks", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 
54, No. 1, pp. 154-162, January 2014.  

 

M21 

2. 

Sarić A. T., Ranković A., "Load Reallocation Based Algorithm for State Estimation in 
Distribution Networks with Distributed Generators", Electric Power Systems Research, Vol. 
84, No. 1, pp. 72-82, March 2012.  
 

M22 

3. 

Valverde G., Sarić A. T., Terzija V., "Stochastic Monitoring of Distribution Networks 
Including Correlated Input Variables", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 
1, pp. 246-255, February 2013. 
 

M21 

4. 

Sarić A. T., Stanković A. M., "Rapid Small-Signal Stability Assessment and Enhancement 
Following Changes in Topology", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 30, No. 3, pp. 
1155-1163, May 2015. 

 

M21 

5. 

Krsman V. D., Sarić A. T., "Verification and Estimation of Phase Connectivity and Power 
Injections in Distribution Network", Electric Power Systems Research, Vol. 143, No. 2, pp. 
281-291, February 2017. 
 

M22 

 
 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 
1. Ментор мора бити наставник студијског програма кандидата. 
2. Ментор мора имати најмање пет радова у часописима из категорије од М21 до М23. 

 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 
Образложење: Ментор проф. др Андрија Сарић испуњава све горе наведене услове: наставник је 
студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације и има 25 радова у последњих 10 
година из области електроенергетике у часописима из категорија од М21 до М23. 

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

Детекција малициозних напада на електроенергетски систем коришћењем синергије 
статичког и динамичког естиматора стања 

 
Наслов тезе је подобан?     ДА 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 
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Естимација стања је једна од најважнијих енергетских функција у реалном времену у 

савременим електроенергетским системима. Поред тога што диспечерима пружа увид у стање 
система, она такође представља основу за извршавање свих осталих оптимизационих и напредних 
мониторинг функција, као што су анализа сигурности, провера напонске стабилности, оптимални 
токови снага и других. 
Естимација стања је процес којим се на бази редундантних мерења из система одређују 

непознате вредности вектора променљивих стања, да би се потом на основу тако добијеног 
вектора извршио прорачун комплетног режима система [1]. Циљ естимације стања није добијање 
апсолутно тачне, већ поуздане, ефикасне и у датом тренутку најбоље процене стања система, 
уважавајући зашумљеност аналогних мерења, губитак мерења услед прекида комуникације, 
грешке у параметрима мреже, погрешне статусе расклопне опреме и слично. 
Од самих почетака развоја алгоритaма естимације стања осмишљаване су технике за детекцију 

и идентификацију лоших мерења у вектору мерења, како би се побољшала робустност и тачност 
тих алгоритама. Неки од класичних тестова детекције постојања лоших мерења заснивају се на 
поређењу естимираног оптимизационог критеријума (индекса перформанси) са одговорајућим 
прагом (Хи-квадрат тест), односно на поређењу максималног нормализованог резидуала мерења са 
одговарајућим прагом. Тек након позитивног теста детекције, приступа се идентификацији лоших 
мерења методом сукцесивних елиминација, тестирањем хипотезе, компензационим, или неким 
другим методом [1, 2]. Почевши од раних фаза ових техника, где се итеративно елиминисало једно 
по једно лоше мерење, па све до данашњих дана када је могуће истовремено елиминисати више 
корелисаних лоших мерења, у основи је задржана иста или мало модификована метода 
нормализованих резидуала мерења. Осмишљавањем малициозног (обично злонамерног хакерског) 
напада којим се у систем инјектирају лоша мерења која пролазе проверу засновану на 
нормализованим резидуалима мерења [3], отворила се могућност за утицај на електроенергетски 
систем који би могао довести не само до лоших оперативних одлука, испада опреме, губитка 
новца, колапса целокупног система, већ и губитка људских живота. 
У овом истраживању разматрају се технике за детекцију оваквих злонамерних напада у 

реалном времену, за случај нападача који добро познаје систем (конективност и мрежну 
топологију, параметре елемената, аналогна и статусна мерења) и има неограничен 
приступ/могућност контроле вредности аналогних мерења. 

 
Предмет истраживања је подобан?    ДА 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Детекција и идентификација лоших мерења представља један од саставних модула процеса 
естимације стања, почевши од првих комерцијално заступљених софтвера за менаџмент 
преносних мрежа (EMS – ‘Energy Management System’) [1, 2]. У иницијалним алгоритмима, након 
потврде постојања лоших мерења, приступало се избацивању мерења са највећим нормализованим 
резидуалом из вектора мерења у оквиру једног пролаза естимације стања [2]. Неколико пролаза 
било је неопходно како би се избацила сва лоша мерења, што је чинило ову технику веома 
неефикасном. Потом је осмишљен нови приступ који је омогућио симултану елиминацију већег 
броја независних, некорелисаних лоших мерења [2]. За корелисана лоша мерења предложене су 
новије технике, као што су тестирање хипотезе, које се такође заснивају на нормализованим 
резидуалима [4]. Ове технике су и данас најзаступљеније у комерцијалним EMS софтверима.  
Са креирањем злонамерних напада на естиматор стања путем инјектирања лоших мерења која 

су у стању да избегну детекцију традиционалним алгоритмима базираним на нормализованим 
резидуалима (FDIA – ‘False Data Injection Attack’), у [3] је откривен велики недостатак, односно 
рањивост актуелних техника детекције лоших мерења. 
Значајан број радова који су након тога објављени на тему FDIA може се сврстати у једну од 

три категорије: 
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[1] Рањивост естиматора стања: Слабости постојећих техника за детекцију и идентифика-

цију лоших мерења су анализиране из перспективе нападача. Предлагани су начини за 
конструкцију FDIA уз минималне потребне ресурсе, као и максимални утицај на електро-
енергетски систем [3, 5-16]. Док је при конструкцији већине напада захтевано потпуно 
познавање мрежне топологије и параметара елемената, у другим референцама ти подаци 
нису захтевани, и напади су базирани искључиво на познавању вектора мерења [11-16]. 

[2] Последице FDIA: Последице напада анализиране су из угла напредних EMS апликација, 
као што су анализа сигурности (N-1), оптимални токови снага и аутоматско управљање 
производним јединицама [17-20]. 

[3] Одбрана од FDIA: Радови из ове категорије фокусирани су на детекцију овог типа напада и 
заштиту електроенергетског система. Предлагане су нове технике за детекцију лоших 
мерења, као и стратегије за оптимално постављање уређаја за мерење фазора напона (PMU 
– ‘Phasor Measurement Unit’) [10, 21-32]. 

Истраживање у овој докторској дисертацији припада трећој категорији проблема. У 
дисертацији ће се предлoжити нова техника за детекцију FDIA у реалном времену, за 
најкритичнији случај у коме нападач у потпуности познаје разматрани елеектроенергетски систем 
и има неограничен приступ мерењима. Предложена техника заснива се на поређењу естимираних 
од мерених вредности статичког естиматора стања (заснованог на методи минимума пондерисаног 
квадрата одступања), са једне стране, и динамичке естимације стања методом ‘Unscented Kalman 
Filter’ (UKF) [33], са друге стране. UKF је као алат за динамичку естимацију стања први пут 
предложен у [34], где су изнете његове значајне предности у односу на ‘Extended Kalman Filter’. 
Услед константног раста електроенергетских система, и растућег ослањања на информациону и 

телекомуникациону инфраструктуру, обезбеђивање система од малициозних (обично злонамерних 
хакерских) напада постало је један од кључних захтева савременог доба. SCADA системи су 
подложни нападима, како на припадајућу телекомуникациону инфраструктуру, тако и директно на 
контролне центре и мерну опрему у пољу. Размена података преко телекомуникационе мреже 
врши се не само преко оптичких влакана, већ и преко микроталасних и сателитских конекција, и 
најчешће није енкриптована – остављајући значајан простор за потенцијалне хакерске нападе. Чак 
и мерења фазора напона и струја, а која се генерално сматрају значајно сигурнијим од класичних 
SCADA мерења, подложна су злонамерним нападима [35]. 
Осмишљавањем FDIA који није могуће детектовати конвенционалним техникама за детекцију 

и идентификацију лоших мерења [3], отворила се могућност злонамерних утицаја на естимацију 
стања са потенцијално критичним последицама. Креирање овог типа напада како на линеарни, 
тако и на нелинеарни естиматор стања захтева озбиљно ангажовање нападача, као и 
приступачност одговарајућих ресурса. Хакеру је неопходно да познаје параметре мреже, њену 
повезаност, актуелну топологију, оптерећења, ангажовања производних ресурса и сличне 
информације које се углавном чувају у тајности у контролним и другим центрима са добром 
физичком сигурношћу. Међутим, скорашњи напади на електроенергетски систем Украјине, 
децембра 2015. [36] и 2016. године [37], који представљају пример изузетно софистицираних 
сајбер напада са далекосежним последицама, показали су да су чак и најкомплекснији FDIA 
практично изводљиви. 
Прегледом литературе која се бави одбраном од FDIA установљено је да још није развијен 

ефикасан алгоритам за детекцију оваквих напада на нелинеарни естиматор стања у реалном 
времену, за случај нападача који у потпуности познаје матрицу зависности мерења од 
променљивих стања, и има приступ неограниченом броју ресурса. Динамички естиматори стања 
због свог корака предикције могу бити део траженог одговара, али никако и потпун одговор, с 
обзиром на бројне предности и изграђено поверење у статичку естимацију стања као главни 
алгоритам у стотинама комерцијалних EMS софтвера широм света. Зато је синергија статичке и 
динамичке естимације стања, са пажљиво одређеном матрицом транзиције, можда прави пут за 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 
V.4 циљевa истраживања 

Глобални циљ истраживања јесте развој ефикасног алгоритма за детекцију малициозних 
(злонамерних хакерских) напада инјектирањем лоших мерења (FDIA) на естиматор стања за случај 
нападача који у потпуности познаје разматрани електроенергетски систем и има неограничен 
приступ ресурсима – мерењима која може да компромитује. Ради постизања наведеног глобалног 
циља идентификовани су следећи индивидуални циљеви: 
1. Формулација матрице транзиције корака предикције динамичке естимације стања, а на основу 

резултата краткорочне прогнозе потрошње и производње, и економског диспечинга традици-
оналних генератора. Очекује се да ће тако добијене предиктоване вредности мерења довољно 
тачно осликавати будуће стање система, за случај изостанка непланираних испада у мрежи. 

2. Поређење утицаја FDIA на вектор променљивих стања добијен коришћењем алгоритама 
статичке и динамичке естимације стања, са посебним освртом на корак предикције у оквиру 
динамичке естимације стања. 

3. Предлог главног алгоритма за детекцију FDIA, на пример повезивањем статичке и динамичке 
естимације стања, односно поређењем естимираних вектора променљивих стања из ове две 
методе. Дефинисати како ефикасно поредити резултујуће векторе из ова два алгоритма. 

4. Идентификовати случајеве/ситуације када предложени алгоритам не би био у стању да 
детектује FDIA, односно случајеве када би „погрешно“ детектовао непостојећи сајбер напад. 

 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 
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Очекивани резултати докторске дисертације су: 

1. Формулација матрице транзиције корака предикције динамичке естимације стања, а на 
основу резултата краткорочне прогнозе потрошње и производње, као и економског 
диспечинга традиционалних генератора. 

2. Предлог главног алгоритма за детекцију FDIA повезивањем статичке и динамичке естима-
ције стања, односно поређење естимираних вектора променљивих стања из ове две методе. 

3. Идентификација случајева када предложени алгоритам није у стању да детектује FDIA, 
односно случајеве када би „погрешно“ детектовао непостојећи злонамерни напад. 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА 

 
V.6 план рада 

Оријентациони план истраживања састоји се од следећих фаза:  

1. Преглед до сада предложених метода за детекцију FDIA, као и стратегија за креирање 
напада из угла нападача.  

2. Формулација транзиционе матрице на бази краткорочне прогнозе потрошње за потребе 
корака предикције динамичке естимације стања. 

3. Анализа и избор оптималног алгоритма за динамичку естимацију стања (на пример 
‘Unscented Kalman Filter’). 

4. Симулација FDIA на алгоритмима статичке и динамичке естимације стања. 
5. Предлог алгоритма за детекцију FDIA на бази поређења резултата динамичке и статичке 

естимације стања. 
6. Процена осетљивости предложеног алгоритма, у смислу броја FDIA које предложени 

алгоритам неће бити у стању да детектује, односно броја „лажних“ детекција непостојећих 
напада. 

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

 За решавање проблема биће примењене следеће методе:  

 1. Минимум суме пондерисаних квадрата одступања за статичку естимацију стања. 
 2. ‘Unscented Kalman Filter’ за нелинеарну динамичку естимацију стања. 

 Предложени алгоритам за детекцију FDIA биће примењен на тест моделима две преносне 
електеонергетске мреже у условима са/без злонамерних напада инјектирањем лоших мерења. 
Први тест систем је мала преносна мрежа која се састоји од 14 чворова, а други тест систем је већа 
преносна мрежа која садржи 300 чворова. У оба тест система биће моделовани различити типови 
конвенционалних и обновљивих извора енергије (ветрофарме и соларне електране), као и 
потрошачи различитих дневних дијаграма потрошње. Сви расположиви типови мерења биће 
заступљени, укључујући и мерења фазора напона. Биће анализирани FDIA различитих 
интензитета. 

 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА 
 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 
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Експериментални рад у лабараторији није предвиђен докторском дисертацијом. 

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

Статистичка обрада података није предвиђена докторском дисертацијом. 

 
Предложене методе су одговарајуће?    ДА 
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VI ЗАКЉУЧАК 
 
кандидат је подобан         ДА 
ментор је подобан         ДА 
тема је подобна         ДА 
 

Образложење (до 500 карактера): Тематика која ће бити обрађена у докторској дисертацији је 
врло актуелна у свету, имајући у виду да до сада није предложен алгоритам који је широко 
прихваћен од стручне и научне јавности, а који је ефикасан за решавање проблема детекције 
малициозних (обично злонамерних хакерских) напада на електроенергетски систем. Предлог 
докторске дисертације јасно показује значај истраживања за практичну експлоатацију преносних 
мрежа. Ментор и кандидат испуњавају све законом и правилницима предвиђене услове. 
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