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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:   28. 06. 2017. год., одлука бр. 012-199/35-2017 

Састав комисије:  

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

 ФТН, 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 

 Електротехнички факултет, Нови Сад Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. др Швенда Горан ред. проф. Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. др Видовић Предраг доцент Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. др Стојановић Зоран доцент Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Београд Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II        ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Невен Војин Ковачки 

2. Датум рођења: 20. 06. 1987. Место и држава рођења: Зрењанин, Република Србија 

 
II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:   просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: 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: Дистрибуирани прорачуни токова снага у радијалним дистрибутивним 
мрежама 

 
 
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: 

2006 2010 9.93 

2010 2011 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. V. Kovački, P. M. Vidović, A. T. Sarić: Scalable Algorithm for the Dynamic 
Reconfiguration of the Distribution Network Using the Lagrange Relaxation 
Approach; International Journal of Electrical Power and Energy Systems, To be 
published. 

M21 

кратак опис садржине: У овом раду предложен је нови алгоритам за решавање проблема 
оперативног планирања реконфигурације дистрибутивних мрежа који је заснован на методи 
Лагранжеве релаксације. Оперативно планирање реконфигурације дистрибутивних мрежа је 
најпре формулисано као мешовито-целобројни линеарни оптимизациони проблем. Главна идеја 
предложеног алгоритма је да се избегне директно решавање формулисаног оптимизационог 
проблема, тако што се дати проблем декомпонује на подпроблеме, а који се затим решавају 
итеративно. Добијени подпроблеми су мањих димензија и значајно лакши за решавање од 
оригиналног проблема. На тај начин постигнута је скалабилност предложеног алгоритма и 
омогућена је анализа дистрибутивних мрежа реалних (великих) димензија. Предложена 
методологија верификована је на две репрезентативне дистрибутивне мреже: 1) на малој 
дистрибутивној мрежи која садржи 15 чворова и 2) на реалној дистрибутивној мрежи која садржи 
1021 чвор. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА  

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

2. 

V. D. Krsman, A. T. Sarić, N. V. Kovački, "Including of Branch Resistances in 
Linear Power Transmission Distribution Factors for Fast Contingency Analysis", 
International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 22, Issue 7, pp. 961-
975, October 2012. 

M23 

кратак опис садржине: У овом раду је предложено проширење класичног DC модела токова 
снага са циљем да се уваже отпорности грана које су у класичном DC моделу токова снага 
занемарене. Предложени модел токова снага је погодан за примене у дистрибутивним и 
субпреносним мрежама, где се утицај отпорности грана не може занемарити. Предложени модел 
задржава линеарност класичног DC модела токова снага. Ова особина предложеног модела је 
веома значајна, зато што омогућује развој линеарних оптимизационих модела за прорачун 
оптималних токова снага, реконфигурације мреже итд. 
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 М21 и 1 рад објављен у часопису категорије М23.  
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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 
Електротехничког 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 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 електроенергетских 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 39 (тридесет девет) радова 
из области електроенергетике у часописима из категорија од М21 до М23. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Оперативно планирање реконфигурације дистрибутивних мрежа применом 
вишекритеријумске оптимизације 

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

Реконфигурација дистрибутивних мрежа представља промену тополошке структуре, односно 
конфигурације дистрибутивних мрежа путем промене статуса (отворен/затворен) прекидачких 
уређаја, а све у циљу постизања њихове оптималне конфигурације [1, 2]. Из наведене формулације 
проистиче да реконфигурација дистрибутивних мрежа представља оптимизациону процедуру у 
којој је потребно прво изабрати одговарајући критеријум оптимизације. У нормалним погонским 
условима реконфигурација се спроводи у циљу унапређења рада дистрибутивне мреже и тада се 
као критеријуми оптимизације користе: минимизација губитака електричне енергије, оптимално 
балансирање оптерећења по фидерима (линеарним огранцима), минимизација падова напона у 
чворовима мреже и други. Са друге стране, у хаваријским условима рада дистрибутивних мрежа, 
реконфигурација се спроводи у циљу ре-енергизације потрошача који су остали без напајања, па 
се тада као критеријум оптимизације користе минимизација броја ненапојених потрошача, 
минимизација неиспоручене електричне енергије и други. 

У овом истраживању разматра се реконфигурација дистрибутивних мрежа у нормалним 
погонским условима. У традиционалним дистрибутивним мрежама са ограниченим нивоом 
аутоматизације ова процедура се спроводи једном годишње, или једном по сезони. У том 
контексту реконфигурација дистрибутивних мрежа представља проблем оперативног планирања. 
Међутим, развојем аутоматизованих дистрибутивних мрежа опремљених SCADA системом и 
дистрибутивним менаџмент системом омогућена је примена реконфигурације и у реалном 
времену. На тај начин, реконфигурација дистрибутивних мрежа постаје важна функција у 
управљању дистрибутивним мрежама. 

Међутим, примена реконфигурације у реалном времену је значајно ограничена бројем могућих 
прекидачких акција. Наиме, превише честа промена конфигурације дистрибутивне мреже може 
довести до бројних нежељених ефеката, као што су: скраћење радног века прекидачких уређаја, 
повећани ризик од кварова у дистрибутивној мрежи, нестабилност прелазних режима након 
промене конфигурације и других. Поред тога, цена прекидачких акција потребних за 
реконфигурацију дистрибутивне мреже у неким случајевима може бити већа од добити која се 
постиже самом реконфигурацијом. Према томе, потребно је пронаћи оптималан краткорочни план 
реконфигурације дистрибутивних мрежа, како би се постигао пун ефекат ове процедуре на 
унапређење ефикасности њиховог рада. Управо је то циљ оперативног планирања 
реконфигурације дистрибутивних мрежа. 

Дакле, проблем оперативног планирања реконфигурације дистрибутивних мрежа представља 
одређивање скупа конфигурација дистрибутивних мрежа, чијим се сукцесивним применама 
оптимизује њихов рад током одређеног временског периода. На пример, оперативно планирање 
реконфигурације дистрибутивних мрежа може се вршити за дан унапред, где се за сваки сат 
одређује по једна конфигурација дистрибутивне мреже. 

Предмет овог истраживања је развој ефикасног алгоритма за решавање проблема оперативног 
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планирања реконфигурације дистрибутивних мрежа. Овај алгоритам треба да узме у обзир 
различите оптимизационе критеријуме (губитке електричне енергије, цену прекидачких акција, 
очекивану цену испада и друге) и да буде ефикасан у обради дистрибутивних мрежа реалних 
(великих) димензија. 

 

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

Велики број радова у области реконфигурације дистрибутивних мрежа оријентисан је на 
одређивање оптималне конфигурације за један специфицирани радни режим дистрибутивне мреже 
[3-13]. У овим методама се претпоставља да су сви параметри који одређују радни режим 
дистрибутивне мреже (потрошња у свим чворовима мреже, производња дистрибуираних 
генератора итд.) унапред познати и константни и за те параметре се тражи оптимална 
конфигурација дистрибутивне мреже. При томе се као оптимизациони критеријум најчешће 
користи минимизација губитака активне снаге [3-6]. Референца [7] предлаже метод за 
реконфигурацију дистрибутивних мрежа којим се постиже минимизација губитака активне снаге и 
оптимално балансирање потрошње по фидерима, док референца [8] разматра примену 
реконфигурације дистрибутивних мрежа у циљу унапређења поузданости напајања потрошача. У 
[9] је предложен метод за реконфигурацију дистрибутивних мрежа применом вишекритеријумске 
оптимизације. 

У наведеним методама за реконфигурацију дистрибутивних мрежа највише се користе 
хеуристички и мета-хеуристички оптимизациони модели [3-9]. Међутим, последњих година 
развијене су и ефикасне методе за реконфигурацију дистрибутивних мрежа које користе 
математички засноване оптимизационе моделе, пре свега мешовито целобројно програмирање [10-
13]. 

Недостатак наведених метода је у томе што се у њима увек разматра само један радни режим 
дистрибутивне мреже. Међутим, радни режими дистрибутивних мрежа се непрестано мењају (на 
пример, услед промене потрошње), а оптимална конфигурација за један радни режим не мора да 
буде оптимална и за друге радне режиме. Како би се превазишао овај недостатак, развијене су 
посебне методе за реконфигурацију којима се оптимизује рад дистрибутивних мрежа током 
одређеног временског периода, на пример кроз минимизацију оперативних трошкова [14]. 

Са друге стране, много мање радова се бави израдом плана реконфигурације дистрибутивних 
мрежа током одређеног временског периода [15-17]. Методе описане у [15, 16] баве се израдом 
годишњег плана реконфигурације дистрибутивних мрежа, док је у [17] приказан оптимизациони 
модел за оперативно планирање рада дистрибутивних мрежа за дан унапред, где се 
реконфигурација спроводи у сваком сату. Ове методе засноване су на хеуристичким и мета-
хеуристичким оптимизационим алгоритмима. 

Oперативно планирањe реконфигурације дистрибутивних мрежа припада класи нелинеараних 
мешовито-целобројних оптимизационих проблема. Наиме, у овом проблему потребно је одредити 
скуп конфигурација дистрибутивне мреже, при чему се свака конфигурација моделује скупом 
бинарних и континуалних променљивих. Бинарним (0/1) променљивама моделују се статуси 
прекидачких уређаја (отворен/затворен), док се континуалним променљивама моделује режим 
дистрибутивне мреже (на пример, фазори напона у чворовима). Наведени проблем припада класи 
NP тешких проблема (енг. NP Hard), што значи дa време потребно за налажење глобалног 
оптимума значајно расте (најчешће експоненцијално) са порастом димензија проблема [18].  

Преглед литературе показује да још увек није развијен ефикасан и увек применљив алгоритам 
за решавање наведеног проблема. Наиме, методе за реконфигурацију приказане у [3-14] су 
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оријентисане на одређивање једне (оптималне) конфигурације дистрибутивне мреже и не могу се 
применити на проблем оперативног планирања реконфигурације. Са друге стране, методе сличне 
[17] су се показале ефикасним само у применама за дистрибутивне мрежа малих димензија. 
Наиме, у овом приступу се математички модел оперативног планирања реконфигурације решава 
директно и са порастом димензије мреже значајно расте и време потребно за прорачун. Као 
последица тога, користећи метод [17] за дистрибутивне мреже реалних (великих) димензија не 
може се добити квалитетно решење у прихватљивом времену. Међутим, оперативно планирање 
реконфигурације дистрибутивних мрежа се у практичним применама спроводи на дневној или 
сатној основи и самим тим се захтевају брзи и ефикасни алгоритми за његово решавање. 

Оптимизациони проблеми великих димензија се у пракси често решавају методама 
декомпозиције, као што су: Бендерсова декомпозиција, Данциг-Волф декомпозиција, Лагранжова 
релаксација и друге. Идеја ових метода је да се избегне директно решавање оптимизационих 
проблема великих димензија, тако што се они декомпонују на подпроблеме. Добијени 
подпроблеми се затим решавају итеративно и на тај начин се долази до решења оригиналних 
проблема. Ефикасност ових метода базира се на томе што су добијени подпроблеми мањих 
димензија и значајно лакши за решавање од оригиналних проблема [19]. Преглед литературе 
показује да описане методе декомпозиције оптимизационих проблема још увек нису широко 
примењиване у решавању проблема оперативног планирања реконфигурације дистрибутивних 
мрежа. Међутим, управо примена метода декомпозиције (на пример Лагранжеве релаксације) 
може бити основа за развој ефикасног алгоритма за решавање наведеног проблема.  
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Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 
V.4 циљевa истраживања 

Глобални циљ истраживања јесте развој ефикасног алгоритма за оперативно планирање 
реконфигурације дистрибутивних мрежа на бази вишекритеријумске оптимизације. Ради 
постизања наведеног глобалног циља идентификовани су следећи индивидуални циљеви: 

1. Формулација општег проблема оперативног планирања реконфигурације дистрибутивних 
мрежа као мешовито целобројно-нелинеарног оптимизационог проблема, где се као критеријум 
оптимизације користи минимизација губитака електричне енергије. 

2. Линеаризација оптимизационог модела формулисаног у тачки 1. 

3. Предлог алгоритма за решавање наведеног проблема применом Лагранжеве релаксације. 

4. Уважавање осталих критеријума оптимизације (поузданост напајања потрошача и цена 
прекидачких акција) у алгоритму развијеном у тачки 3.  

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

Очекивани резултати докторске дисертације су: 

1. Линеаризовани модел је лакши за решавање од оригиналног модела и његовом применом се 
добијају приближно исти (субоптимални) резултати као са оригиналним моделом. 

2. Алгоритам развијен на бази Лагранжеве релаксације је ефикасан у применама на 
дистрибутивне мреже реалних (великих) димензија. 

3. Очекује се да развијени алгоритам покаже на који начих различити оптимизациони 
критеријуми утичу на резултате оптимизације. 

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

Оријентациони план истраживања састоји се од следећих фаза: 

1. Преглед постојећих метода за реконфигурацију дистрибутивних мрежа. 

2. Формулација математичког модела за оперативно планирање реконфигурације 

дистрибутивних мрежа.  

3. Линеаризација математичког модела из тачке 2.  

4. Предлог методологије за решавање проблема оперативног планирања реконфигурације 

дистрибутивних мрежа на бази Лагранжеве релаксације.  

5. Формулација и решавање проблема оперативног планирања реконфигурације дистрибутивних 

мрежа применом вишекритеријумске оптимизације. 

6. Примена предложене методологије на одговарајућем тест систему.  

7. Анализа добијених резултата.  

8. Закључци.  

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

Формулисани оптимизациони проблем за оперативно планирање реконфигурације 
дистрибутивних мреже биће решен методом Лагранжеве релаксације. 

Експериментално истраживање биће извршено математичким моделовањем дистрибутивних 
тест мрежа у прорачунима оперативног планирања реконфигурације. Први тест систем је мала 
дистрибутивна мрежа која се састоји од 15 чворова, а други тест систем је реална дистрибутивна 
мрежа која садржи 1021 чвор. 

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

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 оперативног 
планирања реконфигурације дистрибутивних мрежа реалних (великих) димензија. Предлог 
докторске дисертације јасно показује значај истраживања за практичну експлоатацију 
дистрибутивних мрежа. Ментор и кандидат испуњавају све законом и правилницима предвиђене 
услове. 
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