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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

- обавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена 

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се 

мењати или изоставити) 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

Комисију је 31.05.2018. именовало Наставно-научно веће Факултета техничких наука, 

Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, решењем број 012-72/42-2015. 

 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 

области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у 

којој је члан комисије запослен: 

др Милан Гаврић, доцент, УНО: Примењени софтверски инжењеринг, 01.10.2013., 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, председник комисије 

др Игор Тартаља, ванредни професор, УНО: Рачунарска техника и информатика, 

15.04.2018., Електротехнички факултет, Београд, члан комисије 

др Ервин Варга, ванредни професор, УНО: Електроенергетика, 15.07.2017., Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду, члан комисије 

др Срђан Вукмировић, ванредни професор, УНО: Аутоматика и управљање 

системима, 27.01.2017., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, члан 

комисије 

др Имре Лендак, доцент, УНО: Примењени софтверски инжењеринг, 27.09.2013., 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, ментор 

 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

Коса, Ратко, Ненадић 

2. Датум рођења, општина, држава:  

11.07.1980, Суботица, Суботица, Србија 

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и 

стечени стручни назив  

- 

4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија  

- 

 

5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране: 

Природно-математички факултет, Нови Сад, "Едитор за XML документа наставних 

планова", информатика, 29.03.2006. 

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 

Информатика 



  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Развој модуларних архитектура web апликација у паметним мрежама 

  IV      ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и 

сл. 

Докторска дисертација садржи 9 поглавља, 51 слику, 5 графика, 30 листинга, 1 прилог, 165 

референци, 13 табела и написана је на српском језику латиничним писмом на 127 страна.  

Поглавља дисертације су:  

1. Увод 

2. Теоријске основе 

3. Методологија истраживања 

4. Опис проблема 

5. Опис решења 

6. Дискусија резултата 

7. Закључци и правци даљих истраживања 

8. Литература 

9. Прилози  

Оригинални научни допринос дисертације је приказан у поглављима четири, пет и шест у 

којима је описан проблем, описано решење проблема и дискутовани постигнути резултати. 

Проблем, решење проблема и постигнути резултати су приказани по хипотезама. 

   V      ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Наслов 

Наслов докторске дисертације је јасно, коректно и прецизно формулисан, указује на 

испитивану проблематику и у потпуности изражава предмет и суштину теме. 

Увод 

У уводном поглављу описан је предмет истраживања, дефинисани су циљеви истраживања, 

очекивани резултати и постављене хипотезе. Дефинисане су следеће четири хипотезе:    

Хипотеза 1: IEC стандарди који се односе на управљање електроенергетским системима, као и 

њихово моделовање (IEC 61970-501 и IEC 61970-552), су базирани на Resource Description 

Framework (RDF) архитектури и нису у потпуности усклађени са текућим World Wide Web 

Consortium (W3C) RDF препорукама. 

Хипотеза 2: Актуелне IEC стандарде који се односе на управљање електроенергетским 

системима и њихово моделовање, као и њихове примене у семантичким web апликацијама у 

паметним мрежама, је могуће проширити како би били у складу са препорукама датим од 

стране W3C -а. 

Хипотеза 3: Могуће је проширити савремене web апликације у паметним мрежама да користе 

семантички обогаћене податке. 

Хипотеза 4: Могуће је развити web апликације применљиве у паметним мрежама које ће имати 

модуларне архитектуре и користити семантички обогаћене податке. 

Теоријске основе 

У другом поглављу дате су теоријске основе и преглед литературе коришћене за израду тезе. 

Укратко је дефинисан појам паметне мреже, описана су најзначајнија стандардизациона тела за 

паметне мреже и представљене су актуелне референтне архитектуре у паметним мрежама. 

Описани су стандарди у електроенергетским системима: IEC 61968/61970 Common Information 

Model (скр. CIM)  и Common Grid Model Exchange Standard (скр. CGMES). Представљени су 

различити критеријуми за креирање  модуларних архитектура. Представљена је кратка 

историја развоја web-а. Дат је преглед важећих W3C препорука у паметним мрежама као и 

актуелних W3C препорука са потенцијалом примене у паметним мрежама. 

Методологија истраживања 

У трећем поглављу описана је методологија истраживања кроз фазе истраживања и примењени 

истраживачки методи. Објашњен је начин примене следећих метода: метод компилације, 

метод узорка, метод анализе, метод синтезе, метод компарације, метод моделовања, метод 

експеримента, метод израде прототипа, метод универзалне индукције, историјски метод и 

метод генерализације. 



Опис проблема 

Четврто поглавље садржи опис проблема адресираних овом тезом. Опис проблема је приказан 

кроз четири хипотезе, које се тичу следећих ограничења и проблема у домену примене web 

базираних стандарда и решења у паметним електроенергетским системима: 

1. Опис ограничења IEC 61970-501 – CIM RDF шема и IEC 61970-552 – CIM/XML стандарда.  

2. Опис проблема проширивања CIM RDF шеме и CIM модела у правцу повезаних податка 

употребом CIM RDFS-Plus-a и JavaScript Object Notation – Linked Data (JSON-LD).  

3. Опис проблема употребе семантички обогаћених података коришћењем JSON-LD 

алгоритама за процесирање и програмских интерфејса (енгл. Application Programming 

Interface – API) на примеру проширења JSON-LD фрејминг алгоритма.  

4. Опис проблема развоја модуларних web апликација у домену електроенергетских система. 

Опис решења 

У петом поглављу дати су следећи предлози решења за описане проблеме: 

1. Предлог нове методологије за моделовање у електроенергетским системима коришћењем 

повезаних података користећи при томе OWL 2, језик за CIM синтаксу и семантику, и 

JSON-LD, као серијализациони формат докумената базираних на CIM-у.  

2. Предлог мапирања CIM артефаката у CIM артефакте имплементиране коришћењем 

стандарда последње генерације.  

3. Предлог проширења дефиниције JSON-LD фрејма и JSON-LD фрејминг алгоритма.  

4. Предлог архитектуре за развој модуларних и одрживих web апликација. 

Дискусија резултата 

Дискусија резултата описана је у шестом поглављу и такође је представљена по постављеним 

хипотезама: 

1. Приказ унапређене методологије за моделовање и запис података у електроенергетским 

системима.  

2. Евалуација методологије представљене у опису решења прве хипотезе а изведене на 

основу претходно доказаних концепата.  

3. Упоредна анализа резултата примене имплементације проширеног JSON-LD фрејма и 

JSON-LD фрејминг алгоритма у два тестна сценарија (користећи CIM RDFS и OWL 2 

профиле ENTSO-E CGMES-a). Додатно је креирана web компонента за визуелизацију 

стабла која користи проширени JSON-LD фрејминг алгоритам за обликовање улазних 

податка из оба тестна сценарија.  

4. Приказ семантичке web компоненте за трансформацију и визуелизацију CIM профила, као 

основног градивног елемента модуларне архитектуре web апликација у домену паметних 

електроенергетских система. 

Закључци и правци даљих истраживања 

Седмо поглавље је посвећено прегледу оригиналног научног доприноса дисертације, 

закључцима проистеклим из истраживања, као и могућим правцима даљих истраживања. 

Закључци су коректни и прецизно су наведени сагласно садржају дисертације. 

Литература 

Референцирана литература одговара проблематици истраживаној у дисертацији. 

Прилози 

Последње девето поглавље садржи додатно објашњење о библиотеци SHACLib.ts, примењеној 

у раду, формулисано у виду прилога. 

VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 

ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један 

рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе 

министарства надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или 

радове који могу заменити овај услов до 01.јануара 2012. године. У случају радова 

прихваћених за објављивање, таксативно навести називе радова, где и када ће бити 

објављени и приложити потврду о томе.  

Nenadić, K., Gavrić, M. and Lendak, I. (2017) ‘Extending JSON-LD Framing Capabilities’, Acta 

Polytechnica Hungarica, volume 14 (issue  number 6). doi: 10.12700/APH.14.6.2017.6.5. М23 

Lendak, I., Vukmirovic, S., Varga, E., Erdeljan, A., Nenadic, K. and Ivancevic, N. (2012) ‘Client 



Side Internet Technologies in Critical Infrastructure Systems’, INTERNATIONAL JOURNAL OF 

COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, 7(5), pp. 879–891. doi: 

https://doi.org/10.15837/ijccc.2012.5.1343. М23 

Nenadić, K., Letić, M., Gavrić, M. and Lendak, I. (2016) ‘Rendering of JSON-LD CIM Profile Using 

Web Components’, in Proceedings of the 14th International Symposium on Intelligent Systems and 

Informatics (SISY). IEEE. doi: 10.1109/SISY.2016.7601507. М33 

Nenadić, K. and Gavrić, M. (2016) ‘Enhancing CIM with Linked Data Capability’, in Proceedings of 

the 24th Telecommunications Forum (Telfor). doi: 10.1109/TELFOR.2016.7818901. М33 

Nenadić, K., Gavrić, M. and Đurđević, V. (2017) ‘Validation of CIM Datasets Using SHACL’, in 

Proceedings of the 25th Telecommunications Forum (Telfor). Belgrade: IEEE. doi: 

10.1109/TELFOR.2017.8249433. М33 

VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

Истраживање адресира модуларност web апликација у домену паметних електроенергетских 

система. При томе покрива све релевантне области, почевши од апстрактног и генеричког 

модела електроенергетског система – CIM-а, преко најзаступљенијег формата за размену 

података у модерним web апликацијама – JSON-а обогаћеног семантиком, тј. JSON-LD-а, 

начина за трансформацију JSON-LD-а – алгоритама за процесирање и API-ија, и на крају 

модуларизације web апликација скупом W3C препорука за компонентизацију web апликација. 

Као резултат истраживања CIM-a, дат је предлог нове методологије за моделовање у 

електроенергетским системима употребом повезаних података користећи при том OWL 2 језик 

за опис CIM семантике и JSON-LD као серијализациони формат докумената базираних на 

CIM-у. Нова методологија је евалуирана на ENTSO-E CGMES профилима и тестној 

конфигурацији. Добијени CIM артефакти су оцењени системом вредновања пет звезда, где је 

закључено да предложени приступ испуњава све критеријуме овог вредновања. Овим је 

испуњен предуслов да се CIM артефакти могу користити у семантичким web апликацијама.  

Дат је предлог проширења JSON-LD фрејминг алгоритма да подржи рекурзивну примену 

приоритетизованог реверзног фрејмовања, којим је омогућена трансформација произвољног 

графа података у стабло на основу вишеструких инверзних релација чиме је постигнута лакша 

манипулација овим подацима. Резултати су показали линеарну зависност броја улазних тројки 

у односу на време фрејмовања када се у фрејмовању појављују вишеструке инверзне релације.  

Дат је предлог модуларне web архитектуре која своје упориште налази у нативним 

могућностима web претраживача комбинујући претходно наведене резултате и актуелне W3C 

препоруке. 

Резултати сваке од постављених хипотеза ове дисертације могу се независно посматрати и као 

такви бити примењивани у пракси у електроенергетској индустрији и шире.  

VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења 

резултата истраживања. 

На основу комплетног и детаљног увида и извршене анализе докторске дисертације, Комисија  

сматра да  је целокупна  дисертација концизно, јасно и  прегледно структурирана и написана. 

Оригинални научни резултати истраживања су приказан у поглављима четири, пет и шест у 

којима је описан проблем, описано решење проблема и дискутовани постигнути резултати. 

Оригинални научни резултати истраживања су приказани систематично, јасно и прегледно, а 

тумачења резултат су одговарајућа и исправна.  

Текст дисертације је додатно проверен путем софтвера за детекцију плагијаризма iThenticate у 

Библиотеци ФТН-а и нису пронађене сличности које би указивале на било какву врсту 

плагијаризма. 

Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата. 

IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 

образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, 

прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање: 

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  

Дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним у 

пријави теме. 

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 



Дисертација садржи све битне елементе. 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

Научни допринос докторске дисертације може се изразити кроз више елемената, од којих су 

најзначајнији: 

• предлог нове методологије за моделирање CIM-a уз ослонац на примену савремених 

web препорука дефинисаних од стране W3C, односно 

• предлог модуларне архитектуре web апликација базиране на постојећој CIM 

архитектури уз ослонац на примену савремених web препорука дефинисаних од стране 

W3C-а. 

Предложеном методологијом је омогућено креирање CIM артефаката који поштују принципе 

повезаних података што даје могућност за ширење и употребу ових података у web 

апликацијама. Омогућено је креирање независних CIM профилних речника који задржавају 

повезаност са свеобухватном CIM онтологијом. CIM модели су по први пут представљени у 

JSON-LD формату података намењеном размени података на web-u. Истовремено, употреба 

овог формата и JSON-LD алгоритама за процесирање и API-ја елиминише потребу за 

стриктном, поравнатом структуром CIM модела и омогућава њихово груписање у датасетове 

који садрже именоване графове са одговарајућим CIM моделима. Правила за проверу 

ограничења (под претпоставком затвореног света) над CIM моделима први пут су исказана и 

валидирана употребом SHACL језика (енгл. Shapes Constraint Language). Такође, ради лакше 

манипулације CIM артефактима на web-у препозната је потреба за проширењем JSON-LD 

фрејминг алгоритма која је имплементирана и примењена. 

У докторској дисертацији је јасно уочљив оригинални научни допринос. Разматрајући  

докторску дисертацију, Комисија је закључила да она представља оригиналан научни 

допринос у поставци модуларних web архитектура базираних на CIM архитектури и 

унапређењу методологије за моделирање CIM-а.  

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

Дисертација нема ни суштинских, ни формалних недостатака. 



 

X        ПРЕДЛОГ: 

На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже да се докторска дисертација под 

називом „Развој модуларних архитектура web апликација у паметним мрежама“ прихвати, 

а кандидаткињи Коси Ненадић одобри одбрана дисертације. 
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НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем 

већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због 

којих не жели да потпише извештај.  


