
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:     30. 11. 2017. 

Састав комисије:  

1. Швенда Горан 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. Сарић Андрија редовни 

професор 

Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

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

 

3. Ђукић Саво  доцент Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 

4. Видовић Предраг 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. 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 једног родитеља, презиме: Никола, Раде, Војновић 

2. Датум рођења: 08. 11. 1987.           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: Примена процедуре прорачуна токова снага за прорачун радијалних 
дистрибутивних мрежа с кратким спојевима 

 

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: 

 

2006. 2010. 9,64 

2010. 2012. 10,00 

2012. 

131 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова 

 

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

1. 

Стрезоски Ц. Владимир, Војновић Р. Никола, Видовић М. Предраг. Прорачун 
несиметричних токова снага активних трофазних дистрибутивних мрежа. 10 
јубиларно саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије, Врњачка 
Бања, 26-30 Септембар 2016. (проглашен је најбољим радом у секцији којој је 
припадао) 

M63 

кратак опис садржине:  
У раду је показано да традиционална класификација чворова није прикладна за поставку и решење 
проблема несиметричних токова снага дистрибутивних мрежа са енергетским ресурсима који су 
прикључени на мрежу преко уређаја енергетске електронике. Традиционална класификација 
чворова одговара поставци и решењу искључиво проблема симетричних токова снага трофазних 
активних дистрибутивних мрежа. У овом раду проблем токова снага поставља се за несиметричне 
режиме. Као у случају традиционалних токова снага и проблем несиметричних токова снага се 
заснива на класификацији чворова. Предложена je нова класификација чворова која у потпуности 
одговара моделу токова снага активних дистрибутивних мрежа у несиметричним режимима. Прва 
четири типа су преузета из ранијих истраживања првог аутора, а преостала два типа су нови 
типови који су у овом раду уведени да би се обухватиле најчешће управљачке стратегије 
енергетских ресурса који су прикључени на мрежу преко уређаја енергетске електронике. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА ����            НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

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

2. 

Strezoski VC, Vojnović NR, Vidović PM. New bus classification and unbalanced 
power flow of large‐scale networks with electronically interfaced energy 
resources. Int Trans Electr Energ Syst. 2017; e2502. 
https://doi.org/10.1002/etep.2502 

M22 

кратак опис садржине:  
Овај рад је надограђена верзија претходно наведеног конференцијског рада. У раду је показано да 
традиционална класификација чворова није довољна за формулацију и прорачун несиметричних 
токова снага неуравнотежених преносних и дистрибутивних мрежа које садрже традиционалне 
наизменичне машине и енергетске ресурсе који су на мрежу прикључени преко уређаја енергетске 
електронике. Уведена је нова класификација чворова која одговара моделовању и прорачуну 
токова снага великих преносних и дистрибутивних мрежа. Такође, представљен је робусан и 
ефикасан метод за прорачун несиметричних токова снага који је заснован на новој класификацији 
чворова и принципу инспекције.  
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 Никола Војновић, 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 Стрезоски 

 

Проф. др Владимир Стрезоски рођен је у Битољу, Македонија, 1949. године. Дипломирао 

је, магистрирао и докторирао на Електроенергетици Електротехничког факултета у 

Београду 1973, 1978. и 1985. године, респективно. Од 1978. године ради на Факултету 

техничких наука у Новом Саду. Сада је редовни професор на истом факултету, на 

предметима електроенергетике. Члан је свих домаћих стручних организација 

релевантних за развој електропривреде (ЦИГРЕ, ЦИРЕД, ЕТРАН, ...) и међународне 

асоцијације ИЕЕЕ. Поред две монографије и четири уџбеника из области 

електроенергетике, написао је преко 20 чланака у међународним и домаћим часописима и 

преко 50 чланака на међународним и домаћим конференцијама. Проф. др Владимир 

Стрезоски водио је и радио на преко 40 домаћих и међународних, научних и стручних 

пројеката на пољу електроенергетике. Међу њима су најзначајнији пројект за ЕНЕЛ, 

пројекат за ДМС Рио де Женеира и ДМС Туниса, као и четири петогодишња и више 

краткорочних научних пројекта научних институција Србије. 
 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 
Švenda G, Simendić Z, Strezoski V. Advanced voltage control integrated in 
DMS. International Journal of Electrical Power & Energy Systems 
2012;43:333–343. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.05.014 

 
М21 

2. 
Strezoski V. Advanced symmetrical components method. IET Generation, 
Transmission & Distribution 2011;5:833–841. DOI: 10.1049/iet-
gtd.2010.0370 

 
М22 

3. 
Strezoski VC, Vidović PM. Power Flow for General Mixed Distribution 
Networks. International Transactions on Electrical Energy Systems 
2015;10:2455–2471. DOI: 10.1002/etep.1974 

 
M22 

4. 

Švenda G, Strezoski V, Kanjuh S. Real-life distribution state estimation 
integrated in the distribution management system. International Transactions 
on Electrical Energy Systems 2016;27(5):e2296. DOI: 
https://doi.org/10.1002/etep.2296 

 
M23 

5. 
Strezoski VC, Popović DS, Bekut DD, Švenda GS. Dms - Basis for 
Increasing of Green Distributed Generation Penetration in Distribution 
Networks 2012;16:189–203. DOI: https://doi.org/10.2298/TSCI12011907  

 
M23 
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Биографија ментора (до 500 карактера): 
 
Име и презиме: Раде Дорословачки 

 

Проф. др Раде Д. Дорословачки рођен је 11.02.1953. године у Новом Саду. Дипломирао је, 

магистрирао и докторирао на Природно-математичком факултету у Новом Саду, група 

математика, 1976, 1984. и 1989. године, респективно. Сада је редовни професор и декан 

на Факултету техничких наука у Новом Саду. Постдипломске студије завршио је на 

Природно-математичком факултету у Новом Саду, из области комбинаторике са 

просечном оценом 10 (десет). Магистрирао је на истом факултету сa радом: 

Комбинаторни проблеми пребројавања коначних скупова речи над коначним азбукама. 

Докторирао је са радом: Неки нови прилози комбинаторици на речима. Бави се 

комбинаториком, дискретном математиком, вишезначним логикама и клоновима 

операција. Годинама је био председник Друштва математичара Србије, члан извршног 

одбора Друштва математичара Србије, управног одбора Савеза друштава 

математичара Југославије. Годинама је био председник Савезне југословенске комисије за 

такмичења из математике. У организацији и припремама Олимпијске екипе из 

математике учествао је 15 година. Био је члан многих научних математичких пројеката 

и организатор многобројних међународних математичких манифестација: 

Математичке Балканијаде, Светски турнир градова из математике. Био је директор 

института за математику и физику на ФТН у три мандата. 
 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Ivanovic D, Kupusinac AD, Stokic EJ, Doroslovacki RD, Ivetic DV. ANN 
Prediction of Metabolic Syndrome: a Complex Puzzle that will be 
Completed. JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS 2016;40:264. DOI: 
10.1007/s10916-016-0601-7 

 
М22 

2. 

Zivkovic Z, Nikolic ST, Doroslovacki RD, Lalic BP, Stankovic JM, 
Zivkovic T. Fostering creativity by a specially designed Doris tool. Thinking 
Skills and Creativity 2015;17:132–148. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.tsc.2015.06.004 

 
М22 

3. 
Tepic JD, Doroslovacki RD, Djelosevic MM. Unconventional Bearing 
Capacity Analysis and Optimization of Multicell Box Girders. The Scientific 
World Journal 2014; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2014/496398 

 
M22 

4. 

Kupusinac AD, Stokic EJ, Doroslovacki RD. Predicting body fat percentage 
based on gender, age and BMI by using artificial neural networks. Computer 
methods and programs in biomedicine 2014;113:610–619. DOI: 
10.1016/j.cmpb.2013.10.013 

 
M22 

5. 
Kupusinac AD, Doroslovacki RD, Malbaski D, Srdic B, Stokic EJ. A 
primary estimation of the cardiometabolic risk by using artificial neural 
networks. Computers in Biology and Medicine 2013; 43:751–757.  

 
M22 

6. 
Djelosevic MM, Tepic JD, Doroslovacki RD, Gajic VM, Tanackov IJ. 
Multidisciplinary Analysis of Steel Plate of Variable Thickness in View of 
Optimal Design. Metalurgija 2013;52:477–480 

M22 
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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 ментори проф. др 

Владимир Стрезоски и проф. др Раде Дорословачки у потпуности испуњавају услове за 

менторство. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

ПРОРАЧУН ТОКОВА СНАГА НЕУРАВНОТЕЖЕНИХ МРЕЖА СА ЕНЕРГЕТСКИМ 
РЕСУРСИМА ПРИКЉУЧЕНИМ НА МРЕЖУ ПРЕКО УРЕЂАЈА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕЛЕКТРОНИКЕ 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА ����  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет истраживања докторске дисертације је природа преносних и дистрибутивних мрежа 

која се драстично променила током последњих деценија због све већег броја енергетских ресурса 

који су на мрежу прикључени преко уређаја енергетске електронике. Као последица, 

комплексност управљања ових мрежа се значајно повећала што веома утиче на преносне 

менаџмент системе (ЕМС) и дистрибутивне менаџмент системе (ДМС), нарочито на прорачун 

токова снага, као њиховог основног прорачуна. Енергетски ресурси који су на мрежу прикључени 

преко уређаја енергетске електронике имају широк опсег управљачких шема које се не могу 

представити традиционалним пофазним типовима чворова који се користе за моделовање 

традиционалних наизменичних машина у симетричним режимима. Токови снага су основна тема 

докторске дисертације. Њени основни циљеви су следећи: 1) да се докаже да традиционална 

класификација чворова – θV (балансни чвор), PQ и PV – није довољна за формулацију и прорачун 

несиметричних токова снага неуравнотежених савремених мрежа које садрже традиционалне 

наизменичне машине и енергетске ресурсе који су на мрежу прикључени преко уређаја енергетске 

електронике; 2) да се уведе нова класификација која одговара моделовању и прорачунима токова 

снага таквих мрежа;3) да се утврде најефикаснији математички методи за решавање система 

нелинеарних алгебарских једначина типичних за моделе токова снага преносних и 

дистрибутивних мрежа и 4) да се представи робусан и ефикасан метод несиметричних токова 

снага који је заснован на новој класификацији чворова и принципу инспекције. Нумерички тестови 

су изведени да би се показало да се развијени метод токова снага може успешно применити за 

прорачун у „on-line” моду оба, ЕМС и ДМС којима се воде преносне и дистрибутивне мреже. 

Комисија сматра да је предложена тема истраживања актуелна и да омогућава достизање 

конкретних научних резултата. У складу с тим, предмет (проблем) истраживања је подобан.  

 

Предмет истраживања је подобан?  ДА ����  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком 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. 
 

Литература и друга грађа која ће се користити: 
 

1. Tinney WF, Hart CE. Power Flow Solution by Newton's Method. IEEE Transactions on Power 
Apparatus and Systems 1967;11:1449–1460. DOI:10.1109/TPAS.1967.291823 

2. Stott B, Alsac O. Fast Decoupled Load Flow. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems 
1974;3:859–869. DOI: 10.1109/TPAS.1974.293985 

3. Seng CK, Tien TL, Nanda J, Masri S. Load Flow Analysis Using Improved Newton-Raphson 
Method. Applied Mechanics and Materials 2015;793:494–499. 
DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.793.494  

4. Strezoski VC, Trpezanovski LD. Three-Phase Asymmetrical Load-Flow. International Journal of 
Electrical Power & Energy Systems 2000;7:511–520. DOI: 10.1016/S0142-0615(00)00012-0 

5. Shirmohammadi D, Hong HW, Semlyen A, Luo GX. A Compensation-Based Power Flow Method for 
Weakly Meshed Distribution and Transmission Networks. IEEE Transactions on Power Systems 
1988;2:753–762. DOI: 10.1109/59.192932 
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6. Luo GX, Semlyen A. Efficient Load Flow for Large Weekly Meshed Networks. IEEE Transactions on 

Power Systems 1990;4:1309–1316. DOI: 10.1109/59.99382 
7. Rajicic D, Taleski R. Two Novel Methods for Radial and Weakly Meshed Network Analysis. Electric 

Power Systems Research 1998;2:79–87. DOI: 10.1016/S0378-7796(98)00067-4 
8. Strezoski VC, Vidovic PM. Power Flow for General Mixed Distribution Networks. International 

Transactions on Electrical Energy Systems 2015;10:2455–2471. DOI: 10.1002/etep.1974 
9. Kamh MZ, Iravani R. Unbalanced Model and Power-Flow Analysis of Microgrids and Active 

Distribution Systems. IEEE Transactions on Power Delivery 2010;4:2851–2858. DOI: 
10.1109/TPWRD.2010.2042825 

10. Kamh MZ, Iravani R. Unified Three-Phase Power-Flow Analysis Model for Electronically Coupled 
Distributed Energy Resources. IEEE Transactions on Power Delivery 2011;2:899–909. DOI: 
10.1109/TPWRD.2010.2094627 

11. Kamh MZ, Iravani R. Active Distribution Networks: Modeling and Real-Time Power Management. 
USA: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG;2011.  

12. Kamh MZ, Iravani R. Steady-State Model and Power-Flow Analysis of Single-Phase Electronically 
Coupled Distributed Resources. IEEE Transactions on Power Delivery 2012;1:131–139. DOI: 
10.1109/TPWRD.2011.2172640 

13. Ju Y, Ge F, Wu W, Lin Y, Wang J. Three-Phase Steady-State Model of Doubly Fed Induction 
Generator Considering Various Rotor Speeds. IEEE Access 2016;4:9479–9488. 
DOI:10.1109/ACCESS.2016.2646683 

14. Ju Y, Wu W, Zhang B, Sun H. An Extension of FBS Three-Phase Power Flow for Handling PV 
Nodes in Active Distribution Networks. IEEE Transactions on Smart Grid 2014;5:1547–1555. 
DOI:10.1109/TSG.2014.2310459 

15. Akher MA, Mahmoud K. Unbalanced Distribution Power-Flow Model and Analysis of Wind 
Turbine Generating Systems. International Transactions on Electrical Energy Systems 
2013;5:689–700. DOI: 10.1002/etep.1634 

16. Datta T , Sinha AK, Bajpai P. Three-phase steady state model for unbalanced operation of grid-
connected wind generation unit. India Conference (INDICON) 2016; 
DOI:10.1109/INDICON.2016.7839157 

17. Hwang PI, Jang G, Moon SL, Ahn SJ. Three-Phase Steady-State Models for a Distributed 
Generator Interfaced Via a Current-Controlled Voltage-Source Converter. IEEE Transactions on 
Smart Grid 2016;3:1694–1702. DOI: 10.1109/TSG.2015.2428273  

18. Kamh MZ, Iravani R. A Sequence Frame-Based Distributed Slack Bus Model for Energy 
Management of Active Distribution Networks. IEEE Transactions on Smart Grid 2012;2:828–
836. DOI: 10.1109/TSG.2012.2188915 

19. Hwang PL, Jang G, Moon SL, Ahn SJ. Three-Phase Steady-State Models for a Distributed 
Generator Interfaced via a Current-Controlled Voltage-Source Converter. IEEE Transactions on 
Smart Grid 2015;7:1694–1702. DOI:10.1109/TSG.2015.2428273 

20. Eftekharnejad S, Vittal V, Heydt GT, Keel B, Loehr J. Impact of Increased Penetration of 
Photovoltaic Generation on Power Systems. IEEE Transactions on Power Systems 2013;2:893–
901. DOI: 10.1109/TPWRS.2012.2216294  

21. Tamimi B, Cañizares C, Bhattacharya K. System Stability Impact of Large-Scale and Distributed 
Solar Photovoltaic Generation: The Case of Ontario, Canada. IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 2013;3:680–688. DOI: 10.1109/TSTE.2012.2235151 

22. Strezoski L, Strezoski V, Prica M, Loparo KA. The Need for Advanced Modeling and Calculation of 
Basic EMS and DMS Applications for Electronically Coupled Energy Resources. IEEE Power and 
Energy Conference in Illinois (PECI) 2017; accepted for publication.  

23. Dzafic I, Neisius HT, Gilles M, Henselmeyer S, Landerberger V. Three-phase power flow in 
distribution networks using Fortescue transformation. IEEE Transactions on Power Systems 
2012;28:1027–1034. DOI:10.1109/TPWRS.2012.2213278 

24. Dzafic I, Pal BC, Gilles M, Henselmeyer S. Generalized π Fortescue Equivalent Admittance 
Matrix Approach to Power Flow Solution. IEEE Transactions on Power Systems 2013;29:193–
202. DOI: 10.1109/TPWRS.2013.2279755 

25. https://ewh.ieee.org/soc/pes/dsacom/testfeeders/ 
 

Избор литературе је одговарајући?  ДА ����  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.4 циљева истраживања 

1. Нова класификација чворова којима се прецизно описују управљачке шеме традиционалних 

наизменичних машина и енергетских ресурса који су на мрежу прикључени преко уређаја 

енергетске електронике; 

2. Ову класификацију искористити да би се утврдио модел токова снага за „on-line” прорачун 

неуравнотежених преносних и дистрибутивних мрежа великих димензија; 

3. Утврдити најефикасније математичке методе за решавање система нелинеарних 

алгебарских једначина типичних за моделе токова снага преносних и дистрибутивних 

мрежа; 

4. Развој одговарајаћух метода за „on-line” прорачун токова снага неуравнотежених преносних 

и дистрибутивних мрежа великих димензија.  

 

Комисија сматра да су циљеви исраживања постављени адекватно наведеној проблематици. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?  ДА ����       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Аналитички је изведено и нумерички потврђено да традиционална класификација чворова – θV 

(балансни чвор), PQ и PV – није довољна за формулацију и прорачун несиметричних токова снага 

неуравнотежених савремених преносних и дистрибутивних мрежа које садрже традиционалне 

наизменичне машине и енергетске ресурсе који су на мрежу прикључени преко уређаја енергетске 

електронике. 
 

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: 

• Показати да традиционална класификација чворова (θV, PQ i PV) није довољна да се 

прецизно формулише модел несиметричних токова снага неуравнотежених преносних и 

дистрибутивних мрежа великих димензија. 

• Развити детаљне моделе и управљачке шеме енергетских ресурса који су на мрежу 

прикључени преко уређаја енергетске електронике. Систематски истражити и 

класификовати трофазне чворове да би се обухватиле управљачке шеме традиционалних 

наизменичних машина и енергетских ресурса који су на мрежу прикључени преко уређаја 

енергетске електронике. 

• Утврдити најефикасније математичке методе за решавање система нелинеарних 

алгебарских једначина типичних за моделе токова снага преносних и дистрибутивних 

мрежа; 

• Модел токова снага формулисати користећи се принципом инспекције. 

• Развити робусан и ефикасан „on-line” метод за прорачун токова снага великих 

неуравнотежених преносних и дистрибутивних мрежа на основу нове класификације 

чворова.  

• За развој метода токова снага користити домен симетричних компоненти. 

 

Став комисије је да је план рада јасно дефинисан. 

 

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

Методи који ће бити примењени: 

• Њутн-Рафсонов итеративни метод за решавање система нелинеарих једначина – модела 

преносних и дистрибутивних мрежа. 

• Имплицитна инверзија (факторизација) матрица. 

• Гаус-Зајделов итеративни метод за решавање система нелинеарих једначина – методи 

сумирања струја и корекције напона („Методи чишћења”) за прорачуне слабоупетљаних 

дистрибутивних мрежа. 

 

Узорак истраживања: 

Предложени метод ће бити тестиран на 5 малих преносних и дистрибутивних мрежа са 

енергетским ресурсима који су на мрежу прикључени преко уређаја енергетске електронике. 

Поред тога, метод ће бити тестиран на 10 великих мрежа у распону од 1000 до 10.000 чворова. 

 

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 

Рачунарски центар, Одељење за развој информационог система, Факултет техничких наука, 

Нови Сад, Србија. 

 

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 резултати путем нумеричких експерименталних испитивања не захтевају примену 

метода статистичке обраде података. 

 

Предложене методе су одговарајуће?  ДА ���� НЕ ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

кандидат је подобан         ДА ����                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

Ментори су подобни         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, не само са теоријског 

већ и са практичног аспекта, 

• кандидат Никола Војновић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, испуњава 

све законске услове за израду докторске дисертације, 

• предложени ментори проф. др Владимир Стрезоски (у енергетичаском делу тезе) и проф. 

др Раде Дорословачки (у математичком делу тезе – моделоима и њиховим прорачунима) 

испуњавају 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 „ПРОРАЧУН ТОКОВА СНАГА НЕУРАВНОТЕЖЕНИХ 
МРЕЖА СА ЕНЕРГЕТСКИМ РЕСУРСИМА ПРИКЉУЧЕНИМ НА МРЕЖУ ПРЕКО 
УРЕЂАЈА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ” за израду докторске дисертације кандидата 

асистента мастера Николе Војновића под менторством проф. др Владимира Стрезоског и проф. 

др Радета Дорословачког.  

Датум: 19. 12. 2017. 

 

проф. др Горан Швенда,  
председник комисије  

 

 

проф. др Андрија Сарић,  
члан комисије 

 

 

доц. др Саво Ђукић,  
члан комисије 

 

 

доц. др Предраг Видовић, 
члан комисије 

 

 

доц. др Зоран Стојановић, 
члан комисије 

 


