
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:     27.09. 2017. 

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. Матић Петар ванредни 

професор 
електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
3. Стеван Грабић 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 

 
4. 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 

 
5. Борис Думнић доцент 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: Бане, Петар, Попадић 

2. Датум рођења: 17. 06. 1988.           Место и држава рођења: Добој, Република Српска / Бих 

 
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: енергетска електроника и електричне машине  

наслов завршног рада: Имплементација PWM техника за управљање асинхроном машином у 
генераторском режиму рада 
    
 
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: 

 

2007. 2011. 9,91 

2011. 2012. 10,00

2012.

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

1. 
Dumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z., "Speed-sensorless control 
strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion system", 
Thermal Science – International Scientific Journal, 2016 pp. 1-15, ISSN 0345-9836. 

M23 

кратак опис садржине:  
У раду је представљено решење за управљање вишефазном машином вез давача брзине у погону 
система за конверзију енергије ветра у електричну. Примењена техника управљања је обезбедила 
рад у тачки максималне снаге, са изузетним динамичким карактеристикама.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

2. 

Corba, Z., Katic, V., Popadic, B., Milicevic, D. , New String Reconfiguration 
Technique for Residential Photovoltaic System Generation Enhancement, AECE, 
pp 19-26, Vol. 16, Number 1, 2016. DOI: 10.4316/AECE.2016.01003 
 

M23 

кратак опис садржине:  
У овом раду је изложен метод реконфигурације фотонапонског низа у циљу повећања производње 
електричне енергије током рада у условима када постоји делимична или потпуна осенченост низа. 
У раду је показано значајно увећање генерисане електричне енергије када се поменута техника 
примени на низове код којих постоји сенчење фотонапонских панела. Ово је посебно значајно 
унапређење за системе који се налазе у урбаним срединама, где је делимично сенчење честа 
појава. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО 

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

3. 

Bane Popadic, Vladimir Katic, Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Zoltan Čorba, 
„Synchronization Method for Grid Integrated Battery Storage Systems During 
Asymmetrical Grid Faults”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.14, 
No.1, 2017, pp. 113 – 131, ISSN: 1451-4869, 

M24 

кратак опис садржине:  
Овај рад описујe један поступак за унапређење јединице за сихнронизацију претварача повезаног 
на електроенергетски систем са векторским репрезентом напона на месту прикључења. 
Предложеном техником се остварују изузетне динамичке карактеристике синхронизационе 
јединице током рада при номиналним напонским приликама, али и при несиметричним напонима 
на месту прикључења. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО 

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

4. 

Vladimir Katic, Zoltan Corba, Dragan Milicevic, Boris Dumnic, Bane Popadic, 
Evgenije Adžić, Overview of solar PV energy market in Serbia – Key Note Lecture, 
6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology ICET 2013, 
pp. 1-6, 15-17 May, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7892-510-8 

M31 

кратак опис садржине:  
У овом раду је описано стање у области фотонапонских извора електричне енергије на тржишту 
Републике Србије. 
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рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

5. 

Vladimir Katic, Zoltan Corba, Dragan Milicevic, Boris Dumnic, Bane Popadic, 
Evgenije Adžić, Overview of solar PV energy market in Serbia, 6. PSU-UNS 
International Conference on Engineering and Technology ICET 2013, pp. 1-5, 15-
17 May, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7892-510-8 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду је описано стање у области фотонапонских извора електричне енергије на тржишту 
Републике Србије. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

6. 

Popadic, B., Dumnic, B., Milicevic, D., Katic, V., Corba, Z., Tuning methods for PI 
controller - Comparison on a highly modular drive, 4th International Youth 
Conference on Energy (IYCE) 2013, 6-8 June, Siófok, Hungary pp.1-6, ISBN: 978-
1-4673-5554-4 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду се анализирају различити начини за прорачун параметара пропорционално-интегралног 
регулатора струје. Извршено је поређење карактеристичних одзива за параметре добијене 
различитим методама, користећи савремену лабораторијску поставку за испитивање електричних 
машина и претварача. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ          ДЕЛИМИЧНО

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

7. 

Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Bane Popadic, Vladimir Katic, Zoltan Corba, 
Advanced laboratory setup for control of electrical drives as an educational and 
developmental tool, The IEEE Eurocon 2013, 1- 4 July, Zagreb, Croatia, pp. 903-
909, ISBN: 978-1-4673-2231-7, IEEE Catalog Number: CFP13EUR-USB 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду се описује савремена лабораторијска поставка за испитивање електричних машина и 
претварача развијена на Факултету техничких наука. Детаљно су описани сви основни елементи 
поставке и могућности тестирања различитих објеката испитивања. Уз то, представљени су и 
резултати до тада спроведених експеримената. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА            НЕ        ДЕЛИМИЧНО   

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

8. 

Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Bane Popadic, Vladimir Katic, Zoltan Corba, 
Practical implementation of vector control for dual three-phase induction machine, 
17th International Symposium on Power Electronics – Ee2013, October 30 – 
November 1, 2013, Novi Sad, Serbia, Paper No. T.3.3, pp. 1-5, COBISS.SR-ID 
281319687, ISBN 978-86-7892-551-1 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је демонстрирана примена савремене истраживачке станице за испитивање електричних 
машина и претварача за практичну имплементацију векторског управљања асиметричном 
асинхроном шестофазном машином са одвојеним звездиштима. За контролу шестофазног 
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инвертора, који напаја машину, изабрана је напредна модулациона техника чији је циљ повећање 
енергетске ефикасности погона. Током приказаних експеримената погон је имао изузетне 
динамичке карактеристике.   
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

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

9. 

Bane Popadic, Vladimir Katic, Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Zoltan Corba, 
Current controller parameter influences on THD for grid connected converter, 17th 
International Symposium on Power Electronics – Ee2013, October 30 – November 
1, 2013, Novi Sad, Serbia, Paper No. T.6.8, pp. 1-5, COBISS.SR-ID 281319687, 
ISBN 978-86-7892-551-1 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљен утицај параметара регулатора на хармонијско изобличење струје коју 
претварач предаје електроенергетском систему. Извршено је поређење техника за прорачун 
параметара регулатора и показано је да је самим избором параметара могуће снизити хармонијско 
изобличење струје претварача. Резултати су потврђени експериментално, користећи напредну 
лабораторијску поставку за испитивање електричних машина и претварача.
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА            НЕ        ДЕЛИМИЧНО  

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

10. 

Boris Dumnic, Bane Popadic, Dragan Milicevic, Vladimir Katic, Djura Oros, 
Speed-sensorless vector control of an wind turbine induction generator using 
artificial neural network, 16th International Power Electronics and Motion Control 
Conference and Exposition - PEMC, Antalya, Turkey 21-24 Sept 2014, ISBN 978-
1-4799-2062-4, pages 458 – 464 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је анализирана примена вештачких неуралних мрежа за контролу асинхроне машине у 
погону систем за конверзију енергије ветра у електричну. Предложеном техником управљања, без 
давача брзине, повећана је поузданост и постигнута је изузетна управљивост погоном.   
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

11. 

Bane Popadic, Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Vladimir Katic, Zoltan Corba, 
Sophisticated research and development station for control of grid connected 
distributed energy sources, X International Symposium on Industrial Electronics – 
INDEL 2014, Banja Luka, Republika Srpska/Bosnia and Herzegovina, 6-8 
November, 2014, pp. 210-215, ISBN 978-99955-46-22-9 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је приказан развијена лабораторијска поставка за тестирање дистрибуираних извора 
електричне енергије при произвољним напонским приликама на месту прикључења. Детаљно су 
приказане могућности обезбеђења различитих напонских прилика за претварач повезан на 
електроенергетски систем. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА            НЕ          ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

12. 

Dumnic, Boris; Popadic, Bane; Milicevic, Dragan; Katic, Vladimir; Corba, Zoltan, 
"Control of grid connected converter with improved power quality characteristic," 
PCIM Europe 2015; International Exhibition and Conference for Power Electronics, 
Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management; Proceedings of , 
vol., no., pp.1,8, 19-20 May 2015 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена могућност управљања претварачем повезаним на електроенергетски 
систем са побољшањем карактеристикама квалитета електричне енергије. Предложена је употреба 
компензације хармоника у синхроно-ротирајућем координатном систему како би се поништио 
негативан утицај хармонијског изобличења напона на месту прикључења. Поменутом техником 
постигнуто је значајно унапређење карактеристика квалитета електричне енергије без потребе за 
додатном опремом за филтрирање струја које претварач предаје у електроенергетски систем. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

13. 

Milicevic, Dragan; Dumnic, Boris; Popadic, Bane; Katic, Vladimir; Oros, Djura, 
"Overview of the six phase VSI control techniques for the dual three-phase 
induction machine drive," PCIM Europe 2015; International Exhibition and 
Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and 
Energy Management; Proceedings of , vol., no., pp.1,8, 19-20 May 2015 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су анализиране и упоређене модулационе технике за шестофазни претварач који управља 
асиметричном асинхроном шестофазном машином са одвојеним звездиштима. Развијена је 
критеријумска функција за вредновање појединачних техника и извршено је вредновање 
појединачних техника. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

14. 

Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Bane Popadic, Vladimir Katic, Zoltan Corba, 
"Advanced Wind Energy System with Sensorless Controlled Six-phase Generator", 
The 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015, 19-
20 June, Phuket, Hat Yai, Songkhla, Thailand. 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду је предложена напредна метода за управљање шестофазном машином у погону 
система за конверзију енергије ветра у електричну. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

15. 

Boris Dumnic, Bane Popadic, Dragan Milicevic, Vladimir Katic, Zoltan Corba, 
"Influence of modulation technique on power quality issues for grid connected 
converter," International Conference on  Electrical Drives and Power Electronics 
(EDPE) 2015, pp.252-258, Tatranska Lomnica, Slovakia 21-23 Sept. 2015, 

M33 

кратак опис садржине:  
Предметни рад истражује утицај модулационих техника на квалитет електричне енергије коју 
претварач повезан на електроенергетски систем предаје мрежи. Испитане су две најчешће 
кориштене модулационе технике и показано је да постоји значајан утицај модулационе технике на 
квалитет електричне енергије. Утицај је потврђен експерименталним испитивањима на савременој 
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истраживачкој станици за испитивање дистрибуираних енергетских ресурса. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА            НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

16. 

B. Dumnic, B. Popadic, D. Milicevic, V. Katic, I. Subotic, N. Bodo, E. Levi, 
Laboratory Test Bench for Multi-Phase Machines and Power Electronics in 
Electrical Vehicle Applications, 18th International Symposium on Power 
Electronics - Ee 2015, Novi Sad, Serbia, 28. - 30. October, 2015, Paper No. T2-8, 
pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7, COBISS.SR-ID 300281095 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена лабораторијска поставка за испитивање вишефазних машина и претварача 
енергетске електронике у погонима електричних возила. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

17. 

Aleksandar Stanisavljević, Vladimir A. Katić, Bane Popadić, Boris Dumnić, Ilija 
Kovačević, Grid Connected Inverter Current Harmonics During Faults in the 
Network, 18th International Symposium on Power Electronics - Ee 2015, Novi Sad, 
Serbia, 28. - 30. October, 2015, Paper No. T6-2, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-757-7, 
COBISS.SR-ID 300281095 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад истражује хармонике струје претварача повезаног на електроенергетски систем који се јављају 
приликом поремећаја у електроенергетском систему. У раду је показано да је могуће детектовати 
појаву квара на основу хармонијског спектра који се јавља у струјама које претварач енергетске 
електронике предаје електроенергетском систему.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

18. 

Bane Popadic, Vladimir Katic, Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Zoltan Corba, 
Battery charging methodologies with the reference to power quality characteristics, 
3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering 
– IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16 June, 2016, pp. EEI1.2.1-6, ISBN 978-
86-7466-618-0 and COBISS.SR-ID 226334476 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду су приказани резултати истраживања техника за пуњење батерија и њихов утицај на 
квалитет електричне енергије у електроенергетском систему. Приказан је основни преглед техника 
пуњења, као и понашање карактеристичних електричних величина током тог процеса. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

19. 

Aleksandar M. Stanisavljević, Vladimir A. Katić, Bane P. Popadić, Boris P. 
Dumnić, Ilija M. Kovačević, “Voltage dips detection in a system with grid-tie 
inverter”, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 
EPE‘16 ECCE Europe, Karlsruhe, Germany, 5-9 Sept. 2016, Paper No.: 0541, P.1-

M33 
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P.10, ISBN: 9789075815252 and CFP16850-USB. 

кратак опис садржине:  
У раду су систематично приказане технике за детекцију порпада напона у мрежама које садрже 
уређаје енергетске електронике. Извршена је упоредна анализа и категоризација појединих 
техника детекције, а посебан осврт начињен је на практичну имплементацију и могућност 
употребе технике у реалном времену. Основни критеријум био је брзина детекције пропада напона 
на месту прикључења претварача повезаног на електроенергетски систем. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

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

20. 

A. M. Stanisavljević, V. A. Katić, B. P. Popadić, B. P. Dumnić, R. J. Radišić and I. 
M. Kovačević, "Reduced FFT algorithm for network voltage disturbances 
detection," 2016 International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), 
Banja Luka, 2016, pp. 1-6. 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад представља алгоритам за детекцију поремећаја напона засновану на редукованој техници 
Фуријеове трансформације. Користећи предложену технику могуће је остварити значајну 
редукцију времена детекције уз једноставну имплементацију. Искориштена техника не захтева 
значајне рачунарске ресурсе, али нуди изузетну прецизност приликом детекције поремећаја 
напона на месту прикључења претварача повезаног на електроенергетски систем. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

21. 

Bane Popadic, Boris Dumnic, Dragan Milicevic, Vladimir Katic, Aleksandar 
Stanisavljevic, DC-link voltage oscillation influence on grid connected converter 
power quality, 4th International Conference on Electrical, Electronic and 
Computing Engineering – IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, 05-08 June, 2017, pp. 
EEI1.3.1-5, 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад представља резултате експерименталног истраживања утицаја осцилација једносмерног 
међукола на квалитет електричне енергије коју претварач повезан на електроенергетски систме 
предаје мрежи. Показано је да постоји корелација између таласности напона једносмерног 
међукола и појединих хармоника који се јављају у струјама претварача. Уочено је да осцилације 
једносмерног међукола имају утицај на регулациону структуру, али да постоји директно 
пресликвање на струје претварача. Предложен је метод за смањење утицаја осцилација на 
регулациону структуру, док се као будуће истаживање намеће смањење утицаја услед директног 
пресликавања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

22. 

Aleksandar Stanisavljevic, Vladimir Katic, Boris Dumnic, Bane Popadic, Overview 
of the Distribution Test Grids With Distributed Generation and HVDC, 4th 
International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering – 
IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, 05-08 June, 2017, pp. EEI1.2.1-6, 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је извршен преглед дистрибутивних тест мрежа које садрже дистрибуиране генераторе и 
високонапонски једносмерни развод електричне енергије. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО   

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

23. 

Boris Dumnic, Bane Popadic, Luka Strezoski, Vladimir Katic, Dragan Milicevic, 
"Grid Connected Converter Operation under Balanced Grid Faults", The 8th 
International Conference on Engineering and Technology ICET-2017, 08-10 June, 
Novi Sad, Serbia.  pp. T5-1.1 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2 and COBISS.SR-ID 
314741767 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је приказана контрола претварача повезаног на електроенергетски систем током 
уравнотеженог квара у мрежи. Приказана контролна структура је остварила рад претварача 
повезаног на електроенергетски систем у потпуности у складу са условима за повезивање. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО 

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

24. 

Vladimir Katic, Aleksandar Stanisavljevic, Bane Popadic, Boris Dumnic, Dragan 
Milicevic, Zoltan Corba, "Experimental Procedure for Testing of Voltage Dip 
Detection Algorthms", The 8th International Conference on Engineering and 
Technology ICET-2017, 08-10 June, Novi Sad, Serbia.  pp. T5-1.2 1-5, ISBN 978-
86-7892-934-2 and COBISS.SR-ID 314741767 

M33 

кратак опис садржине:  
Рад представља приказ процедуре за експериментално тестирање алгоритама за детекцију порпада 
напона у електроенергетском систему. Приказани су основни критеријуми које алгоритам мора да 
задовољи, као и критеријуми за вредновање појединачних алгоритама.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА            НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

25. 

Nikola Vukajlovic, Dragan Milicevic, Boris Dumnic, Bane Popadic, "Distributed 
Generator’s Monitoring and Protection Relay Performance Analysis", The 8th 
International Conference on Engineering and Technology ICET-2017, 08-10 June, 
Novi Sad, Serbia.  pp. T5-1.3 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2 and COBISS.SR-ID 
314741767 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је представљена анализа рада уређаја за надзор и системску заштиту дистрибуираних 
извора електричне енергије. Користећи савремену истраживачку станицу извршено је опсежно 
тестирање заштитне јединица с обзиром на различите услове који се могу појавити на месту 
прикључења у електроенергетском систему.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

26. 

Ivana Đeković, Boris Dumnić, Bane Popadić, „Uporedna analiza modulacionih 
tehnika za pretvarač povezan na mrežu s obzirom na kvalitet električne energije“, 
Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, No.: 3/2016, pp. 466–469, ISSN 0350-
428X, UDK: 621.31, Novi Sad, R. Srbija 

M53 

кратак опис садржине:  
У раду је извршена упоредна анализа модулационих техника за управљање претварачем 
повезаним на електроенергетски систем. Посебан осврт је дат на утицај модулационих техника на 
квалитет електричне енергије коју претварач повезан на електроенергетски систем предаје мрежи. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

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

27. 

Milan Pecelj, Boris Dumnić, Bane Popadić, „Implementacija i testiranje tehnike 
upravljanja pretvaračem povezanim na električnu mrežu“, Zbornik radova Fakulteta 
tehničkih nauka, No.: 7/2016, pp. 1285–1288, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31, 
Novi Sad, R. Srbija 

M53 

кратак опис садржине:  
Овај рад приказује пример имплементације и тестирања технике управљања претварачем 
повезаним на електроенергетски систем. Приказани су основни елементи управљачке структуре за 
рад претварача при номиналним условима на месту прикључења. Имплементираном техником 
управљања остварене су изузетне динамичке карактеристике рада претварача.  
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 Бане Попадић, 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: Борис Думнић 
 
Борис Думнић је стекао диплому доктора наука на Факултету техничких наука, 
Универзитета у Новом Саду. Од 2004 године је запослен на департману за енергетику, 
електронику и телекомуникације. Изабран је на место директора Центра за обновљиве 
изворе и квалитет електричне енергије 2010. године, а од 2013 изабран је у звање 
доцента. Од 2015. године директор је департмана за енергетику, електронику и 
телекомуникације. Тренутна област његовог истраживања су електричне машине и 
погони, енергетска електроника и обновљиви извори енергије. Објавио је више од 70 
научних радова, на водећим међунардоним и домаћим конференцијама, и више од 10 
радова у међународним часописима. Учестоваво је у припреми и вођену великог броја 
међународних и домаћих истраживачких пројеката. Члан је удружења IEEE и 
потпредседник секције Србије и Црне Горе. 
 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Ivan Subotic, Nandor Bodo, E. Levi, Boris Dumnic, Dragan Milicevic, 
Vladimir Katic, " Overview of fast on-board integrated battery chargers for 
electric vehicles based on multiphase machines and power electronics", IET 
Electric Power Applications, Volume 10, Issue 3, Year 2016, On page(s): 217 – 
229, Print ISSN: 1751-8660, Online ISSN: 1751-8679 

 
М22 

2. 

Boris P. Dumnic, Dragan M. Milićevic, Bane P. Popadic, Vladimir A. Katic, 
Zoltan J. Corba “Speed-Sensorless Control Strategy for Multi-Phase Induction 
Generator in Wind Energy Conversion Systems”, Thermal Science - 
International Scientific Journal, Vol. 20 (Suppl. 2), 2016, Vinča Institute of 
Nuclear Sciences, Belgrade, ISSN: 0354-9836, pp. S481 – S493, 

 
М23 

3. 

Filip Kulić, Dragan Matić, Boris Dumnić, Veran Vasić, "Optimal fuzzy 
controller tuned by TV-PSO for induction motor speed control", Advances in 
Electrical and Computer Engineering, Publisher: Faculty of Electrical 
Engineering and Computer, University Stefan cel Mare, Suceava, Romania, 
Volume 11, Issue 1, Year 2011, On page(s): 49 – 54, Print ISSN: 1582-7445, 
Online ISSN: 1844-7600, 

 
M23 

4. 

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, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, ISSN: 0354-
9836, UDC 621, pp. S141 - S157, 

 
M23 

5. 

Z. Čorba, V. Katić, B. Dumnić, D. Milićević “In-Grid Solar-to-Electrical 
Energy Conversion Systems Modeling and Testing”, Thermal Science - 
International Scientific Journal, Vol. 16 (Suppl. 1), 2012,  Vinča Institute of 
Nuclear Sciences, Belgrade, ISSN: 0354-9836, UDC 621, pp. S159 - S171 

 
M23 

6. 
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 

 
М23 
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2012, Center for Applied Sciences and Technological Development, National 
Autonomous University of Mexico (UNAM),  ISSN: 1665-6423, pp. 687-697 

 
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 уакултета 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 доц. др Борис 
Думнић у потпуности испуњава услове за менторство. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Напредно управљање претварачем повезаним на мрежу при несиметричним напонским приликама 
у електроенергетском систему 

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

Приликом појаве кварова у мрежи, од којих су најчешћи неуравнотежени кварови, у тачки 
прикључења (енг. Point of Common Coupling - PCC) претварача на електроенергетски систем ће 
постојати несиметричне напонске прилике. Међутим, несиметричне напонске прилике, а посебно 
у дистрибутивним системима, не морају искључиво бити последица квара, већ могу настати и 
као последица неуравнотежених потрошача, нелинеарних потрошача и све чешће интегрисаних 
нелинеарних елемената енегетске електронике. При несиметричним напонским приликама, 
струје ињектоване у електроенергетски систем су такође несиметричне, што може довести до 
нежељених и неконтролисаних осцилација активне и реактивне снаге предате 
електроенергетском систему. Адекватно управљање претварачем повезаним на мрежу при 
несиметричним напонским приликама с тога има значајну улогу, али се може показати и као 
веома захтеван задатак. Иако је први утисак да би, под било којим условима, било пожељно 
спречити ињектирање несиметричних струја у електроенергетски систем, некада ова појава 
може да има и пратеће позитивне ефекте. Уколико се правилно одреде, несиметричне 
ињектоване струје могу пригушити осцилације снага омогућујући предају максимално могуће 
енергије или омогућити побољшање симетрије напона у тачки прикључења. Сасвим је јасно, 
међутим, да конвенционални и тренутно доступни алгоритми управљања претварачем 
повезаним на мрежу нису у могућности да поуздано и прецизно управљају несиметричним 
струјама, нити да омогуће ињектирање искључиво директне компоненте струје. Из тог разлога, 
неопходно је развити нове, побољшане структуре управљања које имају могућност да на 
адекватан начин контролишу ињекцију симетричних или несиметричних струја у 
електроенергетски систем. 
Предмет истраживања докторске дисертације је развој стратегије управљања претварачем 
повезаним на мрежу при несиметричним напонским приликама. Предложена техника управљања 
мора понудити побољшане динамичке карактеристике, уз задовољење основних начела 
квалитета електричне енергије. Изузев тога, омогућивши правилан рад за различита погонска 
стања (укључујући и остврски режим рада), постоји могућност доприноса побољшању 
стабилности и поузданости електроенергетског система. 
 
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 

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] H. Akagi, E. H. Watanabe, and M. Aredes, Instantaneous Power Theory and Applications to Power 
Conditioning, 1 edition. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2007. 
[2] R. Teodorescu, M. Liserre, and P. Rodriguez, Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems, 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

Основна целина истраживања је заправо предлог напредне технике управљања претварачем 
повезаним на електроенергетски систем при раду са условима који одступају од номиналних. Ова 
техника треба да буде свеобухватна, подразумевајући унапређење постојећих елемената 
управљачке структуре, а може предвидети и додатне елементе чији је задатак унапређење 
карактеристика рада претварача. Основни захтев који се намеће предложеној техници јесте 
обезбеђење рада претварача при номиналним условима у електроенергетском систему, уз 
поштовање минималних затева који се налазе у условима за прикључење. Међутим, најважнији 
захтев свакако представља могућност поузданог рада претварача током поремећаја. Ова, 
заиста сложена проблематика, подразумева могућност рада и при несиметричним напонским 
приликама (условљеним појавом неуравнотеженог квара или потрошње), дозволивши при томе 
ињекцију симетричних или (по потреби) несиметричних струја. Свакако, техника се одабире 
тако да не нарушава стабилност електроенергетског система, уз могуће повећање 
расположивости. Техника мора понудити могућност раздвајања и независне контроле 
компоненти директног и инверзног редоследа, уз очување динамичких карактеристика рада 
током номиналних услова у мрежи. Свакако, захтев за побољшањем карактеристичних 
показатеља квалитета електричне енергије се не сме запоставити. Предложено решење мора 
обезбедити минимално могуће хармонијско изобличење величина ињектираних у 
електроенергетски систем. Уз све наведене захтеве, посебно је неопходно повести рачуна о 
могућности имплементације ове технике за регулационе структуре у реалном времену. 



 17
 
Комисија сматра да су циљеви исраживања постављени адекватно наведеној проблематици. 

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

Као најважнији резултат истраживања намеће се могућност практичне употребе развијене 
технике, у циљу унапређења операционих карактеристика претварача у свим областима примене. 
Робустност и поузданост предложене технике, тестирани користећи савремену истраживачку 
станицу, требали би да омогуће једноставнију интеграцију дистрибуираних извора енергије, уз 
лакше испуњење захтева за прикључење. Потврда ефикасности предложене технике и детаљна 
анализа односа предложене технике и постојећих, може да води ка откривању нових области за 
истраживање. 
 
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 литературе у области, који ће омогућити идентификацију основних 
праваца даљег рада  
 дефинисање проблема истраживања у општем смислу, креирање детаљног плана 
истраживачких активности које ће се одвијати у логичким целинама и развој модела 
прилагођеног рачунарској симулацији 
 предлог напредног концепта управљања претварачем повезаним на мрежу, са посебним 
освртом на рад током одступања од номиналних напонских прилика у електроенергетском 
систему и провера напредне технике управљања на развијеном моделу 
 потврда резултата и практична реализација користећи се савременим истраживачким 
станицама за контролу уређаја енергетске електронике и електромоторних погона. 

 
Став комисије је да је план рада јасно дефинисан. 
 
План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене: 

 Теоријска формулација напредног концепта управљања 
 Математичко моделовање преварача повезаног на електроенергетски систем 
 Нумеричке симулације предложене технике у програмском окружењу рачунарског пакета 
MATLAB Simulink 
 Експериментална верификација предложеног решења на истраживачким станицама за 
контролу уређаја енергетске електронике и електромоторних погона 

 
 
Узорак истраживања: 
Преварач повезан на електроенергетски систем са емулатором дистрибутивног система, уз 
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могућност генерисања произвољног броја различитих напонских прилика на месту прикључења. 
Напонске прилике за тестирање предложене методе ће бити тако изабране да одговарају 
најчешћим радним стањимау електроенергетском систему. 
 
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 енергетску електронику и електричне машине, 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 рачунарских симулација временских одзива претварача повезаног на 
електроенергетски систем и резултати 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 
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, не само са теоријског 
већ и са практичног аспекта, 

 кандидат Бане Попадић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  испуњава све 
законске услове за израду докторске дисертације, 

 предложени ментор доц. др Борис Думнић 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 „НАПРЕДНО УПРАВЉАЊЕ ПРЕТВАРАЧЕМ ПОВЕЗАНИМ НА 
МРЕЖУ ПРИ НЕСИМЕТРИЧНИМ НАПОНСКИМ ПРИЛИКАМА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ 
СИСТЕМУ” за израду докторске дисертације кандидата Банета Попадића под менторством 
доц. др Бориса Думнића.  

датум: 03. 11. 2017. 

 

проф. др Владимир Стрезоски,  
председник комисије  

 

 

проф. др Петар Матић,  
члан комисије 

 

 

проф. др Стеван Грабић,  
члан комисије 

 

 

проф. др Владимир Катић, 
члан комисије 

 

 

доц. др Борис Думнић, 
члан комисије 

 


