
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:     28.11. 2018. 

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. Душан Малбашки редовни 

професор 

Информатика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Едуконс Универзитет, Факултет информационих 

технологија, Сремска Каменица 

члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Ердељан Александар редовни 

професор 

Аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Чапко Дарко ванредни 

професор 

Аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Гаврић Милан доцент Примењени софтверски 

инжењеринг 

 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: Никола, Пера, Далчековић 

2. Датум рођења: 24. 09. 1989.           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:  рачунарство и аутоматика 

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: рачунарство и аутоматика 

звање:     мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: рачунарске науке и информатика 

наслов завршног рада: Архитектура софтвера за подршку multi-tenant модел апликација у cloud 

окружењу 

    

 

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: 

 

2008. 2012. 9,81 

2012. 2013. 10,00 

2013. 

90 10 
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II.4 приказ научних и стручних радова 

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

1. 

 

N. Dalčeković, S. Vukmirović, S. Stoja, and N. Milošević, “Enabling the IoT 

paradigm through multi-tenancy supported by scalable data acquisition layer” 
Annales des Telecommunications., vol. 72, no. 1–2, pp. 71–78, 2016. ISSN: 0003-

4347 

M23 

кратак опис садржине:  

Рад истражује саму вишеорганизацијску особину, приступе имплементације као и проблеме 
изолације података и безбедносне проблеме везане за вишеорганизацијске архитектуре. У раду је 

представљенa и експериментално верификована софтверска платформа за поделу постојећих 

софтверских решења на вишеорганизацијска СкС решења уз анализу проширења слоја 
перзистенције користећи постојећу cloud базирану вишеорганизацијску платформу. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

 

N. Dalčeković, S. Vukmirovic, I. Kovacevic, and J. Stankovski, “Providing 

flexible software as a service for smart grid by relying on big data platforms,” in 

2017 International Symposium on Networks, Computers and Communications, 

ISNCC 2017, 2017.  

M33 

кратак опис садржине:  

Циљ истраживања је испитати како се најбоље може искористити особина еластичности cloud 

окружења да се креира флексибилан СкС, тј. да се корисници сервиса могу определити између 

цене сервиса и његових перформанси. Флексибилност сервиса је анализирана и експериментално 
изведена на примеру функције управљања оптерећењем за потребе НДМС система.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

 

N. Dalčeković, “Arhitektura softvera za podršku multi-tenant model aplikacija u 

cloud okruženju,” Zbornik radova Fakulteta tehnickih nauka, vol. 11, pp. 2110–

2114, 2013.  

M53 

кратак опис садржине:  

Како мулти-тенант модел укључује дељење исте инстанце апликације, сигурносни модел је 

кључни захтев који се мора размотрити када се пројектује нова СкС апликација. Циљ овог рада је 
опис приступа имплементације вишеорганизацијског модела, са акцентом на аспекте безбедности 

и изолације података. Коначно, рад предлаже СОА базирано решење у циљу имплементације 

безбедног вишеорганизацијског web сервиса. 
  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

4. 

 

I. Kovacevic, A. Erdeljan, S. Vukmirovic, N. Dalčeković, and J. Stankovski, 

“Combining real-time processing streams to enable demand response in smart 

grids,” in 2017 International Symposium on Networks, Computers and 

Communications, ISNCC 2017, 2017.  

M33 
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кратак опис садржине:  

Истраживање је фокусирано на могућности имплементације слоја за перзистенцију велике 

количине података (енгл. big data), као и процесирања велике количине података. Циљ је 

истражити на који начин се могу комбиновати више улазних токова података тако да се у реалном 
времену извуку корисне информације из података који долазе из више извора. Експериментални 

резултати су приказани на примеру функције управљања оптерећењем чији резултат би био 

коришћен у НДМС системима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 

 

S. Stoja, S. Vukmirovic, B. Jelacic, D. Capko, and N. Dalčeković, “Architecture 

of Real-Time Database in Cloud Environment for Distributed Systems,” in 

Proceedings - 2nd International Conference on Artificial Intelligence, 

Modelling, and Simulation, AIMS 2014, 2014.  

M33 

кратак опис садржине:  
Циљ рада је да предложи ефикасно решење за чување података у дистрибуираној бази у реалном 

времену. Као пример, приказан је дистрибуирани систем који је моделован као Петри мрежа. 

Додатно, анализирани су постојећи cloud сервиси који би могли бити од користи при 

имплементацији дистрибуираних база података.    

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

 

J. Stankovski, A. Erdeljan, I. Kovacevic, and N. Dalčeković, “Computing Data 

Encrypted by Paillier Encryption Scheme Using Cassandra Database,” in 

Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronics and 

Computing Engineering, IcETRAN, 2017, pp. 1–5.  

M33 

кратак опис садржине:  
Циљ рада је испитати могућност употребе Палијерове хомоморфне енкрипције како би се могле 

вршити математичке операције над енкриптованим подацима. С обзиром да би овакво решење 

ублажило проблем приватности података, што је једна од препрека у прихватању СкС решења, 
може се рећи да је ово истраживање делимично повезано са проблематиком докторске 

дисертације.  

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 Далчековић, 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: Срђан Вукмировић 

 

Срђан Вукмировић је докторску дисертацију стекао 2011. године на тему 

"Интелигентно управљање расподелом задатака у великим надзорно-управљачким 

системима" на Факултету техничких наука где је и запослен. Функцију ванредног 

професора извршава на катедри за аутоматику и управљање системима института за 

рачунарство и аутоматику. У досадашњем раду је учествовао у извођењу наставе из 

предмета: Системи аутоматског управљања, Моделирање и симулација система, 

Методе оптимизације, Пројектовање применом рачунара, Дистрибуирани управљачки 

системи и другим предметима сличног назива и области. Члан је IEEE и Microsоft 

Professional. Говори енглески језик. Учествовао је у шест научних пројеката. 

 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Kljajic, Miroslav; Gvozdenac, Dusan; Vukmirovic, Srdjan Use of Neural 

Networks for modeling and predicting boiler's operating performance ENERGY 

2012 45 (1):304-311  

 

М21 

2. 

Vukmirović S., Erdeljan A., Čapko D., Lendak I., Nedić N.: Optimization of 

workflow scheduling in Utility Management System with hierarchical neural 

network, International Journal of Computational Intelligence Systems, 2011, 

Vol. 4, No 4, pp. 672-679, ISSN 1875-6883  

 

М22 

3. 

S.Vukmirovic, A. Erdeljan, D. Capko, I. Lendak, N. Nedic, Optimization of 

workflow scheduling in Utility Management System with hierarchical neural 

network, International Journal of Computational Intelligence Systems, ISBN 

1875-6891, pp. 672 - 679  

 

M23 

4. 

S.Vukmirovic, A. Erdeljan, D. Capko, I. Lendak, Extension of the Common 

Information Model with Virtual Meter, Electronics and electrical engineering 

ISSN: 1392-1215, pp. 59 - 64 

 

M23 

5. 

D. Capko, A. Erdeljan, S.Vukmirovic, I. Lendak, A HYBRID GENETIC 

ALGORITHM FOR PARTITIONING OF DATA MODEL IN 

DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEMS, Information technology and 

control ISSN: 1392-124X, pp. 316 - 322  

 

M23 

6. 

S.Vukmirovic, A. Erdeljan, D. Capko, I. Lendak, N. Nedic, A Genetic 

Algorithm Approach for Utility Management System Workflow Scheduling, 

Information technology and control ISSN: 1392-124X, pp. 310 - 316  

 

М23 

7. 

Ilić S., Vukmirović S., Erdeljan A., Kulić F.: Hybrid Artificial Neural Network 

System for Short-Term Load Forecasting, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No 

S, pp. 215-224, ISSN 0354-9836  

М23 

8. 

Vukmirović S., Erdeljan A., Lendak I., Čapko D.: A novel software architecture 

for Smart Metering systems, Journal of Scientific and Industrial Research 

(JSIR), 2010, Vol. 2010, No 12, pp. 937-941, ISSN 0022-4456  

 

M23 

9. 

Vukmirović S., Vujić G., Vujic B., Jovičić N., Jovičić G., Babić M.: 

Experimental and Artificial Neural Network approach for forecasting of traffic 

air pollution in urban areas: the case study of Subotica, Thermal Science - 

 

М23 
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International Scientific Journal, 2010, Vol. 14, pp. 79-87, ISSN 0354-9836  

10. 

Vukmirović G., Vukmirović S., Vujić G., Stanisavljević N., Ubavin D., Batinić 

B.: Using ANN model to determine future waste characteristics in order to 

achieve specific waste management targets -case study of Serbia, Journal of 

Scientific and Industrial Research (JSIR), 2011, Vol. 70, No 07, pp. 513-518, 

ISSN 0022-4456  

М23 

 

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: 

(став 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. 

(став 2) 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 ментор испуњава услове?      ДА    НЕ  

 
Образложење: 

Увидом у биографију и библиографију, комисија констатује да предложени ментор ван.проф. др 

Срђан Вукмировић у потпуности испуњава услове за менторство. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Платформа за трансформацију софтверских решења паметних електроенергетских мрежа на 

cloud базирани вишеорганизацијски SaaS 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

У предложеној докторској дисертацији испитује се могућност технолошке трансформације са 

традиционалне испоруке софтверских решења на софтвер као сервис (СкС) (енгл. SaaS). 

Вишеорганизацијским (енгл. multi-tenant) архитектурама се постиже робустност крајњег 
решења јер су ресурси свих организација дељени, а најважнијa особина овог приступа јесте 

могућност уштеде које се постижу дељењем. Стога се у најужем смислу ова дисертација 

фокусира на анализу начина поделе апликативног слоја са пословном логиком, презентационог 

слоја као и слоја за перзистирање података на више различитих клијентских домена. Главни 
проблем је направити софтверску платформу која ће омогућити методолошки конзистентну 

трансформацију, уз потенцијално униформан приступ трансформацији постојећих решења на 

вишеорганизацијски СкС 
 

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 

У августу 2009. године, према Гартнеру, може се рећи да је cloud био на врхунцу ишчекиваних 

технологија [1]. У 2012. години је објављен последњи Гартнеров циклус што се тиче промоције 

cloud окружења. Другим речима, може се сматрати да је основна cloud понуда ушла у фазу пуне 

продуктивности око 2012. године – јасна временска граница наравно не постоји. Од тада, 
бележен је глобални раст у погледу захтева за cloud технологијама што подиже важност 

развоју апликација које користе cloud. Нека од кључних Гартнерових истраживања тврде да су 

cloud технологије у 2017. години у својој пуној зрелости и да ће стога организације агресивно 
инвестирати у cloud стратегије и архитектуре [2]. Истраживање које је пронађено у току 

систематичне претраге литературе, а које у највећој мери обрађује аспекте комплетне 

трансформације на СкС модел, је објављено у раду „Испитивање cloud модернизације: анализа 
потенцијалне миграције“[3]. Истраживањем референци, издвојени су и следећи релевантни 

радови [4][5][6][7] које се надовезују на поменуто истраживање и важно их је сагледати као 

једну целину. Анализом истраживања везаних за трансформацију архитектура које одговарају 

СкС моделу примене, вишеорганизацијске архитектуре су изучаване као практично обавезна 
компонента СкС, јер директно утичу на једну од потенцијалних предности СкС пословног 

модела, а то је смањене трошкова. Смањење трошкова може довести до смањење цене сервиса 

или до простора за зараду.  
С обзиром да је дисертација фокусирана на технолошку трансформацију постојећих решења, 

дисциплина која је у фокусу у оквиру трансформације јесте превођење архитектуре постојећих 

решења на вишеорганизацијски модел без промене постојећег решења, или са минималном 

променом. Један приступ [8] у изучаваној литератури се ослањао на развијену софтверску 
подршку која се базира на издвајању реализације сигурносног модела и управљању активностима 

у циљној апликацији. У овом сегменту, решење има управо исти приступ решењу, а то је 

издвајање сигурносног модела за вишеорганизацијски модел апликација. Такође је циљ био да 
превођење буде применљиво и на већ постојећа решења. Међутим, идеја у [8] строго подразумева 

да не буде потребан додатан рад на изворном коду постојећих решења како би користила 
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софтверску подршку. Да би то уопште било могуће, примењује се приступ аспект оријентисаног 

програмирања и дизајн шаблону инјекције зависности (енгл. dependency injection) како би се 

сигурносни код динамички инјектирао у функције у току њеног извршавања. Главна разлика у 

приступу је то што се њихова софтверска подршка налази као омотач око постојећих СкС тако 
што у неким случајевима пресреће комуникацију. Прецизније, она се налази између клијента и СкС 

сервисне стране и имплементира сигурносни модел користећи инјекцију зависности. Као такво 

решење, има уску примену на решења где су поруке комуникације познатог формата, као што је 
случај код web сервиса и не може да утиче на интерну реализацију самих сервиса. 

Решења која истражују посебно домен претварања web сервиса у вишеорганизацијски постоји 

више, а један од изабраних представника користи идеју дефинисања трансформације. Та идеја је 

имплементирана у [9] тако да се на основу анализе тренутног сервиса предлажу одређене 
технологије и решења, са додатком планиране ревизије са експериментима који циљају 

перформансе. Рад је издвојен јер секвенца која подразумева анализу, предлог имплементације и 

експерименте за верификацију поприлично осликавају приступ решавања проблема као у овој 
дисертацији. Решење на које ће се ослонити ова дисертација је окренуто тако да обухвата 

готов сигурносни модел на који ће трансформисани СкС моћи да се ослони, и као таква природно 

се имплементира у сервисно оријентисану архитектуру (СОА) софтвера. У [8] се проблем измене 
постојећег решења решава преко инјекција зависности и посебном конфигурацијом за циљне СкС, 

али овакав приступ може довести до одређених проблема јер не постоји целокупна покривеност 

над кодом циљне апликације. 

Када је реч о генералним перформансама система, по теорији је јасно да перформансе морају 
бити нарушене при превођењу постојећих решења на вишеорганизацијске. Овде се не узима у 

обзир евентуално развијање истих сервиса од почетка са другачијом архитектуром на уму, него 

да се искористе решења већ доказана у пракси. Решење је потребно експериментално евалуирати 
и измерити утицаје сигурносног модела на перформансе. Праћење утицаја на перформансе је 

битно због решења које користе сигурносни модел јер ће сигурно погоршати сервисне нивое које 

СкС мора да испуни.  

Подаци су јако важан аспект и њихова изолација се мора обезбедити по сваку цену. Евалуацију 
перформанси за различите шаблоне изолације података углавном на серверу базе података је 

корисно имати, и више истраживања је било фокусирано само на овај сегмент, а [10] и [11] су 

пример таквог истраживања. Доприноси су у теоретском истраживању могућности изолације 
података и дају значајан број резултата мерења. Истраживачи су у свом раду [12] приказали 

начин за имплементацију и архитектуру вишеорганизацијског СкС. Софтверско решење је писано 

тако да се избегне коришћење било какве софтверске подршке. Разлог је то што је постојала 
иницијатива да се избегне везивање за додатни софтвер. Управо овај приступ је у контрадикцији 

са идејом ове дисертације, а то је да се сам сервис брине о свим питањима вишеорганизацијског 

модела. Идеја дисертације је развијање софтверске подршке која ће омогућити да се 

трансформишу традиционална решења на СкС тако да се постигне вишеорганизацијска особина, 
уз то да се у оригиналном софтверу не мора имплементирати логика вишеорганизацијске 

особине.  
Постоје и приступи који се ослањају на поновно дизајнирање постојећих решења, као што је 
приказано у [13]. Покушано је да се омогући аутоматска програмска анализа и модификација 

изворног кода циљне апликације на начин да се изврши промена решења тако да узима у обзир 

вишеорганизацијски модел. Овај приступ је скроз другачији од свих осталих приступа, и делује 
преамбициозно, ако се узму у обзир комплексна решења каква се налазе у индустрији. Идеја ове 

тезе јесте да пружи приступ искоришћења постојећег решења како би се трансформација 

догодила што брже и ефикасније. Слична идеја се може пронаћи у методологији која помаже 

при развоју софтвера описане у [14]. Истраживање обухвата проблем миграције технологије са 
конвенционалне клијент-сервер архитектуре на СкС cloud базиране сервисе уз подршку 

вишеорганизацијског модела и без поновног развијања кода и модификације постојећег.  
Истраживање [15] које ће бити основица за даљи рад на вишеорганизацијским аспектима 
решења се бави вишеорганизацијским проблемом на два нивоа: превођење постојећих решења на 

вишеорганизацијска али и правећи природна вишеорганизацијска решења уз комбинацију оба 

приступа. Оба приступа су важна јер када постоје решења у које је уложено много инжењерског 

труда, а постоји потреба да се уведе вишеорганизацијска парадигма уз минимално напора. Даље 
истраживање у оквиру ове тезе ће се ослонити на већ објављено истраживање [15] са покушајем 
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шире примене на нивоу захтевног дистрибуираног софтверског решења.  
Да би се разумеле специфичности инфраструктура окарактерисаних као критичним за 

националну инфраструктуру, потребно је разумети изазове који су наметнути. У овој тези је 

фокус на индустрији енергетике, тачније на паметним електроенергетским мрежама (енгл. 
Smart Grid) које захтевају веома комплексне информационе технологије. Да би појаснили појам 

паметних електроенергетских мрежа и да би се у оквиру њих јасно позиционирали на НДМС 

(Напредни дистрибутивни менаџмент систем) софтвер, неопходно је дати преглед еволуције 
електроенергетских система. Разумевање НДМС позиције у систему је важно ради схватања 

критичности коју може изазвати у оквиру националне инфраструктуре. Пример модерног НДМС 

ситема који је коришћен као основа у овом истраживању је детаљно описан у [16]. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

 
Циљ истраживања је да се испита могућност формирања софтверске платформе која омогућује 

поделу постојећих софтверских технологија на начин да се могу користити истовремено од 

стране више различитих организација, али тако да свака од организација има утисак да је СкС 
намењен само тој организацији. Од целокупне трансформације са традиционалне испоруке 

решења на СкС, фокус докторске дисертације је на технолошкој трансформацији постојећих 

софтверских решења на вишеорганизацијску архитектуру. 

 
Комисија сматра да су циљеви исраживања постављени адекватно наведеној проблематици. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

На циљној платформи за поделу постојећих софтверских решења на вишеорганизацијска, која је 
предмет докторске дисертације, очекивани резултати су следећи:  

1. Решење може да пружи исте функционалности ка више организација са укупно мање 

ресурса – приказати егзактно колико ресурса би могло да се уштеди 
2. Решење може да омогући већу високу доступност (енгл. high availability) 

3. Решење уводи слабљење нефункционалних карактеристика – приказати егзактно колико 

је слабљење перформанси услед коришћења платформе 

 

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: 

1. Истраживање 
a. Прикупљање литературе и селекција 

b. Прикупљање захтева из индустрије 

c. Формулација хипотеза 

2. Експериментисање 
a. Дефинисање опсега експеримената на основу формулисане хипотезе 

b. Креирање прототипа решења за потребе експеримента 

c. Извршавање експеримената 
d. Обрада резултата 

3. Формирање платформе за омогућавање трансформације на вишеорганизацијска СкС 

решења 
4. Презентација резултата и израда документа докторске дисертације 

 

Став комисије је да је план рада јасно дефинисан. 
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План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене: 

1. Модел академско индустријског трансфера технологије 

2. Систематични преглед литературе 
3. Експерименти 

Софтверско инжењерство је често примењивано у пракси и као такво, очекивано је да се 

проблеми који се појављују у индустрији изучавају у оквиру академије. [17] У многим случајевима 

је недопустиво да истраживање буде мотивисано само индустријским захтевима. Идеја је да се 
академија и индустрија споје у смислу да се знања стечена у једном домену могу преносити у оба 

смера – ова методологија се назива модел трансфера технологије. Спој индустрије и академије 

пружа одличну прилику да се знања стечена у академији докажу у индустрији. Метод трансфера 
технологије је адаптиран у [17] а оригинално је настала у [18]. Систематичан преглед 

литературе ће бити спроведен у три фазе: планирање, спровођење и извештавање. На основу 

систематичног прегледа литературе, истраживања и модела академско индустријског 
трансфера технологије, креираће се прототип решења. Академска валидација ће бити извршена 

експериментима који ће бити креирани пратећи следеће фазе: одређивање опсега експеримента у 

зависности од хипотезе коју тестира, планирање, извршавање, анализа резултата и 

презентација. Након експеримената, настаће крајњи предлог методологије трансформације на 
вишеорганизацијски СкС. 

 

Узорак истраживања: 
Да би се постигло решење које задовољава количине података које су захтеване у индустријским 

дистрибутивним решењима користиће се референтне величине малих пројеката за НДМС 

индустријске системе што подразумева електродистрибутивне мреже са до ~250.000,00 

крајњих потрошача, где референтна дистрибутивна схема садржи ~66.000,00 мерних сигнала. 
Што се тиче вишеорганизацијских особина и разматрања њихових пенала на перформансе, 

користиће се број организација који је довољан да оствари уштеде од 30% или више у 

поставкама комплексних пословних совтверских решења. Сами узорци ће бити конструисани у 
складу са индустријским захтевима који се проналазе у системима паметних електроенергетских 

мрежа будућности. 

 
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 

Лабораторије на Факултету техничких наука у Новом Саду. 
 

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 извршеним над циљном софтверском 

платформом не захтевају примену метода статистичке обраде података. 

 

Предложене методе су одговарајуће?     ДА        НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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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 Никола Далчековић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  

испуњава све законске услове за израду докторске дисертације, 

• предложени ментор ван. проф. др Срђан Вукмировић 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 „Платформа за трансформацију софтверских решења 
паметних електроенергетских мрежа на cloud базирани вишеорганизацијски SaaS” за израду 

докторске дисертације кандидата Николе Далчековића под менторством ван. проф. др Срђан 

Вукмировића. 

датум: 10.12.2018. 

 

проф. др Владимир Стрезоски,  

председник комисије  

 

 

проф. др Душан Малбашки,  

члан комисије 

 

 

проф. др Александар Ердељан,  

члан комисије 

 

 

проф. др Дарко Чапко,  

члан комисије 

 

 

доц. др Милан Гаврић, 

члан комисије 

 


