
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:     29.11. 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. Ковачевић Владимир професор 

емеритус 

Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад 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. Малбашки Душан редовни 

професор 

Информатика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Унивезитет Едуконс, Сремска Каменица члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Немања, Драган, Поповић 

2. Датум рођења: 7. 06. 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:  Рачунарство и аутоматика 

звање:   Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

наслов завршног рада: Методи убрзања комуникације компоненте за паралелне прорачуне 
 

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: Електротехника и рачунарство  

наслов завршног рада: Једно решење дистрибуиране тополошке анализе за рад у реалном времену  

    

 

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. 2010. 9.63 

2010. 2011. 10.00 

2011. 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова 

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

1. 

 

Popović N.: Jedno rešenje distribuirane topološke analize za rad u realnom 

vremenu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, Vol. 1, No 12, pp. 2806-

2809, ISSN 0350-428X, UDK: 004.3 

 

 

кратак опис садржине:  

У раду је разматрано једно решење модела за дистрибуирано чување података 

електродистрибутивне мреже, и дистрибуирано и паралелно обрађивање тополошке анализе. 

Предност овог решења је што се заснива на физичкој подршци која подразумева међусобно 

умрежену групу рачунара (број рачунара који се може умрежити није ограничен), и тиме 

омогућује чување и обраду модела савремених електродистрибутивних мрежа који садрже и до 

сто милиона података. 

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 Немања Поповић, 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 стекао диплому доктора наука на Факултету техничких наука, 

Универзитета у Новом Саду. Од 2000 године је запослен на департману за Рачунарство и 

аутоматику. У звање ванредног професора је изабран 27.1.2017. године за ужу научну 

област Аутоматика и управљање системима. Посебно је био ангажован на развоју, 

реализацији и практичној употреби индустријских управљачких уређаја и система за 

прикупљање података и надзор. Учествовао је у шест научних пројеката.  До сада је 

објавио 18 радова у признатим међународним часописима, као и 65 радова на домаћим и 

међународним конверенцијама. 

 

 

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), pp.304-311 

M21a 

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 

M22 

3. 

Rosic D., Lendak I, Vukmirovic S., Role-based access control model 

supporting regional division in smart grid system, ACTA POLYTECHNICA 

HUNGARICA, 2015, Vol.12, No.7, pp. 237-250 

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, 2011, No.1, pp. 59 - 64 

M22 

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, 2011, Vol.40, No.4, pp. 

316 - 322 

M22 

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, 2010, Vol.39, No.4, pp. 

310 - 316 

M23 

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. 69, No 12, pp. 937-941, ISSN 0022-4456 

M22 

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 - 

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

M23 
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10. 

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

G.: 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 

M22 

 

 

Биографија ментора (до 500 карактера): 

 

Име и презиме: Раде Дорословачки 

 

Раде Дорословачки је стекао диплому доктора наука на Природно-математичком 

факултету, Универзитета у Новом Саду. На Факултету техничких наука и Новом Саду 

је изабран у звање редовног професора 1.4.2000. године за ужу научку област  

Математичке науке - Теоријска и примењена математика. Професионална 

оријентација: комбинаторика, дискретна математика, вишезначна логика и клонови 

операција. Годинама је био председник Друштва математичара Србије, као и члан  

извршног одбора Друштва математичара Србије, управног одбора Савеза друштава 

математичара Југославије, председник Савезне Југословенске комисије за такмичења из 

математике, а 15 година је учествао у организацији и припремама Олимпијске екипе из 

математике. Био је директор института за математику и физику на ФТН-у у три 

мандата, а од 1.10.2012. до данас је декан Факултета техничких наука. 

 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Ivanović D., Kupusinac A., Stokić E., Doroslovački R., Ivetić D.: ANN 

prediction of metabolic syndrome: A complex puzzle that will be completed, 

Journal of Medical Systems 40(12), 1-7 (2016) 

 

М21 

2. 

Živković, Z, Nikolić, S. Doroslovački, R., Lalić, B, Stanković, J., Živković, T.: 

Fostering creativity by a specially designed Doris tool, Thinking Skills and 

Creativity 17, 132-148 (2015) 

 

М21 

3. 

Tepić J., Doroslovački R., Djelošević M.: Unconventional Bearing Capacity 

Analysis and Optimization of Multicell Box Girders. Scientific World Journal, 

(2014), 10 pages, doi.:10.1155/2014/496398, 

М21 

4. 

Kupusinac A., Stokić E., Doroslovački R.: Predicting body fat percentage 

based on gender, age and BMI by using artificial neural networks, Computer 

Methods and Programs in Biomedicine 113(2), 610-619 (2014) 

 

M21 

5. 

Kupusinac A., Doroslovački R., Malbaški D., Srdić Galić B., Stokić E.: A 

primary estimation of the cardiometabolic risk by using artificial neural 

networks, Computers in Biology and Medicine 43(6), 751-757 (2013) 

 

M22 

6. 

Đelošević M., Tepić J., Doroslovački R., Gajić V., Tanackov I.: 

Multidisciplinary analysis of steel plate of variable thickness in view of optimal 

design. Metalurgija 52(4), 477-480 (2013) 

 

M23 

7. 

Bodroža – Pantić, O., Doroslovački, R., Doroslovački, K.: An elementary proof 

of a theorem concerning the division of a region into two. Rocky Mountain 

Journal of Mathematics 37 (5) , 1415-1426 (2007) 

М23 
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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 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 менторе проф. др 

Срђан Вукмировић 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) 

Напредни дистрибутивни менаџмент систем заснован на Cloud инфраструктури 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

У предложеној докторској дисертацији испитује се могућност мигрирања напредног 

дистрибутивног менаџмент систем решења у виртуелно cloud окружење без негативног утицаја 

на функционалне и нефункционалне захтеве система. Предмет истраживања је предлог и 

верификација методологије која омогућује миграције продукционих система који пружају 

софтверску подршку малим и великим електродистрибутивним мрежама.. 

 

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 

Традиоционално НДМС се налази на физичким машинама које раде у кластерима високих 

перформанси. Капацитет се дефинише унапред тако да буде довољан за врх оптерећења. Један 

ефикасан начин да се то реши омогућују виртуализација и Cloud computing [10]. 

Истраживања показују да ће решења паметних мрежа бити уско интегрисана са машинама које 

раде у кластерима високих перформанси [11], да је Cloud computing погодан за апликације које 

захтевају машине високих перформанси [12], и да ће бити корисна техника да се превазиђу нека 

ограничења традиционалних рачунарских инфраструктура [13]. 

Консолидација центара података омогућена виртуализацијом, има велик потенцијал за уштеде 

[14]. Cloud computing омогућује следеће бенефите [15]: приступ великом броју рачунарских 

ресурса на ефикасан начин, поједностављивање смештаја апликације, заштиту кроз реапликацију 

и коришћење редудантних центара података, смањење трошкова. С обзиром на то да се ради о 

пресеку две области Cloud computing и Паметне мреже постоји велика количина литературе 

тако да је истраживање фокусирано на радове који се баве пресеком ове две области. 

Радови [16], [17] и [18] се баве Information Management системом у паметним мрежама. Радно 

окружење за оптимизацију ресурса за смањење трошкова у Cloud заснованом информационом 

складишту и рачунању за паметне мреже је представљено у [16]. Примена Cloud computing за 

Information Management систем је анализирана, и информациони модел и четири 

репрезентативна апликативна сценарија су презентована у [17]. Ограничења тренутних 

информационих система су анализирана у слојевит Cloud засновани информациони модел 

укључујући апликативни ниво за паметне електроенергетске мреже операција и контролу је 

предложен у [18]. 

Операције мрежа, управљање у реалном времену, сигурност и безбедност, и аналитика су 

обрађени у радовима [19] - [25]. Cloud засновано радно окружење које обезбеђује руковање 

енергијом као сервис за зелене заједнице са две кључне предности (постизање оптимизације 

трошкова и интеграције са обновљивим изворима енергије), је представљено у [19]. Коришћење 

вирутелног система ѕа аквизицију и управљање и контролу (енг.SCADA), који омогућује приступ 

било којем типу информација, повећавајући укупну доступност података, је предложен у [20]. 

Посебан нагласак је стављен на сигурносне механизме за унапређење поверљивости података и 

оперативну приватност података који се налазе у Cloud. Анкета која обрађује седам постојећих 

Cloud заснованих софтверских платформи за имплементацију сигурних паметних мрежа 

укључујући скуп основних захтева (одговорност, ауторизованост, доступност, приватност, 
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контролу приступа, аутентичност и поверљивост) је представљена у раду [21]. Приступ 

маскирању осетљивих информација решење multi-part alternative current optimal power flow 

проблема у дељеном рачунарском окружењу предложено је у [22]. Имплементација продукционе 

симулационе Cloud засноване платформе, укључујући анализу трошкова и оптимизацију, 

представљена је у [23]. Cloud заснована софтверска платформа за аналитичку подршку 

динамичкој DR оптимизацији, верификована на микро грид кампусу, описана је у [24]. Cloud 

засновано управљачко радно окружење за вишенивојску виртуализацију представљено је у [25]. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је да се испитају могућности миграције напредног дистрибутивног 

менаџмент система са критичном мисијом, која обухвата апликативне пакете за управљање у 

реалном времену и offline пакете, на Cloud инфраструктуру.  

 

Очекивани резултати су: 

1) Oбезбедити напредно решење које ради у виртуелном Cloud окружењу без нарушавања 

функционалних и нефункционалних захтева система 

2)  Смањење броја физичких сервера 

3) Уважавање физичке сегрегације система 

4) Скраћење времена потребног за опоравак у случају отказа 

5) Скраћење времена потребног за покретање нових инстанци или подсистема (група 

инстанци). 

 

 

Комисија сматра да су циљеви исраживања постављени адекватно наведеној проблематици. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Резултат докторске дистертације треба да буде предлог решења електродистрибутвним 

предузећима које омогућује смештање напредног дистрибутивног менаџмент система у 

изнајмљена Cloud окружења без неопходности капиталног инвестирања у њихову 

инфраструктуру и омогућење фокуса на њихову основну делатност. На тај начин 

електродистрибутивна предузећа добијајау софтверски алат којим могу да оптимално воде своју 

мрежу, повољно утичу на очување животне средине смањењем емисије CO2, штеде енергетске 

изворе и побољшавају квалитет испоруке електричне енергије. 

 

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 



 11 
 

V.6 план рада 

План рада на предложеној докторској дисертацији чине следећи кораци: 

1) Анализа доступне литературе 

2) Припрема предлога методологије 

3) Развој методологије и припрема тестова 

4) Припрема тестног окружења 

5) Тестирање 

6) Анализа резултата 

 

Оријентациони садржај: 

1) Увод 

2) Преглед актуелног стања области 

3) Напредни Дистрибутивни Менаџмент Систем 

4) Традиционалнo НДМС rešenje 

5) Виртуализациона Методологија 

6) Виртуелно Напредни Дистрибутивни Менаџмент Систем решење 

7) Закључак 

 

Став комисије је да је план рада јасно дефинисан и одговара потребама предложене теме. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене: 

Миграција напредног дистрибутивног менаџмент система, са критичном мисијом, захтева 

адекватно руковање оптерећењима, која се појављују са увођењем виртуелазиционе платформе и 

дељеног радног окружења. Одабрана методологија има три основна циља: 

1) Mинимизовање броја физичких сервера 

2) Омогућење отпорности на отказе појединачних серверских компоненти и високу 

доступност функционалних блокова 

3) Омогућење физичког раздвајања система условљена сигурноћу и поузданошћу 

Методологије се састоје из следећих корака: 

1) Идентификација 

2) Профајлирање функционалних блокова 

3) Дефинисање каталога виртуелних машина 

4) Заузимање сервера 

5) Мапирање виртуелних машина 

6) Тестирање и анализа бенефита  

 

Да би се постигло решење које задовољава количине података које су захтеване у реалним 

дистрибутивним решењима користиће се две тестне шеме: 

1) Мала шема која симулира електродистрибутивну мрежу од ~300 000 потрошача 

2) Велика тестна шема које симулира електродистрибутивну мрежу од ~2 500 000 

потрошача 

Свака од шема биће тестирана у два режима: 

1) Стандардни у стању мировања (Steady State) 

2) Режиму високе активности (High Activity) 

 

Комисија констатује да су методи и узорак одабрани адекватно проблематици истраживања. 

 

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

Место обављања тестова биће 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 

Сценарији формирани у циљу верификације предложеног решења базирани су на захтевима са 

реалних индустријских пројеката компаније за истраживање, развој и инжењеринг у области 

управљања електроенергетским системима, где може бити извршена и накнадна верификација 

добијених резултата. 

 

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 Немања Поповић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  испуњава 

све законске услове за израду докторске дисертације, 

 предложени ментори проф. др Срђан Вукмировић и проф. др Раде Дорословачки  

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 „Напредни дистрибутивни менаџмент систем заснован на Cloud 

инфраструктури” за израду докторске дисертације кандидата Немање Поповића под 

менторством др Срђан Вукмировића, ван. проф., и др Раде Дорословачког, ред. проф.  

датум: 04. 12. 2017. 
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