
 
НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ВЕШТАЧКУ 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ 

У НОВОМ САДУ  
 

Одлуком Научног већа Института за вештачку интелигенцију Србије у Новом Саду,  
донетом на седници одржаној  13.12.2022. године, одређенa je Kомисијa за избор Огњена 
Кундачине у звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК.  

Након проучавања изборног материјала, придржавајући се Правилника о стицању 
истраживачких и научних звања (Службени гласник РС, бр. 49/2019), Комисија поднoси 
следећи  
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
за избор у звање: ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК 

за кандидата: ОГЊЕН КУНДАЧИНА 
 

 
I   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме:  
Огњен, Божо, Кундачина 

2. Место и датум рођења:  
  Невесиње, Босна и Херцеговина, 18.10.1994. 

3. Година уписа и завршетка основних студија: 
2013, 2017 

4. Студијска група, факултет и универзитет: 
Енергетика, електроника и телекомуникације, Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду 

5. Успех на основним студијама: 
10.0 

6. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 
Основни проблем токова снага у фазном домену примјеном Њутн-
Рафсоновог метода, 10 

7. Година уписа и завршетка мастер студија: 
2017, 2018 

8. Студијска група, факултет и универзитет: 
Енергетика, електроника и телекомуникације, Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду 
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9. Успех на мастер студијама: 
10.0 

10. Наслов и оцена мастер рада: 
Математички модел трансформатора са намотајима спрегнутим у сломљену 
звезду, 10 

11. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, 
врлодобро, добро, задовољавајуће: 
Енглески: чита одлично, пише одлично, говори одлично 
Немачки: чита задовољавајуће, пише задовољавајуће, говори 
задовољавајуће 

12. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 
 Електротехника и рачунарство 
 
 
 

II   ПОДАЦИ О САДАШЊЕМ И ПРЕТХОДНОМ ЗАПОСЛЕЊУ 

По завршетку мастер академских студија на факултету техничких наука у Новом Саду 
запослио се као софтверски инжењер у компанији Schneider Electric DMS, где ради од 
новембра 2018. до фебруара 2021. Након тога ради као софтверски инжењер у компанији 
ICodeFactory од фебруара 2021. до марта 2022., након чега се запошљава као млађи 
истраживач на Истраживачко-развојном институту за вештачку интелигенцију Србије. 
 
III ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

Научни и стручни резултати кандидата Огњена Кундачину приказани су за период до 
момента покретања избора у истраживачко звање 28.11.2022. године, ради првог избора 
у звање истраживача сарадника. У том периоду, кандидат је објавио 1 рад из категорије 
М20, 5 радова из категорије М30, као и 1 патент категорије М90 (радови су дискутовани 
у делу извештаја „IV Квалитет научних резултата“).  

 

А.2. Радови у научним часописима међународног значаја, уређивање часописа M20 

1. O. Kundacina, P. Vidovic and M. Petkovic, “Solving dynamic distribution network 
reconfiguration using deep reinforcement learning“, Electrical Engineering, pp. 1–15, 
2021, DOI: 10.1007/s00202-021-01399-y 

 M23                                                                      

 
А.3. Радови у зборницима међународних научних скупова M30 

1. O. Kundacina, M. Cosovic, D. Miskovic and D. Vukobratovic, "Distributed Nonlinear 
State Estimation in Electric Power Systems using Graph Neural Networks," 2022 IEEE 
International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies 
for Smart Grids (SmartGridComm), 2022, pp. 8-13, doi: 
10.1109/SmartGridComm52983.2022.9960967. 
М33 
 

2. O. Kundacina, M. Forcan, M. Cosovic, D. Raca, M. Dzaferagic, D. Miskovic, M. 
Maksimovic and D. Vukobratovic, "Near Real-Time Distributed State Estimation via 
AI/ML-Empowered 5G Networks," 2022 IEEE International Conference on 
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Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids 
(SmartGridComm), 2022, pp. 284-289, doi: 
10.1109/SmartGridComm52983.2022.9961031. 
М33 
 

3. O. Stanojev, O. Kundacina, U. Markovic, E. Vrettos, P. Aristidou and G. Hug, "A 
Reinforcement Learning Approach for Fast Frequency Control in Low-Inertia Power 
Systems," 2020 52nd North American Power Symposium (NAPS), 2021, pp. 1-6, doi: 
10.1109/NAPS50074.2021.9449821. 
М33 
 

4. O. Kundacina, M. Cosovic and D. Vukobratovic, "State Estimation in Electric Power 
Systems Leveraging Graph Neural Networks," 2022 17th International Conference on 
Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), 2022, pp. 1-6, doi: 
10.1109/PMAPS53380.2022.9810559. 
М33 
 

5. O. Kundacina, V. Vincan, D. Antic, D. Kljajic and K. Kasas-Lazetic, "The ABM 8057 
utilization for SEMONT's EMF monitoring in a closed room," 2016 24th 
Telecommunications Forum (TELFOR), 2016, pp. 1-4, doi: 
10.1109/TELFOR.2016.7818853. 
М33 
 

 
А.5. Патенти М90 

 
1. O. Kundacina, M. Cosovic, D. Miskovic and D. Vukobratovic, "Metod za estimaciju 

napona elektroenergetskog sistema putem mašinskog učenja zasnovanog na grafovskim 
neuronskim mrežama," RS Patent 2022/0554 A2, 2022. 
M92 - објављен 

 
IV   ОЦЕНА СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА  

Огњен Кундачина је аутор 1 научног рада у часопису категорије М23. Има 5 радова 
на научним конференцијама категорије М33 и 1 објављен патент на националном нивоу, 
категорије М92. 

Анализа рада А2.1.  

Први рад Огњена Кундачине објављен је 2021. године у часопису категорије М23. У раду 
је обрађена динамичка реконфигурација дистрибутивне мреже применом учења 
поткрепљивањем (енг. reinforcement learning). Проблем је моделован 
вишекритеријумском функцијом циља која минимизира губитке електричне енергије и 
губитке услед манипулација прекидачима. Главни доприноси рада су следећи: 

- Предложени приступ за динамичку реконфигурацију дистрибутивне мреже је брз 
и рачунарски ефикасан. 

- Предложен је ефикаснији начин уважавања ограничења у броју прекидачких 
операција креирањем подскупа доступних акција и његовим ажурирањем након 
сваке извршене акције. 

- Предложени скуп варијабли стања неопходних за извршење алгоритма 
заснованог на учењу поткрепљивањем  мањи у односу на до сада објављене 
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приступе. Конкретно, уместо истовременог коришћења тополошких 
информација и информација о токовима снага кроз дистрибутивну мрежу, као 
варијабле стања користе се само активне снаге које теку кроз прекидаче, што је у 
нумеричком делу рада показано као довољан скуп података за доношење акција 
које оптимизују рад дистрибутивне мреже. Резултат смањења броја варијабли 
стања је мањи броје параметара модела машинског учења, мања величина 
модела и већа рачунарска ефикасност. 
 

У радовима А3.1, А3.4 и патенту А5.1, кандидат се бави решавањем различитих 
формулација проблема естимације стања у електроенергетским системима помоћу 
графовских неуронских мрежа. Рад А3.2 се бави могућностима реализације функција 
паметних мрежа заснованих на дистрибуираном машинском учењу помоћу сервиса 5Г 
мрежа. Рад А3.3 предлаже алгоритам учења поткрепљивањем за брзо управљање 
фреквенцијом у електроенергетским системима са ниском инерцијом. Рад А3.5 
представља студију случаја за мониторинг јачине електричног поља високих 
фреквенција у затвореној просторији. 

 

Од 2020, кандидат учествује на међународном пројекту H2020 INCOMING, 
финансираног од стране ЕУ. 

 
V   ОЦЕНA О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ 
ЗВАЊА 

  Кандидат Огњен Кундачина је у статусу студента докторских академских студија, 
има пријављену тему докторске дисертације и претходне степене студија је завршио са 
укупном просечном оценом вишом од 8,00. Бави се научноистраживачким радом и аутор 
је једног научна рада категорије М23, 5 радова на научним конференцијама категорије 
М33 и једног патента објављеног на националном нивоу, категорије М92. Према сајту 
Google Scholar  цитиран је укупно 17 пута, а индекс цитираности (h-index) износи 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




