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Решење је рађено за потребе прикупљања и обраде података са мерно информационих 

система и APL уређаја и генерисања различитих типских извештаја о електричним 

параметрима потрошње енергије. 

Ово решење је већ увелико, тј. дужи низ година у употреби у електродистрибуцијама 
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иновационог пројекта ев. бр. 451-03-00605/2012-16/207, али се примењује и у оквиру 

истраживања која се врше у оквиру два пројекта интегралних интердисциплинарних 
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- Стручног већа Истраживачко-развојнoг центрa „ALFATEC“ Ниш 

 

На који начин се резултати користе:  

Систем се користи за прикупљање и обраду података и генерисања извештаја о  

релевантним електричним величинама (напони, струје, активна снага, реактивна снага, 

привидна снага, фреквенција, ...).  

Корисник услуга на овај начин добија могућност приказа регистровања електричних 

величина, као и анализу рада система на основу претходно снимљених података. На овај 

начин, а у зависности од система на коме је примењен, пружа могућност уочавања 

евентуалних неправилности, као и оптимизације и побољшања рада самог система. 

Такође кроз корисничке сервисе је могуће обавештавање о свакој евентуалној 

неправилности како у току прикупљања података, тако и у току рада система.  

 

Област на коју се техничко решење односи:  

Дистрибуирани системи даљинског надзора и управљања 

 

Проблем који се техничким решењем решава:  

Овим техничким решењем решава се проблем који настаје када је неопходно објединити 

функцију извештавања из разнородних система за прикупљање података различитих 

произвођача. При томе се за пренос података користе разнородни системи за пренос 

података, често у форми услуге коју дају телекомуникациони оператери.  

Системи за прикупљање података користе своју архитектуру, која је углавном типа 

клијент-сервер, и инсистирају да се функција извештавања налази на северској 

компоненти. Резултати који се добијају на овај начин се могу упаривати са резултатима 

других система или ручно, или коришћењем сложених интегративних метода (на пример 

Enterprise Information Integration, Enterprise Application Integration, и сл.). Са друге стране, 

индивидуално коришћење уређаја за прикупљање података захтева коришћење 

произвођачких апликација за анализу података, и упаривање резултата је могуће једино 

ручно. Последица овога је да се компаније или одлучују за коришћење једног система на 

свим нивоима који је високо интегрисан (и на тај начин се везују за једног произвођача), 

или користе више система уз отежано упаривање резултата. 

Стање решености тог проблема у свету:  
 

Овај проблем је углавном игнорисан од стране произвођача јер им није у интересу да се 

делови њихових система лако користе у комбинацијама са компонентама других 

произвођача. Уобичајено решење овог проблема је на нивоу интеграције информација 





 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 

Opis tehničkog rešenja 

Multikomunikacioni multifunkcionalni sistem za prikupljanje i obradu 

podataka sa udaljenih mernih mesta i generisanje različitih tipskih izveštaja 

Nov proizvod (M81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tehnički opis 
 
 Softver za prikupljanje podataka i generisanje izveštaja namenjen je prikupljanju 

podataka sa različitih uređaja, proveri i konvertovanju podataka u jedinstveni format kao i 

generisanju izveštaja na osnovu istih. Softver je implementiran upotrebom programskog jezika 

Python, čime je omogućeno izvršavanje na Windows i Linux platformama.  

 

Sa slike 1. se može videti kako izgleda sistem za prikupljanje podataka kada se integriše 

nekoliko različitih sistema nadzora, u ovom slučaju APL, MIS i sistemi nadzora trafo stanica. 

Takođe, slika 1. ilustruje da je sistem predviđen za rad u složenim komunikacionim uslovima, 

koji se javljaju kod korisnika. Ovo podrazumeva periode loše veze, kao i periode bez 

komunikacije.  

Jasno se uočava da sistem ima dva dela, i to deo za prikupljanje, proveru, obradu i 

uskladištenje podataka, i deo za generisanje izveštaja. 

 

 
Slika 1 Tokovi informacija nakon implementacije sistema za prikupljanje podataka 

 

Prvi deo se sastoji od servera, hardverskih komponenti za komunikaciju i od aplikacija 

koje služe za prikupljanje i obradu podataka. Predviđeno je da računar u ulozi servera i 

komponente za komunikaciju budu visokog kvaliteta kako bi se obezbedio nesmetan rad. Sistem 

podržava sve komunikacione sisteme koji se uobičajeno javljaju kod korisnika, uključujući 

paketni radio, bežične mreže po standardima 802.11 i GSM/GPRS modeme. Kako su aplikacije 

razvijene u jeziku Python, one ne postavljaju ograničenje u izboru operativnog sistema na 

serveru. Korisnici se zbog uštede na licencama uglavnom opredeljuju za Linux, mada je sistem 

testiran i na Microsoft Windows serveru.  



Aplikacije su izvedene kao skup skripti koje rešavaju proces komunikacije, i prikupljanja 

podataka. Sam proces prikupljanja podataka se posebno prilagođava konkretnim uređajima na 

terenu. Frekvencija preuzimanja podataka se podešava, ali je za potrebe izveštavanja uglavnom 

koristi dnevno preuzimanje. Prilikom preuzimanja se vrši neophodno dekodiranje podataka, kao i 

provera vremenskih markera (eng. time-stamp) kako bi se omogućilo uparivanje podataka. 

Podaci se čuvaju na serveru, spremni za korišćenje u izveštajima. 

Drugi deo sistema obuhvata skup aplikacija za generisanje i isporuku izveštaja. Izgled 

izveštaja, kao i podaci koji se prikazuju se usaglašavaju sa potrebama svakog korisnika 

ponaosob. Sistem podržava složene transformacije podataka za potrebe generisanja izveštaja, kao 

i transpoziciju podataka iz različitih izvora na istom grafiku. Kod isporuka izveštaja se 

konfiguriše učestalost generisanja za svaki izveštaj posebno, kao i metod isporuke. Aplikacije 

podržavaju više metoda isporuke, ali se korisnici odlučuju za e-mail u najvećem broju slučajeva. 

U ostalim slučajevima se izveštaji preuzimaju preko http (web) ili ftp servisa. 

1. Prikupljanje podataka 
Program je namenjen različitim sistemima koji se bave prikupljanjem i obradom podataka. 

Trenutno podržava prenos podataka sa tri različita sistema:  

 MIS-a (Merno-Informacioni Sistem),  

 APL-a (Advanced Power Logger) i  

Pored ovoga program omogućava jednostavnu implementaciju novih sistema kao što su 

daljinski čitači brojila za kontrolu utrošene električne energije. Za tako nešto potrebno je znati 

protokole po kojima komuniciraju uređaji. 

Podaci se nakon prikupljanja skladište na server odakle se mogu kasnije čitati i obrađivati. 

1.1. Prikupljanje podataka sa Merno Informacionih Sistema (MIS) 
 Celokupan program se u ovom slučaju sastoji iz dva dela, jedan je server a drugi klijent 

deo. Klijent predstavlja bilo koji udaljeni MIS čije podatke server treba da prikuplja i obrađuje. 

 Pored root korisnika kao glavnog i sa najvišim privilegijama, server ima i korisnika 

posebno napravljenog za svaki podsistem za prikupljanje podataka sa klijenata. Ovaj korisnik za 

Merno-Informacione Sisteme se najčešće zove podaci, naravno može se kreirati i sa drugačijim 

imenom. 

Podešavanje servera : 

Na serveru je najpre potrebno kreirati korisnika, na primer, pod imenom podaci ukoliko 

već nije kreiran. Novi korisnik se kao standardni korisnik u Linux operativnom sistemu sa 

privilegijama nad određenim folderima. 

U folderu korisnika podaci kreiramo foldere u kojima želimo da uskladištimo fajlove sa 

udaljenih klijenata odnosno MIS uređaja. Na primer neka budu kreirana dva foldera TS Vranje1 

i TS Vranje2. 

 Za prenos podataka sa merno-informacionih sistema dovoljno je samo podesiti parametre 

korisničkog naloga. Prenos podataka inicijalizuje klijent strana. Deo aplikacije koji se nalazi na 

samom MIS uređaju se podešava da se kao korisnik podaci, u ovom slučaju, loguje na server i 

prebaci određene podatke. 

Podešavanje klijenta: 

Klijent se podešava u datoteci gde se unose parametri za prenos snimljenih podataka na server. 

Prvo se unosi destinacija na kojoj su smešteni podaci koje želimo da prenesemo na server, npr. 



/home/podaci/* nakon čega se unosi ime korisnika, adresa servera i odredišni folder na serveru 

gde se skladište fajlovi. 

1. Na prvom primeru udaljeni MIS uređaji u Vranju šalju svoje podatke na server koji se 

nalazi u IRC "Alfatec", red koda podešavanja MIS-eva kao klijenata za prenos podataka 

na server je dat na slici 1. 

 
Slika 2 Izgled dela datoteke sinhronizacija.sh 

Na serveru postoji korisnik peervpn kao glavni korisnik i još jedan korisnik koji služi samo za 

prenos podataka sa MIS uređaja. Ovim je obezbeđena veća sigurnost sistema jer korisnik koji se 

koristi za prenos podataka ima manje privilegije, pa je time sistem zaštićen od posledica 

mogućih aplikativnih grešaka.  

 Nakon podešavanja klijenta skripta se jednom dnevno pokrene kako bi povezala server sa 

klijentom. Tom prilikom se koristi poseban algoritam za sinhronizaciju foldera i prenos 

podataka. Klijent od servera potražuje listu sa sadržajem destinacionog foldera. Nakon provere 

liste prebacuju se samo podaci koji nedostaju na serveru. Datoteke koje su već prebačene  se ne 

šalju ponovo. Ovim je postignuta optimizacija sistema za GSM/GPRS komunikaciju gde se cena 

komunikacije između klijenta i servera obračunava prema prenetoj količini podataka, pored toga 

izbegnuta je mogućnost dupliranja podataka na serveru. 

 Sa ovako naprednim algoritmima za prenos podataka program predstavlja bitan segment  

inteligentnih sistema za prikupljanje i obradu podataka sa udaljenih klijenata. Ranije nije bilo 

moguće efikasno implementirati prenos velike količine podataka zbog ekonomske neisplativosti 

korišćenja GSM/GPRS prenosa podataka, pa su ruralna područja predstavljala pravi izazov za 

realizaciju ovakvih sistema. Sa ovim programom je taj problem prevaziđen. 

1.2. Kontrola prenosa podataka za MIS 
Kako bi sistem prikupljanja podataka na server bio sigurniji javila se potreba za 

posebnom funkcijom programa koja bi pratila kretanje podataka, odnosno, aplikacijom koja bi 



vršila kontrolu prenosa i upozoravala na eventualne nepravilnosti prilikom prenošenja podataka 

sa klijentskih uređaja na server. 

Funkcija je implementirana samo na server delu programa i sastoji se od dve datoteke 

provera_prenosa.py i spisak_foldera.txt. U datoteci spisak_foldera.txt ispišemo apsolutne 

putanje foldera u kojima prikupljaju podaci, a želimo ih kontrolisati. Skripta provera_prenosa.py 

proverava da li su fajlovi prebačeni tog dana. Ako se ustanovi da fajlovi nisu obnovljeni generiše 

se izveštaj koji se dalje šalje na e-mail adresu administratoru. U poruci se može videti sa kog 

servera pristiže upozorenje i na kom tačno uređaju postoji problem sa prenosom podataka. 

Ovim je sigurnost sistema za prikupljanje podataka podignuta na viši nivo. Tokom 

testiranja ove funkcije pokazalo se da se njome lako mogu otkriti i neke nepravilnosti koje nisu 

direktno vezane za ovaj sistem kao što su gubitak internet konekcije na serveru, gubitak 

konekcije servera i klijent uređaja usled prestanka rada SIM kartice u GSM-GPRS modemu itd. 

Na svojoj e-mail adresi, administrator svakog dana dobija izveštaje kontrole prenosa sa 

svih servera koji koriste ovu funkciju, tako može blagovremeno reagovati u slučaju 

nepredviđenih situacija, oštećenje klijent uređaja, gubitak komunikacije, gubitka podataka i 

slično. Primer izveštaja da fajlovi nisu kreirani dat je na slici 2. 

 

Slika 3 Izgled izveštaja za kontrolu prenosa podataka sa MIS uređaja 

Implementacija 
Skripte koje se koriste prilikom instalacije funkcije su sledeće: 

- provera_prenosa.py 

- spisak_foldera.txt 

Potrebno je napraviti novi folder za ove potrebe nakon čega iskopiramo 

provera_prenosa.py i spisak_foldera.txt u njemu. 

U skripti provera_prenosa.py  se posebno podešava ime servera na kome se instalira 

program. 

Datoteku  spisak_foldera.txt popunjavamo putanjama do foldera na serveru koje želimo 

kontrolisati. Svaki folder se dopisuje u novi red.  

Skripta se pokreće jednom dnevno i podnosi izveštaj na e-mail administratora. Postoji 

vise oblika izveštaja, npr. da podaci postoje ali da nisu ažurirani sa trenutnim datumom i recimo 

da podaci nisu kreirani a trebalo bi s obzirom da se taj folder kontroliše. 

Nakon svega ovoga obavezno proveriti konekcije na serveru. Potrebno je da server ima 

izlaz na internet kako bi poslao email kada otkrije grešku a u isto vreme potrebna je slobodna 

komunikacija sa uređajima sa kojih prikuplja podatke. Kada administrator primeti da nema 

potvrdnih poruka od servera lako može zaključiti da server nije u funkciji ili da je ostao bez 

internet komunikacije što doprinosi sigurnosti i ažurnosti sistema. 

1.3. Prenos i kontrola podataka sa Advanced Power Logger-a 
Osnovne dve funkcije koje ovaj deo softvera obavlja su: 

 



 prikupljanje dnevnih podataka sa APL-a 

 provera prenosa 

 kreiranje *.b fajlova 

 

 Samo prikupljanje podataka sa APL uređaja sastoji se iz više celina (funkcija) koje će biti 

opisane u nastavku. APL uređaj na sebi poseduje ftp server. 

 Pri pokretanju programa vrši se učitavanje liste sa podacima o APL uređajima. Lista je 

sačuvana u csv formatu i na taj način je omogućena laka izmena od strane krajnjeg korisnika. 

 

Sadržaj same liste sastoji se od sledećih podataka: 

 

 Adresa - predstavlja IP adresu na kojoj se nalazi APL 

 Port – port preko koga APL komunicira (standardno 21 za ftp) 

 Korisnik – podatak za autentifikaciju 

 Šifra - podatak za autentifikaciju 

 Objekat – Naziv objekta u kome se nalazi APL (ujedno i naziv foldera) 

 

 Nakon učitavanja liste pristupa se svakom od uređaja i na početku se pokušava 

uspostaviti veza sa APL-om. Program tri puta pokušava uspostaviti konekciju sa uređajem i 

ukoliko i nakon zadnjeg pokušaja veza ne bude uspostavljena šalje se poruka na unapred 

definisani e-mail, a koja je sledeće sadržine: 

 Nakon ovoga, ukoliko je veza uspešno uspostavljena, sa APL-a se skida lista sa podacima 

o snimljenim fajlovima (naziv i veličina) za tekući mesec. Vrši se upoređivanje skinute liste i 

liste fajlova koji se nalaze na serveru (računaru na kome se program izvršava). Nalaženjem 

razlike liste sa APL-a i servera dobija se spisak fajlova koje je potrebno skinuti. 

 Kako se uvek skidaju fajlovi koji nedostaju, a ne samo podaci za prethodni dan rešen je 

problem koji se može javiti ukoliko neki od uređaja nije dostupan duži vremenski period. 

Prilikom nalaženja ovog spiska fajlova ne uzima se u obzir fajl za tekući dan i vrši se i provera 

ispravnosti skinutih podataka, tako da ukoliko skinuti fajl nije iste veličine kao izvorni, koji se 

nalazi na APL-u, dodaje se u spisak fajlova koje je potrebno skinuti. 

 Prilikom pravljenja ovog spiska posebno se vodi računa da li se datoteka sa podacima za 

prethodni dan nalazi na APL-u. Ukoliko to nije slučaj šalje se e-mail sledećeg sadržaja: 

 



 Kada je lista kreirana prelazi se na skidanje fajlova. Svaka datoteka se pokušava skinuti 

najviše tri puta. Ukoliko skinuta datoteka nije iste veličine kao izvorna, briše se i pokušava se 

njeno ponovno skidanje. Ukoliko i nakon trećeg pokušaja nije moguće skinuti zadati fajl, šalje se 

poruka: 

 

 Paralelno sa procesom skidanja datoteka, koje se nalaze u csv formatu, odvija se njihovo 

konvertovanje u format *.b fajla, koji je podržan od strane “softvera za analizu potrošnje el. 

energije”. 

 Nakon prelaska u sledeći mesec vrši se provera skinutih fajlova iz prethodnog meseca i 

ukoliko neki od fajlova nije skinut ili je skinut ali se veličine fajlova razlikuju, skida se ponovo i 

pravi se novi *.b fajl. Na ovaj način je praktično eliminisana pojava greške. 

 

 Sami direktorijumi koji se prave na mesečnom nivou brišu se sa APL-a nakon isteka 

perioda od dva meseca. Ovo se obavlja tako što se nakon ovog perioda vrši provera da li svi 

podaci sa APL za dati mesec odgovaraju podacima koji se nalaze se na serveru. Ukoliko ovo 

jeste slučaj direktorijum sa APL-a se briše, u suprotnom šalje se poruka: 

 

Takođe, ukoliko dođe do bilo koje greške koja nije pokrivena ili dođe do greške u izvršavanju 

samog programa šalje se mail: 

 

 



2. Generisanje izveštaja 
Kako su svi fajlovi koji se nalaze na serveru istog formata (*.b) omogućeno je uniformno 

generisanje izveštaja na osnovu istih. Dnevni izveštaji sastoje se iz više dijagrama koji se čuvaju 

u png formatu. 

Za kreiranje dijagrama korišćena je Python matplotlib biblioteka. 

Generišu se dijagrami: 

- Napona 

- Struje 

- Kvadrata struje 

- Aktivne, reaktivne i prividne snage 

Dijagram napona 
 

Na ovom dijagramu prikazani su naponi sve tri faze, što se može videti na slici 3. 

 
Slika 4 Dijagram napona 

Dijagram struja 
 

Na ovom dijagramu prikazane su struje sve tri faze, što se može videti na slici 4. 



 

Slika 5 Dijagram struje 

Dijagram struja 
 

Na ovom dijagramu prikazani su kvadrati struja sve tri faze, što se može videti na slici 5. 

 

Slika 6 Dijagram kvadrata struje 

Dijagram aktivne, reaktivne i prividne snage 
 

Na ovom dijagramu su prikazane aktivna, reaktivna i prividna snaga, što se može videti na slici 



6. 

 

Slika 7 Dijagram aktivne, reaktivne i prividne snage 

 

3. Server podataka 
Server treba da zadovolji određene uslove kako bi nesmetano izvršavao funkcije za koje 

je namenjen. Minimalna hardverska konfiguracija data je u tabeli: 
Komponenta Minimalno Optimalno 

Procesor AMD Athlon 1.7GHz Intel Dual Core 2.2GHz 

Hard Disk Kapaciteta 640GB Kapaciteta 2x1TB (u zavisnosti 

od broja klijenata) 

Grafička kartica Ati radeon 64MB 64bit Ati radeon 256MB 128bit 

Ethernet kartica 10/100Mbps 10/100Mbps 

GSM/GPRS modem Sa RS232 komunikacijom Sa RS232 komunikacijom 

 

Kao operativni sistem na serveru koristi se Arch Linux. 

Kako bi se krajnjim korisnicima omogućio pristup i pregled izveštaja, server osim uloge 

prikupljanja, provere, konvertovanja podatka i generisanja izveštaja ima i ulogu ftp servera. U 

ovu svrhu koristi se vsftpd (Very Secure FTP Daemon) softver. Ovim softverom ograničena su 

prava klijenata na čitanje podataka, tj. samo foldera koji im pripadaju. Sami izveštaji 

organizovani su po folderima sa nazivima koji odgovaraju uređaju (organizaciji, objektu) sa koga 

se prikupljaju podaci. U okviru osnovnog foldera organizacija podataka je jednaka bez obzira na 

uređaj. Izveštaji su organizovani po mesecima tj. folderima koji nose naziv godina i meseca 

(2012_12) u okviru kojih se nalaze dnevni izveštaji sa nazivom koji sadrži dan i dijagram na koji 

se odnose. 

Radi sigurnosti vrši se “backup“ potrebnih podataka sa servera. U ovu svrhu koristi se 

rsync aplikacija koja periodično (jednom dnevno) vrši sinhronizaciju podataka. 
 









 

Одлуком Стручног Већа Истраживачко-развојног центра „Alfatec” д.о.о. Ниш (Одлука бр. 

2809/12-1 од 28.09.2012. године именовани смо за рецензенте предлога техничког решења 

под називом „Мултикомуникациони мултифункционални систем за прикупљање и 

обраду података са удаљених мерних места и генерисање различитих типских 

извештаја“, аутора Зорана Стајића, Милана Коцића, Марка Милошевића, Божидара 

Зечевића и Данијеле Стајић. 

 На основу Пријаве техничког решења коју су поднели аутори и Мишљења 

корисника подносимо следећи 
 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

Техничко решење "Мултикомуникациони мултифункционални систем за 

прикупљање и обраду података са удаљених мерних места и генерисање различитих 

типских извештаја" развијено је са циљем да омогући једноставан увид у сложене податке, 

путем јасних извештаја. Сложеност података у овом случају је у њиховим изворима, јер се 

ради о разнородним системима који користе специфичне, често нестандардне протоколе 

за размену података. Сложеност се огледа и у томе што је предмет извештаја информација 

која захтева упаривање података из различитих система. Поред тога, уважавање 

специфичности које имају различити комуникациони путеви даје додатну димензију 

проблему. 

Предложено техничко решење је комплементарно постојећој архитектури, коју 

намећу произвођачи система за аутоматизацију мерења. Наиме, индустријски стандард су 

интелигентни уређаји за мерење и надзор који могу да раде индивидуално, или као део 

великог система. Уколико раде као део великог система, постоји сервер који је задужен за 

интеграцију података са ових уређаја, и који по правилу има неку апликацију за анализу 

података и извештавање. Уколико пак раде самостално, уобичајена пракса је да се 

повремено преузимају подаци са њих, и врши анализа коришћењем специфичног софтвера 

који испоручује произвођач. У сваком случају, коришћење података захтева коришћење 

апликација које испоручује произвођач уређаја. Када би се користили уређаји само једног 

произвођача не би постојао проблем, али се у пракси користе уређаји различитих 

произвођача, те анализа података захтева коришћење софтвера за сваки од уређаја 

посебно. Ово је стандардни поступак када се ради активно на анализи података. Проблем 

се јавља оног тренутка када је за редовну дневну анализу неопходно покренути неколико 

различитих апликација, од којих свака садржи само део информације. Поред тога, 

интеграцију података из тих различитих апликација у циљу добијања праве информације 

усложњавају проблеми са подацима до којих долази због проблема у преносу података. 

Предложено техничко решење се састоји из две логичке целине: дела за 

прикупљање, проверу, обраду и ускладиштење података, и дела за генерисање извештаја.  

Први део је реализован као комбинација хардвера и софтвера. Састоји се од 

рачунара, одговарајућих комуникационих уређаја, и апликација за рад са подацима. 

Рачунар је серверског типа, што значи да су уграђене компоненте предвиђене за 

непрекидан рад. Комуникациона опрема зависи од комуникационог система који користи 

корисник, а често обухвата Етернет мрежну картицу, 802.11 бежичну мрежу и ГСМ/ГПРС 

модем. Апликације су писане у језику Питон (енг. Python), што омогућава да се на серверу 

налази оперативни систем Линукс или Виндоус, у складу са потребама конкретног 

корисника. Апликације се конфигуришу за сваког корисника посебно у складу са 

потребама и инсталираним системима. С обзиром на ограничења у комуникацији, као и на 

сврху коришћења података, најчешће се врши преузимање података на дневној бази. Сам 

процес преузимања података интелигентно (у складу са могућностима читаног уређаја) 

одређује минимални сет података за пренос. На тај начин се обезбеђују значајне уштеде, 



јер оператери мобилне телефоније често наплаћују коришћење линкова по количини 

пренетих података. Након преузимања података, врши се синхронизација са подацима 

који су раније преузети. Врши се контрола временских атрибута података, како не би 

дошло до дуплирања. Када су подаци усклађени са онима који су раније преузети, врше се 

неопходне обраде, као што су декодирање, конверзије и сл. Потпуно припремљени подаци 

се чувају на унапред одређеним локацијама, у облику спремном за употребу у 

извештајима. 

Други део предложеног техничког решења садржи апликације за генерисање 

извештаја на основу прикупљених података. Ове апликације се конфигуришу према 

специфичним потребама сваког корисника. Конфигурише се садржина извештаја, која 

може бити комбинација неколико извора података, као и учестаност генерисања. Поред 

тога, конфигурише се и начин испоруке извештаја. Иако већина корисника преферира 

електронску пошту као медијум за испоруку извештаја, постоје и друге опције, попут 

директног преузимања фајлова извештаја са сервера. 

Резултат рада овог техничког решења је драстично олакшање процеса 

свакодневног надзора података које испоручују уређаји инсталирани код корисника. Нема 

потребе за стручним тумачењем редовних извештаја, већ само у случају ванредних 

догађаја, који се опет лакше уочавају захваљујући проширењу круга људи који прати 

извештаје. 

 Функционалност предложеног решења верификована је практичном применом од 

стране корисника, Пекара Бранковић Ниш и Електродистрибуција Врање, али се ово 

решење налази у свакодневној примени код још шест различитих корисника. 

 Техничко решење је развијено као резултат реализације Иновационог пројекта ев. 

бр. 451-03-00605/2012-16/207, али се примењује и у оквиру истраживања која се врше у 

оквиру два пројекта интегралних интердисциплинарних истраживања ИИИ 43012 и 

ИИИ 44006. 

Имајући у виду техничке карактеристике предложеног техничког решења,  

практично спроведену верификацију од стране два корисника који су доставили 

мишљења, чињеницу да је решење практично примењено и да се налази у свакодневној 

употреби код још шест различитих корисника, с обзиром на оригиналност, иновативни 

допринос и позитивне резултате у верификацији, са задовољством предлажемо да се 

„Мултикомуникациони мултифункционални систем за прикупљање и обраду 

података са удаљених мерних места и генерисање различитих типских извештаја“ 

прихвати као техничко решење категорије М81 (нов производ), према класификацији из 

Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 32/2008). 

 

  
___________________________________________ 

Проф. др Ристо Бојовић, 

                    Факултет техничких наука, Косовска Митровица 

 

У Косовској Митровици, 17.10.2012. године. 



CTpyquo Belie 

Epoj: 2610/12-1 
,l(aua: 26.10.2012. ro~. 

Bul. Nikole Tesle 63/5, 18000 Nis 
Tel. 018 293 920; Fax: 018 293 921 

e-mail: office@alfatec.rs; http://www.alfatec.rs 
Pffi: 104099234; m.b. 20090219; s.d. 73102 

t.r.: 165-4863-06; 275-0010220587184-85 

Ha ocHoBy qnaJia 35. CTaTyTa 11cTpa:>IumaqJ(o-pa3BOjHor u:eHTPa «Alfatec» ,ll,.o.o. HHm, y 

CKJia.[(y Ca O,ll,pe,ll,6a.Ma TipaBHnHHKa 0 IIOCTYIIKY H HaqHHY Bpe,ll,HOBaiDa, H KBaHTHTaBHOM 

HCKa3HBaiDy HayqHOHCTPa)l(HBa~x pe3ynTaTa HCTpa)l(HBaqa («Cny)l(6eHH rnacHHK PC» 6p. 

38/2008), CTPyqHo Bene 11cTpa)l(HBaqKo-pa3BojHor u:eHTPa «Alfatec» ,ll,.o.o. HHIII ,ll,OHeno je Ha 
Ce)l,HHU:H O,ll,p)l(aHOj 26.10.2012. ro,ll,HHe cne,ll,eny 

O)J;JIYKY 

1. IlpHXBaTa ce TeXHHqKO pemelbe DO;:( H33HBOM «MyJITHKOMYHHK3IJ;HOHH 
MYJITmbyuKu;uouaJIHH cucTeM 3a npuKynJhalhe H o6pa,lJ,y no,lJ,aTaKa ca y,ll,aJheHHX 
MepHHX MeCTa H reuepHCalbe pa3JIHqHTHX THDCKHX H3BelliTaja», qujH cy ayTopH 
npocp. op 3opaH Cmajufz, MwzaH Ko11ufi, OUn.Jl. Ul-l:JIC. ell, MapKO MU!loweeufz, OUn.Jl. Ul-l:JIC. 
ell, Eo:JICuoap 3etteeufi, ounJZ. UH:JIC. ell, /.(aHujella Cmajufz, ounJZ. UH:JIC. ell. 

2. IlpH3HaTo TexuuqKo pemelbe cna;::(a y KaTeropujy: M81 - HoB npoH3BO,lJ, 

3. 0.LJ:JIYKY ;::(OCTaBHTH ayTopHMa TeXHHqKor pemelba H apXHBH. 

06pa3Jio~eae 

KoMHCHja peu:eH3eHaTa ,ll,OCTaBHna je CTPyqHOM Behy MHmJI>eiDa o HcrryiDeHOCTH ycnoBa 

3a IIpH3HaiDe CBOjCTBa TeXHHqJ(Or pemeiDa IIO)l, Ha3HBOM «MyllmUKOMYHUKQZfUOHU 

My!lmurjJyHKlfUOHa.JlHU cucmeM 3a npuKylVbal-be u o6paoy nooamaKa ca yoafbeHux MepHux Mecma u 
2eHepucal-be pa3!lU'-lumux muncKux U36eutmaja» qHjH cy ayTOpH rrpo¢ . ,ll,p 3opaH CTajHh, MHnaH 

Kou:Hh, ,ll,Hrrn. HH)l(. en, MapKo MHnomeBHh, ,ll,Hrrn. HH)l(. en, nO)l(H,ll,ap 3eqeBHh, ,ll,Hrrn. HH)l(. en, 

,ll;aHHjena CTajHh, ,ll,Hrrn. HH)l(. en. 

TexHHqJ(O pemeiDe je pe3ynTaT HayqHOHCTpa)l(HBaqKor pa,ll,a y OKBHPY rrpojeKaTa «Pa3eoj 

uHme!lU2eHmHux KOHmpo!lHUX Mooy!la (Cf_JM) 3a ynpae.fbal-be nompoutl-bOM e!leKmputtHe eHep2uje y 
ooMaflUHcmeUMa u Ma.JlUM npeoy3eliUMa» (HHOBaD:HOHH rrpojeKaT O,ll,o6peH 3a cy¢HHaHcHpaiDe jYHa 

2012. ro,ll,HHe, O,ll, CTPaHe MHHHCTapcTBa rrpocBeTe H HaYKe PC, eB. 6poj rrpojeKTa 451-03-
00605/2012-16/207, PYKOBO,ll,Hnau: rrpojeKTa: AneKCaH,ll,ap roiiiHh, )l,HIIn. HH)l(. en.) , «MOHHTOpHHr 

eneKTPOMarHeTHHX 3paqelba M06HnHHX TeneKOMYHHKaU:HOHHX CHCTeMa y )l(HBOTHOj cpe,ll,HHH, 

aHaJIH3a MOneKynapHHX MeXaHH3a.Ma H 6HOMapKepa OillTeneiDa KO,ll, XpOHHqHe H3nO)l(eHOCTH Ca 

pa3BOjeM MO)l,ena 3a IIpOU:eHy pH3HKa H MeTO)l,a 3a 3aillTHTY» (rrpojeKaT H3 rrporpa.Ma J1HTerpaJIHHX 

11HTep,ll,HCU:HIInHHapHHX 11CTPa)l(HBaiDa KOjH ce lPHHaHCHpa 0,[( CTpaHe MHHHCTapCTBa 3a HaYKy H 

TexHonoiiiKH pa3Boj PC y rrepHo,ll,y O,ll, 01.01.2011. ,ll,O 31.12.2014. rO,ll,HHe, eB. 6poj rrpojeKTa: 111111 

43012, pyKoBO,ll,Hnau: rrpojeKTa: ,IJ;ou:. ,ll,p ,IJ;ymaH CoKonoBHh, Me,ll,HU:HHCKH ¢aKynTeT y HHmy) H 

«Pa3BOj HOBHX HHlPOpMaU:HOHO-KOMYHHKaU:HOHHX TeXHOnOrHJa, KOpHmneiDeM Harrpe,ll,HHX 

MaTeMaTHqKHX MeTO,ll,a, Ca IIpHMeHa.Ma y Me,ll,HU:HHH, eHepreTHU:H, TeneKOMYHHKaU:Hja.Ma, e-yrrpaBH 

H 3aillTHTH HaU:HOHaJIHe 6amTHHe» (rrpojeKaT H3 rrporpa.Ma J1HTerpanHHX 11HTep,ll,HCU:HIInHHapHHX 

11cTpa)l(HBaiDa KOjH ce lPHHaHCHpa O,ll, CTPaHe MHHHCTapcTBa 3a HaYKY H TexHonoiiiKH pa3Boj PC y 

rrepHO,ll,y O,ll, 01.01.2011. ,ll,O 31.12.2014. ro,ll,HHe, eB. 6poj rrpojeKTa: 111111 44006, PYKOBO,ll,Hn au: 



rrpojeKTa: ,LW 3opaH OnnaHOBHh, MaTeMaTWIKH HHCTHTyr CprrcKe AKa.neMnje Ha)'Ka H 
)'MeTHOCTH). 

PeueH3eHTH rrpo¢ . .np CnHmna I1JIHh, <l>aKynTeT TexHWIKHx Ha)'Ka KocoBcKa MnTpoBHUa H 
rrpo¢ . .np PncTo EojoBHh, <l>aKynTeT TeXHHqKnx HayKa KocoBcKa MnTpoBHUa, oueHHJIH cy .na 
rrpe.ll:JIO)l(eHO TeXHH~O perneH>e rrpe.ll:CTaBJba HayqHH pe3yJITaT KOjH rrope.n CTpyqHe KOMITOHeHTe 
rrpy)l(a OpHrHHaJIHH TeOpHjCKH H HayqHOHCTpa)l(HBaqKH .1J:OI1pHHOC. Y TOM CMHCJIY peueH3eHTH cy 

rrpe.nno)l(HJIH CTpyqHoM Belly I1cTpa)l(HBa~o-pa3BOjHor ueHrpa «Alfatec» .n.o.o. Hnrn .na 
I1pHXBaTH HaBe.neHH pe3yJITaT HayqHOHCTpa)l(HBaqKor pa.na KaO TeXHHqKo perneH>e. 

Ha ocHoBy rro3HTHBHor MHIIIJbeH>a .nBa peueH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6rracTH TeXHH~or 

perneH>a CrpyqHo Bene je .noHerro o.nrr)'Ky Kao y .nncrro3HTHBy. 


