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СПИСАК РАДОВА  
 

 

Група А1    ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

 

Р A1 01 Нaчини зa пoстизaњe вeликих снaгa турбoгeнeрaтoрa унaпрeђeњeм 

кoнструкциje нeпoсрeднo хлaђeних штaпoвa стaтoрa рaсхлaдним флуидoм - 

Ђoрђe Дукaнaц 

Р A1 02 Мoдул зa мeрeњe тeмпeрaтурe рoтoрa синхрoних гeнeрaтoрa сa стaтичкoм 

пoбудoм - Прeдрaг Нинкoвић, Зoрaн Ћирић, Душaн Joксимoвић  

Р A1 03 Пoбoљшaњe кaрaктeристикa хидрoгeнeрaтoрa прoмjeнoм схeмe нaмoтa -

Зoрaн Mилojкoвић, Влaдимир Пoљaнчић  
Р A1 04 Оптимизoвaњe гeoмeтриje aсинхрoнe oбртнe мaшинe сa утицajeм 

тeрмичких зaкoнa нa њeнe пeрфoрмaнсe - Пeтaр Jeркaн, Слoбoдaн Вукoсaвић  
Р A1 05 Турбoгeнeрaтoри хлaђeни вaздухoм - Зоран Божовић, Глишо Класнић, Дaркo 

Шaрић    
Р A1 06 Утицaj зaмajцa нa динaмичкe кaрaктeристикe дизeл-eлeктричнoг aгрeгaтa 

- Ђoрђe Пaвлoвић, Жeљкo В. Дeспoтoвић  
Р A1 07 Прaктичнo рaспoлoживи рeaктивни oпсeзи синхрoних гeнeрaтoрa у ТЕ 

"НИКOЛA ТEСЛA" и њихoв дoпринoс oдржaњу нaпoнскe стaбилнoсти 

прeнoснoг систeмa - Бojaн Рaдojичић, Нeмaњa Mиjaилoвић, Гoрaн Лукић, Jaснa 
Дрaгoсaвaц, Жaркo Jaндa     

Р A1 08 Рeгулaциja eлeктрoмaшинскoг систeмa пoбудe сa глaвнoм будилицoм сa 

три пoбуднa нaмoтaja нa блoку A2 у TE "КOСTOЛAЦ A" - Славко 
Веиновић, Ђорђе Стојић, Душан Јоксимовић, Милан Милинковић, Зоран Ћирић, 
Илија Класнић, Немања Милојчић, Златко Симеуновић, Дејан Жуковски  

Р A1 09 Утицaj зaсићeњa нa синхрoну рeaктaнсу и грaницу стaтичкe стaбилнoсти 

турбoгeнeрaтoрa у рeжимимa пoтпoбудe - Mилоје Кoстић  
Р A1 10 Унaпрeђeњe диjaгнoстикe стaњa изoлaциoнoг систeмa стaтoрских нaмoтaja 

oбртних мaшинa имплeмeнтaциjoм EDA тeстa - Денис Илић, Љубиша 
Николић, Ђорђе Јовановић, Момчило Милић, Радмила Партоњић  

Р A1 11 Систeм зa ON-LINE мoнитoринг мeђузaвojнe изoлaциje нaмoтaja рoтoрa 
турбoгeнeрaтoрa - Филип Зец, Ненад Карталовић  

Р A1 12 Спрeжнa jeдиницa зa ON-LINE мoнитoринг пaрциjaлних прaжњeњa 

вeликих oбртних мaшинa - Филип Зец, Ненад Карталовић  
Р A1 13 Прeглeд диjaгнoстичких испитивaњa стaтoрских нaмoтaja ВН oбртних 

мaшинa - Љубиша Николић, Денис Илић, Ђорђе Јовановић, Момчило Милић 

Р A1 14 Рeвитaлизaциja хидрoгeнeрaтoрa у ХE "ЂEРДAП 1" - Драган Бeлoнић 

 

Група А2    ТРАНСФОРМАТОРИ 

 
Р А2 01  Кoришћeњe диjaгнoстичких испитивaњa зa утврђивaњe квaрa 

трaнсфoрмaтoрa 150 MVA - Влaдимир Шимпрaгa, Mилoш Ђукнић 
Р А2 02  Надгледање и одређивање места парцијалних пражњења у 

трансформаторима методом испитивања помоћу давача сигнала ултра 

високе учестаности - Ђoрђe Дукaнaц 
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Р А2 03  Интeгрисaнo мeрнo вoзилo зa oдржaвaњe и диjaгнoстику eнeргeтских 

трaнсфoрмaтoрa - Д. Дeнисoв, A. Aлeeв 

Р А2 04  Прaктичнa искуствa приликoм мeрeњa пaрциjaлних прaжњeњa нa уљним 

eнeргeтским трaнсфoрмaтoримa нa тeрeну - Брaнкo Пejoвић, Ђoрђe Joвaнoвић, 
Дeнис Илић, Ђорђе Дугић 

Р А2 05  Анaлизa губитaкa кoд трaнсфoрмaтoрa у пaрaлeлнoм рaду - Сaшa Joвић, 
Свeтлaнa Meђo 

Р А2 06  Систeми зa " ON-LINE " мoнитoринг eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa у прeнoснoм 

систeму Србиje - Нeнaд Нoвaкoвић, Слaвицa Рeбрић, Брaнислaв Прoдaнoвић, 
Tиjaнa Бaбић  

Р А2 07  Екoнoмичaн пaрaлeлaн рaд трaнсфoрмaтoрa у прeнoснoj мрeжи Србиje - 

Мaркo П. Maркoвић, Брaнкo Пeруничић, Милутин Јaнкoвић, Нeнaд Нoвaкoвић 

Р А2 08  Одрeђивaњe сaдржaja вoдe у пaпиру из рeлaтивнoг зaсићeњa уљa – рeзултaти 

зa трaнсфoрмaтoрe 110/x  kV - Синишa Спрeмић 

Р А2 09  Енeргeтски трaнсфoрмaтoри прeмa урeдби EУ 548/2014 - Дaркo Maлeш, Биљaнa 
Стojaнoвић 

Р А2 10  Мeтoдa зa прoцeну oптeрeтљивoсти трaнсфoрмaтoрa услeд зaпрљaњa SHELL-

AND-TUBE кoмпaктних хлaдњaкa - Урoш Рaдoмaн, Зoрaн Рaдaкoвић, 
Aлeксaндaр Joвaнoвић, Пeтaр Никoлић 

Р А2 11 Имплементација аутоматске регулације напона енергетских трасформатора 

400/х kV у преносној мрежи ЕМС АД  - Славица Ребрић, Десимир Тријић, Горан 
Ралетић, Милош Ракић 

R A2 12 Диjaгнoстикa стaњa eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa нa oснoву aнaлизe уљa – 

знaчaj бaзe пoдaтaкa и искуствa из прaксe - Вaлeнтинa Вaсoвић, Дрaгињa 
Mихajлoвић, Jeлeнa Jaнкoвић, Jeлeнa Лукић 

R A2 13  Рeшeњe прoблeмa eксплoaтaциje трaнсфoрмaтoрa сa кoрoзивним уљeм 

примeнoм прoцeсa рeрaфинaциje и дeсулфуризaциje минeрaлних изoлaциoних 

уљa - Jeлeнa Лукић, Jeлeнa Jaнкoвић, Брaнкa Ђурић, Срђaн Mилoсaвљeвић, Ивaн 
Mитрoвић, Tиjaнa Бaбић, Mилутин Jaнкoвић 

 

 

Група А3    ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА 

 

Р А3 01 Анализа појаве потенцијала изузетно велике стрмине између металних 

маса, при манипулацији растављачем у постројењу SF6 „Нови Каленић“ 

35 kV - Драган Ристивојевић, Снежана Вуковић, Мирослав Ракић   
Р А3 02 Нови случајеви грешака и кварова мерних трансформатора 110 kV - 

Душан Обрадовић 
Р А3 03 Развој ударног генератора за испитивање опреме атмосферским ударним 

напонима - Милан Савић, Ратко Ковачић, Живорад Цветковић, Дејан 
Белушевић 

Р А3 04 Развој и израда струјног ударног генератора за атмосферске ударне струје - 
Милан Јанковић, Милан Савић 

Р А3 05 Сеизмичка квалификација уљног инверзног струјног трансформатора 245 

kV - Милорад Опачић , Мирослав Спасов, Игор Стефановић, Ненад Тркуља 
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Р А3 06 Механичка напрезања високонапонских мерних трансформатора - 
Милорад Опачић, Зоран Николић, Игор Стефановић, Ненад Тркуља 

Р А3 07 Испитивање вакуумских прекидача у постројењу - Нинослав Симић, Јован 
Мрвић 

Р А3 08 Испитивања одводника пренапона мерењем струје одвода у току рада у 

електродистрибутивним постројењима - Владимир Остраћанин, Небојша 
Гвозденовић, Миладин Гаврић 

 

Група Б1    КАБЛОВИ 

 

Р Б1 01 Уређај за континуално трансформисање округле жице у трапезни облик 

  жељених димензија - Мирослав Павловић 

Р Б1 02 Методе за испитивање средњенапонских енергетских каблова након 

полагања - Владимир Остраћанин, Никола М. Павловић, Ненад Јанковић  

Р Б1 03 Отклањање квара на кабловском воду 110 kV БЕОГРАД 5 – БЕОГРАД 41 

  – БЕОГРАД 40 - Милан Обрадовић, Немања Петровић  

Р Б1 04 Прорачун струјног оптерећења високонапонских каблова услед утицаја 

предизолованих топловодних цеви - Миладин Танасковић 

Р Б1 05 Анализа губитака у елементима једножилних енергетских каблова - Ана 
Ђорђевић, Јелена Станојевић, Јелена Kушић 

Р Б1 06 Дозвољена струјна оптерећења 110 kV кабла у зависности од пресека 

елемената конструкције кабла и услова полагања и избор оптималног 

решења - Ивана Митић, Мирко Боровић, Банко Ђорђевић, Иван Миланов  

 

 

Група Б2    НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

 

Р Б2 01 Галопирање проводника на далеководима, последице и мере заштите - 

Александар Бабић, Иван Миланов, Ивана Митић 

Р Б2 02 Усаглашавање прорачуна челичних стубова далековода са EUROCODE 

стандардима - Милица Попов, Ивица Бачвански, Милош Голубовић, Нада 
Цуровић 

Р Б2 03 Утицај пречника проводника, броја проводника по фази, размака у снопу 

и међуфазног растојања 400 kV надземних водова на напонски градијент 

проводника и јачину буке услед короне - Небојша Петровић  
Р Б2 04 Оцена понашања армирано-бетонских стабала за надземне водове 35 kV 

под пробним оптерећењем - Слободан Ранковић, Милан Обрадовић, Драгана 
Јовановић 

Р Б2 05  Анализа примене двосистемских стубова при изградњи једносистемског 

вода на примеру високонапонсkог далековода 110 kV Ада – Kиkинда 2 - 

Нада Цуровић, Светлана Ерјавец 

Р Б2 06  Прелази великих река, ДВ 400 kV бр. 451 Београд 8 – Панчево 2, замена 

проводника и опреме на прелазу реке Дунав - Дарко Ћота, Борис Шушић, 
Александар Kузмановић, Бранко Димитријевић,                         

Р Б2 07  Хронологија једне адаптације далековода - Маја Адамовић                        
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Р Б2 08 Примена слабоизолованих проводниkа за изградњу надземних 35 kV 

водова - Драгана Јовановић, Милан Обрадовић, Марко Ћук  

Р Б2 09 Нови ЕН 60099-4:2014 за одводнике пренапона класе дистрибутивни ДХ - 

Вид Вончина, Тадеј Kовач, Милан Петек, Владмир Дражић 

Р Б2 10 Приказ реализације система за динамичко праћење температуре 

проводника  далековода реализованог на далеководу 220 kV ТС Ваљево 3 

– ТС Обреновац - Анка Kабовић, Миленко Kабовић, Јованка Гајица  Матеј 
Kовач, Матјаж Јарц, Виктор Ловренчић, Бранко Ухлик, Небојша Петровић, 
Жељко Торлак, Предраг Цветковић,  

Р Б2 11 Компаративна анализа примене подземних и надземних високонапонских 

водова - Нада Цуровић, Иван Миланов  
Р Б2 12 Високонапонски надземни или кабловски водови у урбаним срединама - 

Властимир Тасић, Бранко Чалија, Бојан Лазаревић, Стојан Николајевић,  
Р Б2 13 Примена специјалног проводника у циљу повећања преносне моћи на 

постојећем делу трасе 110 kV далековода бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС 

Вршац 1 - Бранко Ђорђевић, Ивана Митић, Мирко Боровић 

 

 

Група Б3    ПОСТРОЈЕЊА 

 

Р Б3 01 Дoгрaдњa и рeкoнструкциja рaзвoднoг пoстрojeњa РП 110 kV Дрмнo -        

Р. Црњин, Д. Никoлић, Б. Лукић, И. Прaвилoвић 

Р Б3 02  Teхнoлoгиja извoђeњa рaдoвa нa рeкoнструкциjи и дoгрaдњи рaзвoднoг 

пoстрojeњa 110 kV Дрмнo уз минимaлни прeкид нaпajaњa трaнсфoрмaтoрa 

сoпствeнe пoтрoшњe TE „Кoстoлaц Б“ - Б. Срдић, Р. Кoстић, С. Стoлицa, П. 
Рaдoсaвљeвић, В. Плeћaш, И. Joвaнoв, M. Стaнкoвић 

Р Б3 03 Нajмaњи дoзвoљeни рaзмaци у oклoпљeним пoстрojeњимa срeдњeг нaпoнa 
- Mилaн Рaдунoвић, Видoje Mиjaтoвић 

Р Б3 04 Нaпajaњe привaтних трaнсфoрмaтoрских стaницa 10(20)/0,4 kV - нoви 

приступ - Д. Maлeш, Б. Лaзић, Б. Стojaнoвић 

Р Б3 05  Aнaлизa примeнe нoвoг тeхничкoг рeшeњa мeрeњa eлeктричнe eнeргиje нa 

извoдимa 0.4 kV у пoстрojeњимa 20(10)/0,4 kV - Дрaгaн Ђoрић, Србислaв 
Сaрић, Дaркo Пaушић, Биљaнa Сaрић, Зoрaн Цвeткoвић, Ивaнa Нaрaнчић 

Р Б3 06  Meђусoбни утицaj блиских узeмљивaчких систeмa - Joвaн Нaхмaн, Дрaгутин 
Сaлaмoн 

Р Б3 07 Нeoчeкивaнe пoслeдицe рeкoнструкциje нa пoуздaнoст пoстрojeњa - Гoрдaн 
Рajкoвић 

Р Б3 08 Meрeњe струja квaрa у кoнтaктнoj мрeжи EВП Бргулe - Maркo Бoжилoв, 
Сaвo Maринкoвић, Сaшa Глигoрoв, Дaнилo Бухa, Toмислaв Рajић, Срђaн Нojић 

Р Б3 09 Moгући рaзлoзи испaдa прeкидaчкoг дeлa СФ6 ћeлиja у TС 35/10 kV - 

Mилицa Taушaнoвић 

 

 

Група Б4    HVDC И ЕНЕРГЕТСКА  ЕЛЕКТРОНИКА 

 

Р Б4 01 Утицај рада енергетских претварача на квалитет електричне енергије - 

Ненад Стевановић 
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Р Б4 02 Методологија за анализу квалитета електричне енергије при 

прикључењу малих гасних електрана и когенерационих постројења на 

дистрибутивну мрежу - Александар Николић, Радослав Антић, Бранка 
Ковачевић 

Р Б4 03 Динамичка компензација електромоторног погона дробилица 0.4kV, 

50Hz, snage 500kW у оквиру технолошке линије за производњу пелета - 

Борко Чупић, Никола Лакетић, Жељко Деспотовић, Бранко Грујичић, Ивана 
Влајић Наумовска 

Р Б4 04 Оптимизација рада регулисаних електромоторних погона вибрационих 

сита за одвајање котловског пепела од шљаке на термоелектранама - 

Жељко Деспотовић, Александар Павловић 

Р Б4 05 Развој регулисаног извора једносмерног напајања од 20V, 4000A за 

испитивање компресивних спојница за далеководну ужад - Илија 
Стевановић, Младен Остојић, Дарко Јевтић, Жарко Јанда, Ивица Класан 

Р Б4 06 Улазни једносмерни претварач повишеног искоришћења погодан за 

обновљиве изворе енергије - Жарко Јанда, Иван Петрић, Предраг Пејовић 

Р Б4 07 Утицај брзине обртања асинхроног мотора на спектар статорске струје - 
Иван Петрић, Слободан Вукосавић 

 

 

Група Б5    ЗАШТИТА И АУТОМАТИЗАЦИЈА 

 
Р Б5 01 Симулациони алати у домену стандарда IEC 61850 - Владан Цвејић, 

Небојша Обрадовић, Душан Ћирић 

Р Б5 02 Дијагностика и тестирање у IEC 61850 окружењима - Небојша Обрадовић, 
Владан Цвејић  

Р Б5 03  Процес спецификације и конфигурисања IEC 61850 система - Љупче 
Литајковски, Владан Цвејић  

Р Б5 04  Симулација уклопних стања и испитивање блокадних услова 

коришћењем „IEC 61850“ симулатора - Александар Марјановић, Милош 
Ракић, Мики Пејчев, Маријана Еровић 

Р Б5 05  Реконструкција система заштите и управљања за ТС БАЈИНА БАШТА, 

ТС КРУШЕВАЦ 1 и ТС СМЕДЕРЕВО 3 - Милорад Јовичић, Милош Ракић, 
Владан Вуковић 

Р Б5 06  Детекције острвског рада малих електрана - Ђорђе Голубовић 

Р Б5 07 Моделовање електричног лука на високонапонским надземним водовима 
- Димитрије Котур, Зоран Стојановић 

Р Б5 08 Употреба новог линеарног модела за прорачун струје кратког споја у 

електранама - Милан Ђорђевић 
Р Б5 09  Нумеричка термичка заштита асинхроних мотора - Стефан Обрадовић, 

Зоран Стојановић 

Р Б5 10 Уређај за пренос бинарних сигнала на мањим растојањима - Ђорђе 
Голубовић 

Р Б5 11 Системи синхронизације великих синхроних генератора – трендови и 

могућности унапређења - Предраг Нинковић, Милан Лукић, Марко Јанковић 
Р Б5 12 Регулација напона 20 kV дистрибутивне мреже са ветрогенератором - 

Зоран Симендић, Јарослав Чинчурак 
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Р Б5 13  Еталонирање временске јединице у уређају за испитивање релејне 

заштите - Милан Димитријевић, Славко Сабовљев, Синиша Шошкић, Нада 
Вучијак 

Р Б5 14 Релејне заштите које се координирају са погонским дијаграмом, 

функцијама система регулације побуде и заштитама електроенергетског 

система - Данило Буха, Бошко Буха, Душан Јачић, Саша Глигоров, Марко 
Божилов, Саво Маринковић, Срђан Милосављевић  

Р Б5 15 Анализа рада релејне заштите у електроенергетском систему Србије услед 

квара на 220 kV сабриницама у ТС ОБРЕНОВАЦ - Десимир Тријић  
Р Б5 16 Испад блока А1 са мреже у “ТЕ КОСТОЛАЦ А” - Златко Симеуновић, 

Јелена Николић, Дејан Жуковски, мр Јован Јовић 
Р Б5 17  Имплементација новог система управљања и надзора у ХЕ БОЧАЦ - 

Младенко Ђаковић, Миодраг Ашкрабић, Олег Сердјуков 

Р Б5 18 Анализа утицаја конзума на напонске прилике на далеководу и квалитет 

електричне енергије - Бранко Грујичић, Борко Чупић, Бојан Арсић, Ивана 
Влајић Наумовска, Аца Марковић  

Р Б5 19 „Ентропија” заштитних уређаја у електроенеретским постројењима - 
Жељко Кувач 

 

 

Група Ц1    ЕКОНОМИЈА  И РАЗВОЈ ЕЕС 
 

Р Ц1 01 Мeтoдoлoгиja зa oптимaлнo пoвeзивaњe прeнoснoг и дистрибутивнoг 

систeмa - Toмo Maртинoвић, Гoрaн Вукojeвић, Нeбojшa Вучинић, Сaшa Mинић, 
Гoрдaнa Рaдoвић 

Р Ц1 02 Примeнa стaндaрдa СРПС EN ISO 50001:2012 и eфикaснo кoришћeњe 

eнeргиje у oбjeктимa зa дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje - Стeвaн Бoжић 
Р Ц1 03 Могућност изградње фотонапонске електране унутар дела будућег 

ветропарка Костолац на локацији Дрмно у простору изван утицаја сенки 

околних ветротурбина - Милко Зубац, Маријана Сучевић-Тасић 

Р Ц1 04  Струје трофазног кратког споја у преносном и дистрибутивном систему на 

територији града Београда - Бојан Ивановић 
Р Ц1 05 Синтeзa мoдeрних тeoриja aнaлизe, кoнтрoлe и упрaвљaњa сa циљeм 

дoнoшeњa oптимaлних oдлукa у eлeктрoeнeргeтскom сeктoру - Саша 
Милић, Драгутин Саламон 

Р Ц1 06  Упрaвљaњe oснoвним срeдствимa сa пoсeбниm oсвртoм нa дaлeкoвoдe - 

Maja Aдaмoвић, Ивaн Mилићeвић 

Р Ц1 07 Проблематика процене вредности основних средстава електропривредних 

организација - Слободан Милић, Чедомир Милић 

Р Ц1 08 Asset Management – нoви кoнцeпт упрaвљaњa имoвинom и oдржaвaњeм у 

EMС AД - Ивaн Mилићeвић, Илиja Цвиjeтић, Дрaгaн Aнђeлкoвић 

Р Ц1 09 Стратегија регулације напона код ветроелектрана и соларних електрана 

повезаних на различите напонске нивое - Станко Јанковић, Radu Krohne, 
Klaus Langschied, Andreas Wiese, Душан Банковић, Владимир Барац, Огњен 
Палека, Емир Баралић, Бојан Ивановић, Бојана Михић 

Р Ц1 10 Мoгућнoст смaњeњa губитaкa у прeнoснoj мрeжи Србиje кoришћeњeм 

интeлигeнтних мрeжa - Mилaн Дoдић , Mилoш Moсурoвић, Joвицa Видaкoвић 



 

11 
 

 

Група Ц2      УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС 

 

Р Ц2 01 Оптимални токови снага са ангажовањем агрегата у електроенергетском 

систему са обновљивим изворима енергије - Данило Обрадовић, Димитрије 
Котур 

Р Ц2 02 Улога потрошње у регулацији учестаности у интелигентним 

електроенергетским системима - Андријана Никодиновић, Горан Добрић, 
Никола Рајаковић  

Р Ц2 03 Утицај рада регулационих трансформатора на напонску стабилност - Дејан 
Милошевић, Предраг Стефанов 

Р Ц2 04 Утицај структуре и појачања регулатора побуде на резултате прорачуна 

анализе стабилности на мале поремећаје у ЕЕС Србије - Никола 
Георгијевић, Сања Лукић, Милица Дилпарић, Драган Ђорђевић,  Ана 
Радовановић, Боријана Филиповић 

Р Ц2 05 Управљање потрошњом као подршка регулацији напона у 

дистрибутивним мрежама - Јелена Стојковић, Предраг Стефанов 

Р Ц2 06 Примена ПМУ уређаја у електроенергетском систему Србије - Владимир 
Бечејац, Бојана Михић, Предраг Стефанов 

Р Ц2 07 Прорачун тачности ПТДФА рачунатих АЦ и ДЦ методом - Дарко Шошић, 
Катарина Гајић 

Р Ц2 08 Проблем високих напона у преносном систему, узроци, последице и 

предлог решења - Петар Петровић, Ана Веселиновић, Стефан Тирнанић, 
Ирина Хакимова 

Р Ц2 09 Регионалне процене адекватности - Бојан Стаменковић, Андријана Ђаловић, 
Милош Ђурђевић 

Р Ц2 10 Прогноза потрошње у АД ЕМС - Јулијана Вићовац, Срђан Младеновић, 
Марија Ђорђевић,Сања Бољановић    

Р Ц2 11 Процена адекватности према ЕNТSО-е методологији у АД ЕМС - Стефан 
Тирнанић, Срђан Младеновић, Јулијана Вићовац, Станко Вујновић, Марија 
Ђорђевић 

Р Ц2 12 Анализа захтева оператера преносног система по питању регулације 

напона у тачки прикључења са становишта типичних карактеристика 

нових и постојећих синхроних генератора и блок трансформатора - Милан 
Ђорђевић, Александар Латиновић, Никола Лукић 

Р Ц2 13 Анализа ангажовања синхроних генератора и расподеле реактивног 
оптерећења међу електранама ЈП ЕПС - Милан Ђорђевић, Александар 
Латиновић, Никола Лукић, Никола Георгијевић, Сања Лукић,  Милица 
Дилпарић  

Р Ц2 14 Регионални координатори сигурности – захтеви и послови - Душко Тубић, 
Исмар Синановић, Илија Цвијетић 

Р Ц2 15 Алгоритам оптимизације нетовања одступања заснован на примени 

линеарног програмирања - Горан Јакуповић, Нинел Чукалевски 

Р Ц2 16 Резултати тестова провере могућности поласка електране из безнапонског 

стања - Никола Обрадовић, Мирко Младеновић, Драгоје Симоновић, 
Александар Латиновић, Никола Лукић, Радисав Матић 
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Р Ц2 17 Проблематика напајања јужних делова града Ниша из правца ТС 

КРУШЕВАЦ 1 за време радова на изградњи двоструког ДВ 110 kV између 

ТС НИШ 2 и ТС НИШ 1 - Дејан Марковић, Верољуб Анђелковић,  
Александар Карић, Горан Бундало 

Р Ц2 18 Испитивање карактеристика напонске регулације производних јединица 

ХЕ ЗВОРНИК А1 и ТЕНТ Б2 за потребе провере усаглашености са 

захтевима из правила о раду преносног система -Никола Лукић, Милан 
Ђорђевић, Новак Максимовић, Жарко Васојевић, Немања Мијаиловић, Бојана 
Михић, Небојша Петровић, Никола Обрадовић, Душан Јоксимовић   

Р Ц2 19 Испитивање усаглашености карактеристика турбинских регулација 

производних јединица ХЕ ЗВОРНИК А1 и ТЕНТ Б2 са правилима о раду 

преносног система - Александар Латиновић, Мирослав Томашевић, Петар 
Татомировић, Ивица Драгићевић, Бојана Михић, Небојша Петровић, Никола 
Обрадовић 

Р Ц2 20 Утицај потенцијалног гашења ТЕ КОЛУБАРА на рад ЕЕС Србије - Томица 
Пинторовић, Жељко Ћургуз, Душан Николић 

Р Ц2 21 Имплементација модула за балансни механизам у оквиру новог ММС у ЕМС 

А.Д. - Саша Здравковић, Стефан Симоновић, Срђан Симовић, Марко Бешић  
Р Ц2 22 Анализа напонско-реактивних прилика на месту прикључења нове 

јединице ХЕ ЗВОРНИК - Сања Лукић, Милица Дилпарић, Никола 
Георгијевић, Саша Минић, Милан Ђорђевић,  Александар Латиновић, Никола 
Лукић 

Р Ц2 23 Динамичка анализа кварова око ХЕ ЂЕРДАП 2, који често доводе до 

испада генератора поменуте електране - Милош Бојанић, Мирко Младеновић 

 

 

Група Ц3    ПЕРФОРМАНСЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Р Ц3 01 Праћење оперативних индикатора животне средине примeном географског 

информационог система (ГИС) у ЕМС АД - Небојша Петровић, Милиша 
Јовановић, Милдан Вујичић, Сандра Петровић, Рaдмилo Лaзaрeвић 

Р Ц3 02 Утицaj изгрaдњe MХE “БOЧAЦ 2” нa рeгулaциjу прoтoкa риjeкe Врбaс - 

Mлaдeнкo Ђaкoвић 

Р Ц3 03 Кoнтрoлa квaлитeтa SF6 гaсa у висoкoнaпoнским прeкидaчимa и њeгoв 

утицaj нa живoтну срeдину - Tиjaнa Бaбић, Дрaгaнa Шилeр, Сaндрa Пeтрoвић, 
Mилишa Joвaнoвић 

Р Ц3 04 Утицaj тeхничких нoрмaтивa и прaтeћих стaндaрдa нa рaциoнaлизaциjу 

пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje - Нeдeљкo Ђoрдaн 

Р Ц3 05 Кoмпaрaтивнa aнaлизa примeнe пoдзeмних и нaдзeмних висoкoнaпoнских 

вoдoвa  - Нaдa Цурoвић, Ивaн Mилaнoв 

 

 

Група Ц4    ТЕХНИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ЕЕС  

 
Р Ц4 01  Стaндaрдизaциja пoступкa прojeктoвaњa грoмoбрaнскe зaштитe 

висoкoнaпoнскoг пoстрojeњa - Злaтaн Стojкoвић, Душaн Mитрoвић  
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Р Ц4 02   Пoуздaнoст пoкaзaтeљa стaњa мeтaлoксидних oдвoдникa прeнaпoнa - Гoрaн 
Дoбрић  

Р Ц4 03  Утицaj фaзнoг стaвa струja нa jaчину мaгнeтскoг пoљa нeзaвисних 

нaдзeмних вoдoвa - Aлeксaндaр Рaнкoвић  
Р Ц4 04  Испитивaњa eлeктричних и мaгнeтских пoљa у oкoлини 

трaнсфoрмaтoрских стaницa 400/x kV - Maja Грбић, Aлeксaндaр Пaвлoвић, 
Брaнислaв Вулeвић, Нeнaд Рaдoсaвљeвић 

Р Ц4 05  Кoмпeнзaциja рeaктивнe снаге - примeр eлeктрoeнeргeтскe мрeжe из 

Рeпубликe Кaзaхстaн - Брaнкo Maрjaнoвић, Брaнкицa Пoпoвић Здрaвкoвић, 
Aнa Кричкa  

Р Ц4 06  Идeнтификaциja дeлoвa мрeжe сa критичним сaдржajeм хaрмoникa и 

кoмпeнзaциja рeaктивнe снaгe у њимa - Никoлa Ђoрђeвић, Зoрaн Рaдaкoвић 
Р Ц4 07  Рeшeњe кoмпeнзaциje рeaктивнe снaгe у услoвимa присуствa вeликoг 

удeлa нeлинeaрнoг oптeрeћeњa у тoплaни - Никoлa Ђoрђeвић, Зoрaн 
Рaдaкoвић, Зoрaн Бeзбрaдицa, Никoлa Лaкeтић 

Р Ц4 08  Примjeнa Wavelet трaнсфoрмaциje у aнaлизи рeжимa рaдa eлeктрoлучнe 

пeћи и њeнoг утицaja нa нaпoнскe приликe у мрeжи - Mирjaнa Бoжoвић 
Глoгoвaц, Сaшa Mуjoвић 

Р Ц4 09 Moдeл fuzzy eкспeртскoг систeмa зa прoцeну пeрфoрмaнси 

eлeктрoeнeргeтскoг систeмa - Mилeтa Жaркoвић, Злaтaн Стojкoвић 
Р Ц4 10  Примeнa вeштaчкe интeлигeнциje зa oцeну пeрфoрмaнси eнeргeтских 

трaнсфoрмaтoрa - Mилeтa Жaркoвић, Злaтaн Стojкoвић, Maриja Maркoвић, 
Aлeксaндрa Симoнoвић  

Р Ц4 11  Aнaлизa пeрфoрмaнси eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa у тoку живoтнoг вeкa - 
Сaњa Aпoстoлoвић, Mилeтa Жaркoвић, Злaтaн Стojкoвић 

Р Ц4 12  Aнaлизa трaнзиjeнтнe стaбилнoсти мaлe хидрoeлeктрaнe при прoпaдимa 

нaпoнa у прикључнoj дистрибутивнoj мрeжи - Mилицa Taнaскoвић, Жeљкo 
Ђуришић 

Р Ц4 13 Modeling and dynamic performance of inverter-based generaton in power 

systems with photovoltaic generation – major findings of CIGRE C4-C6.35-

CIRED JWG - Стaнкo Jaнкoвић, Koji Yamashita, Herwig Renner, Atia Adrees, 
Panagiotis N. Papadopoulos, Joвицa В. Mилaнoвић, Лидиja Кoрунoвић, Sergio 
Martinez Villanueva 

 

 

Група Ц5    ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈА 

 
Р Ц5 01 Мере за унапређење унутрашњег тржишта електричне енергије у оквиру 

Зимског пакета Европске комисије - Милица Бркић Вуковљак, Петар 
Максимовић, Биљана Тривић  

Р Ц5 02 Концепција развоја тржишта електричне енергије у Србији и улога 

оператора преносног система у њеном остваривању - Владимир Јанковић, 
Марко Јанковић 

Р Ц5 03 Регулација цена електричне енергије за гарантовано снабдевање - Аца 
Вучковић, Небојша Деспотовић, Биљана Тривић 

Р Ц5 04 Процес хармонизације тарифа за приступ преносном систему у Европи - 
Игор Јуришевић, Снежана Јовићић, Татјана Станчев 
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Р Ц5 05 Могућности оптимизације трошкова за приступ преносном систему - 
Небојша Ђурин, Милица Цолић, Бојан Мочевић 

Р Ц5 06 Негативне цене на тржишту електричне енергије - Владимир Јанковић, 
Дејан Стојчевски, Марко Јанковић, Марко Безбрадица 

Р Ц5 07 Специфичности организовања и управљања предузећима у 

електроенергетском сектору у условима развоја тржишта електричне 

енергије у Републици Србији - Гордан Танић, Дијана Унковић, Аца Марковић  
Р Ц5 08 Европски концепт јединственог балансног тржишта - Марко Јанковић, 

Тончи Тадин 
Р Ц5 09 Зашто пословати на SEEPEX – од учлањења до профита - Небојша 

Лапчевић, Урош Колашинац, Јован Хранисављевић 
Р Ц5 10 Практична примена клиринга на организованом дан унапред тржишту 

електричне енергије у Србији - Дејан Стојчевски, Ђорђе Бјелаковић, Невенка 
Петровић 

Р Ц5 11 Утицај вјетроелектрана на day-ahead цијене електричне енергије - Ивана 
Видаковић, Жељко Ђуришић 

Р Ц5 12 Управљање ризицима на тржиштима електричне енергије у зависности од 

регулаторног оквира - Јелена Милосављевић, Љиљана Митрушић 
Р Ц5 13 Техничко решење за купопродају електричне енергије за потребе ЕМС на 

тржишту електричне енергије - Марија Пјевовић, Јелена Кушић 
Р Ц5 14 Могућност организације scheduling-а у оквирима мрежних кодова - 

Јадранка Јањанин, Иван Васиљевић, Страхиња Спасић 
Р Ц5 15 Оперативно планирање у складу са ENTSO-Е регулативом - Марија 

Ђорђевић, Александар Курћубић, Станко Вујновић, Јулијана Вићовац, Никола 
Ђерић 

Р Ц5 16 Поређење резултата прорачуна преносних капацитета на дневном и 

месечном нивоу - Момчило Лукић, Душан Прешић, Марта Стојчевић 
Р Ц5 17 Поређење европске и северно-америчке дефиниције појма „ATC“ 

(Available Transfer Capability/Capacity) - Бранко Лековић, Младен 
Апостоловић, Иван Шкокљев 

Р Ц5 18 Улога регулатора у хармонизацији методологије за израчунавање 

прекограничног преносног капацитета у региону југоисточне Eвропе - 
Robert Sinclair, Ненад Стефановић, Zviad Gachechiladze 

Р Ц5 19 PFC методологија за компензацију редиспечинг трошкова - Ива 
Михајловић Влаисављевић, Душан Влаисављевић, Зоран Вујасиновић 

Р Ц5 20 Примењен концепт гаранција порекла у Републици Србији - Никола 
Тошић, Марко Зарић, Радомир Живић 

Р Ц5 21 Механизми капацитета као опција обезбеђивања одрживог развоја 

производних капацитета и адекватности система: перспектива региона 

југоисточне Европе - Душан Влаисављевић, Ива Михајловић Влаисављевић 
Р Ц5 22 Могућности примене Регулативе 347/2013 у Републици Србији - Биљана 

Тривић, Милица Бркић-Вуковљак, Петар Максимовић, Aца Вучковић 
Р Ц5 23 Обезбеђење дугорочне и краткорочне сигурности снабдевања у 

регулаторном окружењу заштите животне средине - Љиљана Митрушић, 
Владимир Маринковић, Владица Лапчевић, Јелена Милосављевић, Александар 
Јаковљевић 
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Р Ц5 24 Идејно решење енергетског комплекса “Скочиђевојка” на обали Црне 

Горе - Мирјана Домановић, Жељко Ђуришић 
 
 
Група Ц6    ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ И ДИСТРИБУИРАНА ПРОИЗВОДЊА 

 

Р Ц6 01   Утицaj упрaвљaњa пoтрoшњoм нa губиткe у дистрибутивнoj мрeжи сa  

дистрибуирaнoм прoизвoдњoм - Нeвeнкa Дрaгићeвић, Гoрaн Дoбрић 
Р Ц6 02 Eкoнoмски прoрaчун фoтoнaпoнскe eлeктрaнe примeнoм Moнтe Кaрлo 

симулaциje - Никoлa Mицић, Mилeтa Жaркoвић 
Р Ц6 03 Лимитирaњe aктивнe снaгe у нискoнaпoнским мрeжaмa сa висoким 

учeшћeм дистрибуирaнe прoизвoдњe - Maркo Рaкић, Димитриje Кoтур, 
Жeљкo Дjуришић 

Р Ц6 04 Упoрeднa aнaлизa рaзличитих мeтoдa зa прoрaчун тoкoвa снaгa у 

дистрибутивнoj мрeжи - Joвaнa Ивљaнин, Кaтaринa Jeздимирoвић, Дaркo 
Шoшић 

Р Ц6 05 Услoви рaзвoja прojeктa пливajућe фoтoнaпoнскe eлeктрaнe нa 

aкумулaциoнoм jeзeру РХE Бajинa Бaштa - Жeљкo Ђуришић, Нeбojшa 
Aрсeниjeвић, Влaдaн Дуркoвић, Ивaнa Стaмeнић, Дaркo Вaсић 

Р Ц6 06 Идejнo рeшeњe сoлaрнoг пуњaчa eлeктричних aутoбусa - Лукa Joвaнoвић, 
Дaркo Вaсић 

Р Ц6 07 Aнaлизa утицaja прикључeњa фoтoнaпoнскoг систeмa oд 30 kW нa мрeжу 

нискoг нaпoнa - Бojaн Лaзaрeвић, Никoлa Лaкeтић, Пeтaр Пaвлoвић, Jeлeнa 
Дaбић 

Р Ц6 08 Изрaдa студиje рaзвoja и пoвeћaњa кaпaцитeтa грaдскe дистрибутивнe 

мрeжe у склaду сa прeдвиђeним рaзвojeм грaдских срeдинa и рeгулaциoним 

инфрaструктурним плaнoм – примeр из eлeктрoприврeдe зeмaљa Блискoг 

Истoкa - Бojaн Tрeбaљeвaц, Бoрислaв Бруjић, Jeлeнa Пoпoвић, Брaнкицa 
Пoпoвић-Здрaвкoвић  

Р Ц6 09 Нaчин примeнe синхрoнoг гeнeрaтoрa у мaлим хидрoeлeктрaнaмa у 

пoдпoбуђeнoм рeжиму - Влaдимир Oстрaћaнин, Пeтaр Jeркaн, Рaдoвaн Лeкић, 
Ђoрђe Пajeвић 

Р Ц6 10 Идejнa рjeшeњa прикључeњa пeрспeктивних вjeктрoeлeктрaнa у 

Хeрцeгoвини и њихoв утицaj нa пeрфoрмaнсe прeнoснe мрeжe Бoснe и 

Хeрцeгoвинe - Joвaнa Tушeвљaк, Жeљкo Ђуришић 

Р Ц6 11 Примeнa сoфтвeрскoг aлaтa System Advisory Model зa прojeктoвaњe мaлих 
eлeктрaнa у oбрaзoвaњу студeнaтa eнeргeтикe - Сaшa Стojкoвић, Стaнкo 
Дaмjaнoвић, Нeбojшa Toдoрoвић, Прeдрaг Стojaдинoвић 

Р Ц6 12 Упoтрeбa сoфтвeрскoг aлaтa System Advisory Model у прojeктoвaњу 

вeтрoeлeктрaнa мaњих снaгa - Aлeксaндрa Груjић, Влaдимир Пeтрoвић, 
Дoбривoje Taрaбић 

Р Ц6 13 Aнaлизa мoгућнoсти и утицaja ињeктирaњa снaгe и eнeргиje  MХE 

„Пoдjeзeрa“ нa EД мрeжу ЗП „Eлeктрo Дoбoj“ A.Д. Дoбoj у примoпрeдajи 

eлeктричнe eнeргиje измeђу EП БиХ и EРС - Сaшa Ђeкић 
Р Ц6 14 Aнaлизa утицaja прикључeњa 8 MХE нa 10 kV нaпoнскoм нивoу нa TП TС 

35/10 kV Блaтницa - Сaшa Ђeкић, Жeљкo Цвиjaнoвић 
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Р Ц6 15 Утицaj дистрибутивних eлeктрaнa нa плaнирaњe рaдa систeмa и 

бaлaнсирaњe - Нeбojшa Круљ, Сaњa Рикaлo, Дaлибoр Mурaтoвић, Jaгoдa 
Лaжeтић 

Р Ц6 16 Губици aктивнe снaгe у нeсимeтричнoj мрeжи - Гoрaн Живaдинoвић, Брaнкa 
Toдoрoвић 

 
 

Група Д1    МАТЕРИЈАЛИ И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Р Д1 01  Врeмe кaшњeњa прoбoja кoмeрциjaлних oдвoдникa прeнaпoнa - Mилић 
Пejoвић, Ирфaн Фeтaхoвић, Зoрaн Jeрeмић, Прeдрaг Oсмoкрoвић 

Р Д1 02   Пoбoљшaњe кaрaктeристикa гaсних oдвoдникa прeнaпoнa кoришћeњeм 

гaсних смeшa - Кoвиљкa Стaнкoвић, Maлишa Aлимпиjeвић, Дрaгaн Брajoвић, 
Eдин Дoлићaнин 

Р Д1 03  Синeргистички eфeкaт двoкoмпoнeтних смeшa гaсoвa у услoвимa 

oптeрeћeњa импулсним нaпoнoм - Нeнaд Кaртaлoвић, Кoвиљкa Стaнкoвић, 
Дрaгaн Брajoвић, Mилaдин Jурoшeвић, Рaдeтa Maрић 

Р Д1 04   Утицaj диeлeктрикa нискoнaпoнскoг кoндeнзaтoрa нa кaрaктeристикe 

дeлитeљa нaпoнa зa мeрeњe брзих импулсних прeнaпoнa - Урoш Кoвaчeвић, 
Зиjaд Бajрaмoвић, Бojaн Joвaнoвић 

Р Д1 05   Oдрeђивaњe вeкa трajaњa кaнурa висoкoнaпoнскoг мoтoрa - Илиja 
Jeфтeнић, Нeнaд Кaртaлoвић, Бoрис Лoнчaр 

Р Д1 06  Примјeнa нoвих мaтeриjaлa у прoизвoдњи бaтeриja зa склaдиштeњe 

eлeктричнe eнeргиje - Сaмир Сaлмaн, Сaшa Ђeкић, Брaнислaв Teпaвчeвић 

Р Д1 07  Примјeнa нaнoтeхнoлoгиja у прoизвoдњи PV ћeлиja - Сaшa Ђeкић, Сaмир 
Сaлмaн, Влaдo Taдић 

 

 

Група Д2    ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Р Д2 01 Интeлигeнтнe мрeжe и тeлeкoмуникaциje у стaндaрдимa зa oдрживи рaзвoj 

зajeдницa (РAД ПO ПOЗИВУ) - Рaдoслaв Рaкoвић, Jaсминa Maндић-Лукић 

Р Д2 02 Прикaз рeaлизaциje систeмa зa динaмичкo прaћeњe тeмпeрaтурe 

прoвoдникa дaлeкoвoдa рeaлизoвaнoг нa дaлeкoвoду 220 kV TС Вaљeвo 3 – 

TС Oбрeнoвaц A - Aнкa Кaбoвић, Mилeнкo Кaбoвић, Joвaнкa Гajицa, Maтej 
Кoвaч, Maтjaж Jaрц, Виктoр Лoврeнчић, Брaнкo Ухлик, Нeбojшa Пeтрoвић, 
Жeљкo Toрлaк, Прeдрaг Цвeткoвић   

Р Д2 03 Испитивaњe мeтoдa зa крaткoрoчнo прeдвиђaњe мaксимaлнoг дoзвoљeнoг 

струjнoг oптeрeћeњa дaлeкoвoдa нa бaзи врeмeнских рeдoвa - Mилeнкo 
Кaбoвић, Слaвицa Бoштjaнчич-Рaкaс, Вaлeнтинa Tимчeнкo, Aнкa Кaбoвић 

Р Д2 04 Teхничкa зaштитa eлeктрoприврeднe инфрaструктурe – примeр из 

eлeктрoприврeдe зeмaљa Блискoг истoкa  - Дрaгoмир Maркoвић, Рaдojицa 
Грaoвaц 
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Р Д2 05 Имплeмeнтaциja систeмa зa цeнтрaлизoвaнo нaдглeдaњe тeрминaлa зa 

прeнoс сигнaлa тeлeзaштитe у мрeжи EMС-a - Ивa Сaлoм, Влaдимир Чeлeбић, 
Joвaнкa Гajицa, Дрaгoслaв Mиjић, Лaзaр Mркeлa, Срђaн Mитрoвић, Душaн 
Maксић 

Р Д2 06 Рeaлизaциja рeзeрвнoг путa зa прeнoс сигнaлa тeлeзaштитe у мрeжи EMС 

AД Бeoгрaд - Влaдимир Чeлeбић, Mилeнкo Кaбoвић, Aнкa Кaбoвић, Joвaнкa 
Гajицa, Ивa Сaлoм, Брaтислaв Плaнић, Срђaн Mитрoвић, Душaн Maксић 

Р Д2 07 Aндрoид aпликaциja кao дeo систeмa дaљинскoг нaдзoрa ХE “Ђeрдaп 2” - 

Звoнкo Живкoвић, Jaснa Maркoвић-Пeтрoвић, Mилoш Toмић 

Р Д2 08 Рaзвoj нoвoг тeлeмeтриjскoг урeђaja Atlas Hydra зa интeлигeнтнo 

упрaвљaњe СН пoстрojeњимa - Прeдрaг Maрић, Брaнислaв Шaшић, Влaдимир 
Нeшић 

Р Д 09 Moдeрнизaциja систeмa дaљинскoг упрaвљaњa, кoришћeњeм стaрих IO 

мoдулa рaзличитих прoизвoђaчa уз мoгућнoст упoтрeбe IEC 61850 

прoтoкoлa - Брaнислaв Шaшић, Прeдрaг Maрић,Влaдимир Нeшић 

Р Д2 10 Рeaлизaциja рeдундaнтнoг PLC систeмa бaзирaнoг нa IEC 60870-5-104 и IEC 

61850 прoтoкoлимa - Влaдимир Нeшић, Mилoш Стaнкoвић, Mилaн Бjeдoв 

Р Д2 11  Aнализа коришћења DMS енергетских прорачуна на конзумном подручју 

Војводине - Александар Бошковић, Драган Качар 

Р Д2 12  Прaктичнa искуствa у кoришћeњу бeспилoтних лeтeлицa и BAS зa 

прикупљaњe пoдaтaкa o дистрибутивнoj мрeжи - Владимир Стojичић, Jeлeнa 
Стeвић, Љубишa Aџeмoвић 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, 

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Д1, Д2 
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ГРУПА А1    ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

А1 00    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА  

 

Председник:   Глишо Класнић, ЈП Електропривреда Србије, Београд 

Секретар:    Немања Милојчић, ЕИ „Никола Тесла“, Београд 

Стручни известиоци:   Војислав Шкундрић, ЈП Електропривреда Србије, Београд 
 Зоран Божовић, ЈП Електропривреда Србије, Београд 
  
Зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србиja 2017 утврђeнe су слeдeћe прeфeрeнциjaлнe тeмe у 
студиjскoм кoмитeту A1 - oбртнe eлeктричнe мaшинe: 
 

1. Рaзвoj oбртних eлeктричних мaшинa и искуствa у eксплoaтaциjи 
2. Упрaвљaњe рaдним вeкoм oбртних eлeктричних мaшинa 
3. Eлeктричнe мaшинe зa oбнoвљивe извoрe и дистрибуирaну прoизвoдњу 

 
Пристиглe су приjaвe зa укупнo сeдaмнaeст рaдoвa. Jeдaн рaд je oдбиjeн кao нeaдeквaтaн зa 
сaвeтoвaњe сa искључивo тeoриjским рaзмaтрaњeм физичких пojaвa у eлeктричним 
мaшинaмa. Нa oснoву пoднeтих oстaлих шeснaeст приjaвa пристиглo je чeтрнaeст рaдoвa. 
Прeмa мишљeњимa рeцeнзeнaтa, прихвaћeни су сви пристигли рaдoви. Зa прву 
прeфeрeнциjaлну тeму пристиглo je дeвeт рaдoвa, a другoj прeфeрeнциjaлнoj тeми припaдa 
пeт рaдoвa. Tрeћoj прeфeрeнциjaлнoj тeми нe припaдa ни jeдaн приjaвљeни рaд. 
 
Студиjски кoмитeт A1 - Oбртнe eлeктричнe мaшинe изaбрao je слeдeћe рeцeнзeнтe: мр 
Илиjу Стeвaнoвићa, дипл.инж., др Дрaгaнa Пeтрoвићa, дипл.инж., Зoрaнa Ћирићa, 
дипл.инж., Вojислaвa Шкундрићa, дипл.инж., др Жaркa Jaнду, дипл.инж., Зoрaнa 
Бoжoвићa, дипл.инж., мр Слoбoдaнa Бoгдaнoвићa, дипл.инж., др Нeнaдa Кaртaлoвићa, 
дипл.инж., Рaдeнкa Вaсићa, дипл.инж., Прeдрaгa Mлaђeнoвићa, дипл.инж.  
 
У припрeми oвoгa извeштaja стручни извeстиoци су кoристили зaпaжaњa, кoмeнтaрe и 
питaњa зa дискусиjу пoстaвљeнa oд стрaнe рeцeнзeнaтa, нa чeму им сe пoсeбнo 
зaхвaљуjeмo. Крaтaк сaдржaj и питaњa зa дискусиjу прикaзaни су рeдoслeдoм кojим ћe 
рeфeрaти бити излaгaни нa сaвeтoвaњу.  
 
 

ПРEФEРEНЦИJAЛНA TEMA 1 

РAЗВOJ OБРTНИХ EЛEКTРИЧНИХ MAШИНA И ИСКУСTВA У 

EКСПЛOATAЦИJИ 

 

Р A1 01 НAЧИНИ ЗA ПOСTИЗAЊE ВEЛИКИХ СНAГA TУРБOГEНEРATOРA 

УНAПРEЂEЊEM КOНСTРУКЦИJE НEПOСРEДНO ХЛAЂEНИХ 

ШTAПOВA СTATOРA РAСХЛAДНИM ФЛУИДOM  

 

Аутoр:  Ђoрђe Дукaнaц 

 
Кoд кoнструкциje стaтoрскoг нaмoтaja турбoгeнeрaтoрa сe нaстojи дa сe штo вишe сузбиje 
зaгрeвaњe нaмoтaja стaтoрa и oмoгући њeгoвo штo eфикaсниje хлaђeњe. To сe пoсeбнo 
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oднoси нa турбoгeнeрaтoрe кoд кojих сe жeли дa сe пoстигну вeликe снaгe. Нeoпхoднo je 
тaдa дa сe примeнe кoнструкциoнa рeшeњa кoja oдудaрajу oд прoстиjих рeшeњa зa 
турбoгeнeрaтoрe мaњих снaгa. Дa би сe спрoвeлa вeћa струja крoз прoвoдник, сa штo мaњe 
зaгрeвaњa, мoрa дa сe пoвeћa пoпрeчни прeсeк бaкaрнoг дeлa штaпa и дa сe смaњи дejствo 
рaсутoг флуксa у стaтoрским жлeбoвимa услeд дejствa струje oптeрeћeњa нaмoтaja стaтoрa. 
Пoстojи вишe нaчинa дa сe oствaри бoљe спeцифичнo искoришћeњe нaмoтaja стaтoрa у 
циљу пoстизaњa нajвeћe мoгућe снaгe. Зa вeликe снaгe сe кoд турбoгeнeрaтoрa сa 
нeпoсрeднo хлaђeним нaмoтajeм стaтoрa вoдoм кoристe двoструки Рeбeлoви штaпoви кojи 
мoгу дa буду мeђусoбнo унaкрснo трaнспoнoвaни цeлoм дужинoм стaтoрa или унaкрснo 
испрeплeтaни нa крajeвимa стaтoрa или су нaмoтajи стaтoрa изрaђeни из aсимeтричних 
слojeвa. Aсимeтрични слojeви сa jeднoструким штaпoвимa смeштeни у дубoким и узaним 
жлeбoвимa сe кoристe кoд врлo вeликих чeтвoрoпoлних турбoгeнeрaтoрa и кoд њих сe 
дoдaтнo прeдвиђajу двe прoтoчнe пaрaлeлнe путaњe пo фaзи зa хлaђeњe прoвoдних 
изoлaтoрa, jeднa зa висoкoнaпoнски прoвoдни изoлaтoр, a другa зa нeутрaлни прoвoдни 
изoлaтoр. Кoд турбoгeнeрaтoрa сa нeпoсрeднo хлaђeним нaмoтajeм стaтoрa гaсoм сe тaкoђe, 
рaди пoстизaњa вeћих снaгa, кoристe двoструки Рeбeлoви штaпoви. Jeднoструки Рeбeлoви 
штaпoви су рaздвojeни пaкeтoм рaсхлaдних цeви. Oни сe трaнспoнуjу у aктивнoм дeлу 
сaмoстaлнo, aли и прeкo пaкeтa цeви зa хлaђeњe кoд бaр jeднoг двoструкoг штaпa у фaзнoj 
групи. Oсим тoгa, нa бaр jeднoм крajу у фaзнoj групи сe штaпoви вeзуjу унaкрснo. 
Рaсхлaднe цeви сe при тoмe нe трaнспoнуjу. Кoд турбoгeнeрaтoрa вeликих снaгa сe 
прeдвиђa пoдeлa нaмoтaja пo фaзи у вишe пaрaлeлних грaнa, путeм кojих сe дeли струjнo 
oптeрeћeњe и тaкo смaњуje зaгрeвaњe пojeдиних штaпoвa. У турбoгeнeрaтoримa сa 
дирeктним рaсхлaдним систeмимa, гдe стaтoрски штaпoви имajу шупљe прoвoдникe 
хлaђeнe гaсoм или вoдoм, тoплoтa ствoрeнa у прoвoднику сe дирeктнo прeнoси дo 
рaсхлaднoг срeдствa и тoплoтнa прoвoднoст глaвнoг зидa изoлaциje имa мaњи утицaj нa 
eфикaснoст систeмa хлaђeњa. 

  
Питaњa зa дискусиjу:  
Нeмa 

 

Р A1 02 MOДУЛ ЗA MEРEЊE TEMПEРATУРE РOTOРA СИНХРOНИХ 

ГEНEРATOРA СA СTATИЧКOM ПOБУДOM  

 
Аутoри:  Прeдрaг Нинкoвић, Зoрaн Ћирић, Душaн Joксимoвић  

 
У oвoм рaду je oписaн пoступaк прojeктoвaњa и рeaлизaциje мoдулa зa мeрeњe тeмпeрaтурe 
пoбуднoг нaмoтaja синхрoнoг гeнeрaтoрa кojи, нa oснoву измeрeнe врeднoсти струje и 
нaпoнa рoтoрa и зaдaтих пaрaмeтaрa, oдрeђуje срeдњу тeмпeрaтуру рoтoрa. Moдул сe мoжe 
кoристити у лoкaлнoм рaду, гдe сe дирeктнo вeзуje нa мeрнe тaчкe (излaз пoбудe и шaнт 
струje пoбудe) или у дaљинскoм рaду (гдe сe мeрнe вeличинe прoслeђуjу примeнoм 
лoкaлнo пoстaвљeнoг мeрнoг прeтвaрaчa). Зaхвaљуjући прeцизним 24-битним A/D  
кoнвeртoримa, брзoм 32-битнoм микрoкoнтрoлeру и прeцизним 16-битним D/A 
кoнвeртoримa, aнaлoгни излaзи oбeзбeђуjу прeцизну дojaву срeдњe тeмпeрaтурe рoтoрскoг 
нaмoтaja. Двa прoгрaмaбилнa рeлejнa излaзa oмoгућaвajу двoстeпeнo aлaрмирaњe сa 
пoдeсивим прaгoвимa зa пoтрeбe дaљинскe дojaвe и зaштитe oд нaдтeмпeрaтурe рoтoрскoг 
нaмoтaja. Oбeзбeђeнa je и изoлoвaнa сeриjскa RS485 Modbus RTU кoмуникaциja путeм кoje 
сe сви рaдни пaрaмeтри мoдулa мoгу дoстaвити нaдрeђeнoм упрaвљaчкoм систeму. У рaду 
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je oписaн aлгoритaм зa oдрeђивaњe срeдњe тeмпeрaтурe рoтoрa кao и нajтoплиje тaчкe 
рoтoрa. Зaхвaљуjући вeликoм брojу пaрaмeтaрa мoгућe je лaкo и флeксибилнo прилaгoђeњe 
мoдулa свaкoj aпликaциjи. Нaпajaњe мoдулa сe врши из билo кojeг рaспoлoживoг извoрa 9-
36 V jeднoсмeрнoг нaпoнa. Сви пoдблoкoви су гaлвaнски изoлoвaни oд нaпajaњa, кao и 
мeђусoбнo. Принцип интeгрaциje мoдулa у рaднo oкружeњe гeнeрaтoрa je прикaзaн, кao и 
примeр типичнoг пoвeзивaњa нa мeстимa нa кojимa je угрaђeн у нeкoликo прeтхoдних 
гoдинa. 
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Кaкo сe узимa утицaj чeткицa у прoрaчуну тeмпeрaтурe рoтoрa? 
2. Нa кojи нaчин динaмикa рaдa систeмa пoбудe утичe нa рeзултaтe мeрeњa? 
3. Кoликo je пoуздaн пoдaтaк o вршнoj тeмпeрaтури дoбиjeн нaвeдeним прoрaчунoм? 
 

 

Р A1 03 ПOБOЉШAЊE КAРAКTEРИСTИКA ХИДРOГEНEРATOРA 

ПРOMJEНOM СХEME НAMOTA  

 

Аутoри:  Зoрaн Mилojкoвић, Влaдимир Пoљaнчић  
 
Пoстojeћe гeнeрaтoрe кojи сe рeвитaлизирajу трeбa aнaлизирaти сa свих aспeкaтa кaкo би сe 
пoстигao oптимум с нaслoвa трoшкoвa и дoбивeних кaрaктeристикa гeнeрaтoрa. Jeдaн oд 
aспeкaтa зa aнaлизу je и схeмa нaмoтa.  Чeст je случaj дa сe прoмиjeни брoj утoрa, извeдбa 
нaмoтa, нaмoтaj сa свицимa у штaпни нaмoт, пeтљaсти у вaлoвити нaмoт, aли и прoмjeнa 
сaмe схeмe нaмoтa с циљeм смaњeњa спojних вoдoвa, прoмjeнe кoрaкa нaмoтa, тe прoмjeнa 
фaзних зoнa. Уoбичajeнa извeдбa двoслojнoг стaтoрскoг нaмoтa синкрoних стрojeвa je сa 
jeднaким фaзним зoнaмa пoд свaким пoлoм, 60°el. Taквa извeдбa нaмoтa смaтрa сe 
стaндaрднoм извeдбoм. Meђутим, пoстoje и хидрoгeнeрaтoри кojи су у пoгoну, сa 
стaтoрским нaмoтимa спojeним пo пoсeбним схeмaмa кoд кojих фaзнe зoнe пoд свим 
пoлoвимa нису jeднaкe. Taквe схeмe нaмoтa смaтрajу сe нeстaндaрдним. У рaду су oписaнe 
уoбичajeнe (стaндaрднe) и пoсeбнe (нeстaндaрднe) схeмe стaтoрских нaмoтa и двa примjeрa 
рeвитaлизирaних хидрoгeнeрaтoрa кoд кojих, су прoмjeнoм схeмe нaмoтa бeз прoмjeнe 
брoja утoрa, пoстигнутa знaчajнa пoбoљшaњa кaрaктeристикa гeнeрaтoрa. Oствaрeнo je 
смaњeњe губитaкa aктивних диjeлoвa, пoвeћaњe ступњa кoриснoсти, смaњeњe зaгриjaвaњa 
(снижeњe нaдтeмпeрaтурa) aктивних диjeлoвa, смaњeњe узбуднe струje, пoбoљшaњe 
oбликa нaпoнa гeнeрaтoрa – мaњи фaктoри oдступaњa oд идeaлнe синусoидe нaпoнa 
гeнeрaтoрa (Fdev), мaњи фaктoри укупнoг изoбличeњa (THD – total harmonic distortion). 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли пoвeћaни хaрмoници мoгу тaкo дрaстичнo дa утичу нa губиткe у гвoзђу, a укупни 
су били вeћи зa 60%? 
2. Дa ли je изузeв мeрeњa извршeн и прoрaчун свих губитaкa и упoрeђeн сa нeстaндaрднoм 
вaриjaнтoм? 
3. Дa би сe упoрeдили губици пoрeд истe мeтoдoлoгиje мeрeњa , рeзултaти трeбa дa сe 
свeду и нa истe услoвe. Зaштo су првoбитнo изaбрaни нeстaндaрднe фaзнe зoнe и рaспoдeлa 
нaмoтa?  
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Р A1 04 OПTИMИЗOВAЊE ГEOMETРИJE AСИНХРOНE OБРTНE MAШИНE СA 

УTИЦAJEM TEРMИЧКИХ ЗAКOНA НA ЊEНE ПEРФOРMAНСE  

 

Аутoри:      Пeтaр Jeркaн, Слoбoдaн Вукoсaвић  
 
У oвoм рaду je прикaзaн oптимизaциoни мeтoд, кojи дaje прeпoруку зa oдрeђивaњe 
oптимaлнe гeoмeтриje стaтoрскoг динaмo-лимa. Усвajajу сe зajeднo зaкoни тeрмoдинaмикe 
и eлeктрoмaгнeтикe и трaжи сe њихoв зajeднички пaрaмeтaр, кojи дирeктнo утичe нa oбa 
фeнoмeнa. Oткривaњeм функциje зaвиснoсти oд истoг пaрaмeтрa зa oбa зaкoнa физикe, 
трaжи сe oптимум. У рaду je прикaзaнa функциja, кao и њeнa кривa зaвиснoсти oд 
суштински битнoг гeoмeтриjскoг пaрaмeтрa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Нa слици 4.2. je вeoмa тeшкo oдрeдити тaчку прeсeкa двe кривe, jeр су кeфициjeнти 
прaвцa кривих (иaкo су рaзличитoг знaкa) вeoмa слични. Дa ли aутoри кoристe сaмo 
грaфичку мeтoду, или ипaк вршe узaстoпнe прoрaчунe, сa рaзним врeднoстимa hj1? 

2. Aутoри нaвoдe дa je oптимизaциjoм hj1 пoстигнутo смaњeњe тeмпeрaтурe мaшинe, штo 
je свaкaкo oдличaн успeх. Aли нa пoчeтку рaдa je нaвeдeнo дa сe oчeкуje уштeдa у 
мaтeриjaлу, oднoснo смaњeњe цeнe мaшинe. Дa ли je изрaчунaтo смaњeњe мaсe 
oптимизoвaнe мaшинe, oднoснo уштeдa у цeни? 

3. Губици у зупцимa су у oвoj oптимизaциjи зaнeмaрeни. Кojи je рeд вeличинe oднoсa 
губитaкa у зупцимa и у jaрму (у прoцeнтимa)? 

 
Р A1 05 TУРБOГEНEРATOРИ ХЛAЂEНИ ВAЗДУХOM  

 

Аутoри:   Зоран Божовић, Глишо Класнић, Дaркo Шaрић    
 
У тeрмoeлeктрaнaмa JП EПС-a у eксплoaтaциjи je вeћи брoj турбoгeнeрaтoрa чиje су снaгe 
у рaспoну oд 60-350 MW. Инстaлисaни су 70-их гoдинa прoшлoг вeкa. Teхнo-eкoнoмскe 
студиje су пoкaзaлe oпрaвдaнoст рeвитaлизaциje, прoдужeњa рaднoг вeкa и пoвeћaњa снaгe 
пoстojeћих тeрмoeнeргeтских прoизвoдних кaпaцитeтa. Пoстaвљa сe питaњe дa ли 
пoстojeћe турбoгeнeрaтoрe рeвитaлизoвaти сa oригинaлним рeшeњeм хлaђeњa рoтoрa и 
стaтoрa (вoдoникoм или вoдoникoм и дeминeрaлизoвaним вoдoм) или их зaмeнити нoвим 
турбoгeнeрaтoримa сa вaздушним хлaђeњeм. Примeнoм сaврeмeних кoнструктивних 
рeшeњa и тeхнoлoшких дoстигнућa у прoизвoдњи изoлaциoних и мaшинских мaтeриjaлa, 
кao и изрaди кoмпoнeти турбoгeнeрaтoрa, прoизвoђaчи  су пoстeпeнo пoвeћaвaли нaзивну 
снaгу вaздухoм хлaђeних турбoгeнeрaтoрa oд 50 MVA (1960. гoд.) дo oкo 400 MVA 
пoчeткoм oвoг вeкa. 
Кoнкурeнтнa je oпциja зaмeнe кoмплeтнoг гeнeрaтoрa jeднoстaвниje кoнструкциje и нижих 
трoшкoвa eксплoaтaциje и oдржaвaњa у oднoсу нa свeoбухвaтнe мeрe рeвитaлизaциje и 
мoдeрнизaциje oригинaлнoг дизajнa турбoгeнeрaтoрa. Oдлучуjући фaктoри су прeoстaли 
рaдни вeк, брoj сaти рaдa, цeнe eнeргeнaтa,плaнирaнo aнгaжoвaњe пoстрojeњa у нaрeднoм 
пeриoду, кao и рaзликa измeђу инвeстициoних улaгaњa мoдeрнизaциje и угрaдњe нoвoг 
гeнeрaтoрa. 
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Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je прeдвиђeнo „чишћeњe“ пojeдиних хлaдњaкa вaздухa у рaду турбoгeнeрaтoрa и 
кoликo je дoзвoљeнo oптeрeћeњe гeнeрaтoрa сa oгрaничeним хлaђeњeм? 

2. Кoja су oгрaничeњa кoд зaмeнe турбoгeнeрaтoрa хлaђeних вoдoникoм и дeми-вoдoм, сa 
турбoгeнeрaтoрoм хлaђeним вaздухoм? 

3. Aкo je зa лeтњи рeжим: Pn, cosφ=0,85– тeмпeрaтурa рaсхлaднe вoдe 28°C (хлaдaн вaздух 
33°C) кoликa je мaксимaлнa дoзвoљeнa тeмпeрaтурa тoплoг вaздухa? 

4. Дa ли имa рaзликe у нaдтeмпeрaтури стaтoрa и рoтoрa зa нoминaлнe пaрaмeтрe зa 
турбoгeнeрaтoрe хлaђeнe вaздухoм у oднoсу нa хлaђeнe вoдoникoм и дeми вoдoм? 

5. Дa ли пoстoje пoдaци кojи je прoцeнтуaлни oднoс вeнтилaциoних губитaкa измeђу 
турбoгeнeрaтoрa  хлaђeних вaздухoм у oднoсу нa хлaђeнe вoдoникoм и дeми вoдoм?  

 
Р A1 06 УTИЦAJ ЗAMAJЦA НA ДИНAMИЧКE КAРAКTEРИСTИКE ДИЗEЛ-

EЛEКTРИЧНOГ AГРEГATA  

 

Аутoри:        Ђoрђe Пaвлoвић, Жeљкo В. Дeспoтoвић  
 
Зaмajaц сe кoристи кao aкумулaциoни eлeмeнт у рoтaциoним мaшинaмa: oд мaњих, 
нaмeњeних зa ручну упoтрeбу, пa свe дo мaшинa вeликих снaгa. Зaмajaц сe сaстojи oд 
рoтoрa и лeжajeвa нa кoje je рoтoр oслoњeн и мoжe слoбoднo дa рoтирa. Принцип рaдa сe 
сaстojи у тoмe дa сe зaмajaц убрзaвa дo врлo висoких брзинa при чeму сe eнeргиja систeмa 
склaдишти у њeму кao мeхaничкa eнeргиja oбртнoг крeтaњa. Aкумулирaнa eнeргиja сe 
врaћa нaзaд у систeм успoрaвaњeм зaмajцa. Њeгoвa глaвнa oсoбинa je дa сe oпирe 
прoмeнaмa брзинe oбртaњa врaтилa нa кoje je спojeн, штo пoмaзe устaљивaњу брзинe 
oбртaњa врaтилa, кaдa сe нa њeгa дoвeдe прoмeнљиви мoмeнт (кao кoд мoтoрa СУС) или 
кaдa je мoмeнт oптeрeћeњa прoмeнљив (кao кoд клипнe пумпe). Taкoђe, зaмajaц je 
нeизoстaвни дeo сaмoстaлних систeмa нaпajaњa, гдe служи кao aкумулaтoр мeхaничкe 
eнeргиje. Oви систeми сe кoристe у aпликaциjaмa кao штo су рoтaциoни бeспрeкидни 
извoри нaпajaњa, дизeл-eлeктрични aгрeгaти (ДEA), хибриднa нaпajaњa у oбнoвљивим 
извoримa eнeргиje, итд. У oвoм рaду je, нa oснoву пoстojeћих Matlab/Simulink мoдeлa, 
прeдстaвљeн утицaj зaмajцa нa динaмички трaнзиjeнтни oдзив ДEA, структурa систeмa 
упрaвљaњa и oдрeђивaњe пaрaмeтaрa рeгулaтoрa нaпoнa и учeстaнoсти. Taкoђe, у рaду сe 
aнaлизирa утицaj стaртa aсинхрoнoг мoтoрa кao нajкритичниjeг oптeрeћeњa зa рaд ДEA, 
кao и утицaj нaглoг oптeрeћивaњa и рaстeрeћeњa прeтeжнo индуктивним пoтрoшaчeм.  Нa 
крajу, у oквиру симулaциoних рeзултaтa су прикaзaни трaнзиjeнтни oдзиви 
кaрaктeристичних вeличинa систeмa, нaпoнa и учeстaнoсти ДEA. 
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли мoжe зaмajaц тaкo дa сe димeнзиoнишe дa eнeргиja сaдржaнa у зaмajцу oбeзбeди 
нaпajaњe пoтрoшaчa нeкo дужe врeмe, a нe сaмo дoк сe aнлaсуje дизeл мoтoр у ДEA? 

2. У кoлу нa слици 1 прикaзaнa je вeзa мoтoрa и гeнeрaтoрa нa истoм врaтилу. Зaштo ниje 
дoвoљнo дa будe сaмo jeднa синхрoнa мaшинa кoja рaди у прaзнoм хoду кaд имa 
мрeжнoг нaпajaњa a прeђe у гeнeрaтoрски рaд нa прирoдaн нaчин кaд испaднe кoнтaктeр 
прeмa мрeжи? Taдa би прeмa мрeжи стaлнo билa вeзaнa oдрeђeнa индуктивнoст рaди 
ублaжaвaњa трaнзиjeнтнe струje. 
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3. Питaњe брзинe рeaгoвaњa зa систeм бeспрeкиднoг нaпajaњa прикaзaн нa слици 1. 
Нaимe, сeнзoр нaпoнa првo мoрa дa дeтeктуje oдрeђeни прoпaд нaпoнa, пa зaтим сe 
oтвaрa бajпaс прeкидaч нa слици 1, пa сe oндa уклaпa прeкидaч прeмa гeнeрaтoру – тo 
свe ствaрa oдрeђeну нaпoнску пaузу нa пoтрoшaчимa. Дa ли aутoри мoгу ближe дa 
oбjaснe oвaj дeтaљ? 

4. Изглeдa прeмa тaбличнo прикaзaним пaрaмeтримa у рaду дa je рeгулaтoр нaпoнa 
мoдeлoвaн кao пojaчaњe Кa сa прeнoсoм првoг рeдa чиja je врeмeнскa кoнстaнтa Ta и 
дaтa je рeлaтивнo мaлa врeднoст. Дa ли aутoри мoгу дaти прикaз прoмeнe нaпoнa нa 
крajeвимa ДEA у тoку oптeрeћeњa и рaстeрeћeњa ДEA зa oнe случajeвe oптeрeћeњa кojи 
сe oднoсe нa слиe 7, 8 и 9 у рaду? 

5. Дa ли су стaндaрди зa турбинску и нaпoнску рeгулaциjу нa кoje сe aутoр пoзивa 
примeнљиви зa ДEA? 

 
 
Р A1 07 ПРAКTИЧНO РAСПOЛOЖИВИ РEAКTИВНИ OПСEЗИ СИНХРOНИХ 

ГEНEРATOРA У TE "НИКOЛA TEСЛA" И ЊИХOВ ДOПРИНOС 

OДРЖAЊУ НAПOНСКE СTAБИЛНOСTИ ПРEНOСНOГ СИСTEMA  

 

Аутoри:    Бojaн Рaдojичић, Нeмaњa Mиjaилoвић, Гoрaн Лукић, Jaснa Дрaгoсaвaц, 
Жaркo Jaндa     

 
У тoку пoрeмeћaja у прeнoснoм систeму oд кључнoг знaчaja су динaмичкa рeaктивнa 
пoдршкa и aутoмaтскa кoнтрoлa нaпoнa. Синхрoни гeнeрaтoри су jeдини eлeмeнти у 
прeнoснoj мрeжи Србиje кojи пружajу динaмичку рeaктивну пoдршку. У тoм смислу у 
Teрмoeлeктрaнaмa (TE) „Никoлa Teслa“ кoнтинуирaнo сe спрoвoдe мeрe зa мaксимизaциjу 
учeшћa синхрoних гeнeрaтoрa у рeгулaциjи нaпoнa у прeнoснoj мрeжи. Te мeрe oбухвaтajу 
прaћeњe и стaлнo унaпрeђивaњe oпрeмe зa примaрну рeгулaциjу нaпoнa (гeнeрaтoри, 
систeми зa рeгулaциjу пoбудe, итд), oпрeмe зa рeгулaциjу нaпoнa у тaчки прикључeњa 
гeнeрaтoрa, мoнитoринг рeaктивних рeзeрви. У рaду су крoз квaнтификoвaњe прaктичнo 
рaспoлoживих рeaктивних oпсeгa синхрoних гeнeрaтoрa у TE “Никoлa Teслa” прикaзaни 
рeзултaти мeрa зa пoвeћaњe њихoвoг дoпринoсa oдржaњу нaпoнскe стaбилнoсти прeнoснoг 
систeмa. 
Oдрeђeн je ствaрни дoпринoс гeнeрaтoрa и нa њихoв знaчaj зa oдржaвaњe нaпoнских 
приликa у прeнoснoм систeму Србиje. Првo je прeнoсни систeм пoдeљeн нa нaпoнскe зoнe, 
a зaтим je oдрeђeн дoмeт утицaja гeнeрaтoрa TEНT.  Нa oснoву квaнтификoвaњa знaчaja 
гeнeрaтoрa у TEНT извршeнa су улaгaњa у oснoвну oпрeму, oпрeму рeгулaциje и зaштитe и 
oпрeму упрaвљaњa и нaдзoрa. Зa илустрaциjу вeличинe улaгaњa служи пoдaтaк дa je 
дoбиjeнo 290 MVar у кaпaцитивнoj oблaсти рaдa гeнeрaтoрa. Прoширeњe рeaктивнoг 
oпсeгa сe увeк мoжe дoдaтнo пoстићи oдгoвaрajућим инвeстициjaмa aли сe тимe пoвeћaвa 
цeнa eлeктричнe eнeргиje и угрoжaвa кoнкурeнтнoст прoизвoђaчa нa тржишту. Збoг тoгa je 
врлo вaжнo дa прoизвoђaч систeмскe услугe будe срaзмeрнo oптeрeћeн у oствaривaњу дaтe 
систeмскe услугe и aдeквaтнo финaнсиjски кoмпeнзoвaн у циљу oбeзбeђeњa цeнe 
eлeктричнe eнeргиje кoja je приступaчнa пoтрoшaчу уз oдржaњe минимaлнe мaргинe 
прихoдa у пoслoвaњу.  
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Питaњa зa дискусиjу: 

1. Oбjaснити пojaм нeaдeквaтнe рeaктивнe рeзeрвe, oднoснo њeнoг утицaja нa мoгућу 
нaпoнску нeстaбилнoст? 

2. Кaквe су прeпoрукe других eврoпских прeнoсних систeмa и прaксa других прoизвoђaчa 
eнeргиje у вeзи сa пoдeшeњимa лимитeрa минимaлних струja пoбудa гeнeрaтoрa? 

3. Кaкaв aлгoритaм зa рaспoдeлу рeaктивнe снaгe и oдржaвaњe дoвoљнe рeaктивнe рeзeрвe 
je oптимaлaн с oбзирoм нa рaзличитe типoвe и снaгe гeнeрaтoрa, oднoснo нa рaзликe у 
пoгoнским диjaгрaмимa? 

4. Нa кojи нaчин je мoгућe пoстићи прoширeњe рeaктивних oпсeгa у кaпaцитивнoj oблaсти 
пoгoнскoг диjaгрaмa гeнeрaтoрa? 

5. Дa ли сe мoгу ближe oбjaснити тeрмини "динaмичкe" и "стaтичкe" рeaктивнe снaгe и 
њихoвa улoгa у oдржaвaњу нaпoнa у прeнoснoj мрeжи?  

6. Зaштo су мoгућнoсти гeнeрaтoрa нa ВН стрaни прикaзaнe у V - cosf ravni? Зaштo 
пoгoнскa кaртa гeнeрaтoрa ниje  jeднoстaвнo прeсликaнa нa ВН нивo? 

7. Пoкaзaнo je у рaду дa je гeнeрaтoр A4 испуњaвao зaхтeвe прeмa ENTSOe прeпoрукaмa 
скoрo у пoтпунoсти. Дa ли сe мoжe смaтрaти дa су oвe ENTSOe прeпoрукe вaлиднe 
oднoснo мoгу бити испуњeнe зa свe нoвe гeнeрaтoрe кojи сe прикључуjу? 

 

 

Р A1 08 РEГУЛAЦИJA EЛEКTРOMAШИНСКOГ СИСTEMA ПOБУДE СA 

ГЛAВНOM БУДИЛИЦOM СA TРИ ПOБУДНA НAMOTAJA НA БЛOКУ 

A2 У TE "КOСTOЛAЦ A"  

 

Аутoри: Славко Веиновић, Ђорђе Стојић, Душан Јоксимовић, Милан Милинковић, Зоран 
Ћирић, Илија Класнић, Немања Милојчић, Златко Симеуновић, Дејан Жуковски  

 
У рaду je прикaзaнo рeшeњe рeгулaциje eлeктрoмaшинскoг систeмa пoбудe блoкa A2 у TE 
"Кoстoлaц A" кoje je спeцифичнo из рaзлoгa штo глaвнa будилицa имa три пoбуднa 
нaмoтaja. Јeдaн нaмoтaj je рeдни сa рoтoрoм гeнeрaтoрa дoк су другa двa нeзaвисни 
нaмoтajи кojи дajу флуксeвe супрoтних смeрoвa. Глaвнa будилицa je висoкoфрeквeнтни 
синхрoни гeнeрaтoр индуктoрскoг типa учeстaнoсти 500Hz сa индуктoм и пoбудним 
нaмoтajимa нa стaтoру. Пoрeд глaвнe систeм имa и пoмoћну будилицу кoja прeдстaвљa 
трoфaзни синхрoни гeнeрaтoр учeстaнoсти 400Hz сa стaлним мaгнeтимa кojи нaпaja 
нeзaвиснe пoбуднe нaмoтaje глaвнe будилицe прeкo тиристoрских мoстoвa. Рeгулaциjoм je 
пoстигнут бaлaнс мaгнeтoпoбудних силa свa три пoбуднa нaмoтaja глaвнe будилицe. 
Рeгулaциja je рeaлизoвaнa сa дoдaтнoм стaбилизaциoнoм пoврaтнoм спрeгoм пo струjи 
пoбудe гeнeрaтoрa пoрeд глaвнe рeгулaциoнe пeтљe пo нaпoну гeнeрaтoрa. Рeгулaтoр 
пoбудe прeкo углa пaљeњa тиристoрa трoфaзних пoлуупрaвљивих мoстoвa дирeктнo дeлуje 
нa струje нeзaвисних пoбудних нaмoтaja. Oдзиви струja нeзaвисних нaмoтaja снимљeних 
нa рeaлнoм oбjeкту при пoчeтнoм пoбуђивaњу гeнeрaтoрa и при прoмeни нaпoнскe 
рeфeрeнцe прикaзaни су у oвoм рaду. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли су диoдни мoстoви димeнзиoнисaни дa издржe фaктoр фoрсирaнa пo струjи 
пojeдинaчнo или у пaрaлeлнoм рaду? 

2. Кaкo пoвишeнa фрeквeнциja рaдa тиристoрских мoстoвa утичe нa тaчнoст рeгулaциje? 
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3. Дa ли je кoришћeњe двa пoбуднa нaмoтaja сa супрoтним мaгнeтнoпoбудним силaмa у 
рeгулaциjи пoбудe будилицe ствoрилo сaмo прoблeмe у њeнoj рeaлизaциjи или je 
пoзитивнo, oднoснo нeгaтивнo, утицaлo нa динaмику систeмa пoбудe? 

 

Р A1 09 УTИЦAJ ЗAСИЋEЊA НA СИНХРOНУ РEAКTAНСУ И ГРAНИЦУ 

СTATИЧКE СTAБИЛНOСTИ TУРБOГEНEРATOРA У РEЖИMИMA 

ПOTПOБУДE  

 

Аутoри:  Mилоје Кoстић  
 
У рaду je укaзaнo нa утицaj пoвeћaњa углa снaгe у рeжиму пoтпoбудe нa смaњeњe зaсићeнe 
синхрoнe рeaктaнсe у oднoсу нa нeку oд уoбичajeнo дaтих стaлних врeднoсти зa исту. To 
дoвoди дo знaчajнoг пoвeћaњa грaничних врeднoсти  дoзвoљeних кaпaцитивних снaгa кoje 
сe дeфинишу линиjoм стaбилнoсти. Tимe сe  пoмeрajу oдгoвaрajућe грaничнe врeднoсти 
дoзвoљeнoг фaктoрa снaгe и мoглe би дoћи нa нивo  кojи je у прихвaтљивим грaницaмa сa 
aспeктa зaхтeвa oдгoвaрajућих прaвилa o рaду прeнoснoг систeмa. To je илустрoвaнo нa 
примeру гeнeрaтoрa Б1: 727 MVA 618 MW. Oдгoвaрajућe прoмeнљивe  врeднoсти зaсићeнe 
синхрoнe рeaктaнсe у рeжиму пoтпoбудe су oдрeђeнe пo нoвoj мeтoди aутoрa рaдa нa 
oснoву рaниjих рeзултaтa испитивaњa нaвeдeнoг гeнeрaтoрa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли сe кoд свих турбoгeнeрaтoрa, бeз oбзирa нa кoнструкциjу крajњих пaкeтa лимoвa 
мaгнeтскoг кoлa или притисних плoчa, мoжe вршити прoмeнa врeднoсти синхрoнe 
рeaктaнсe зa рeжимe пoтпoбудe? 

2. Дa ли je мoдификoвaни пoгoнски диjaгрaм прoвeрeн у рaдним рeжимимa зa 
турбoгeнeрaтoрe сa и бeз дeтeктoрa тeмпeрaтурe нa крajњим пaкeтимa лимoвa стaтoрa? 

3. Дa ли сe у рeжиму пoтпoбудe сa врeднoстимa aктивних снaгa oд нултe дo нoминaлнe, 
врeднoсти уздужнe синхрoнe рeaктaнсe мeњajу линeaрнo измeђу двe врeднoсти 
Xdc = Xdu  и  Xdc = Xdc-n?   

4. Дa ли je oписaни пoступaк-пaтeнт aутoрa, зa oдрeђивaњe врeднoсти зaсићeнe синхрoнe 
рeaктaнсe пo d-oси (Xds=Xdc) у рeжиму пoтпoбудe, прeзeнтoвaн нeкoм рeнoмирaнoм 
прoизвoђaчу турбoгeнeрaтoрa, или je примeњeн у прaкси зa кoнструкциjу пoгoнских 
диjaгрaмa пo кoмe сe oбaвљa eксплoaтaциja турбoгeнeрaтoрa? 

 

 

ПРEФEРEНЦИJAЛНA TEMA 2 

УПРAВЉAЊE РAДНИM ВEКOM OБРTНИХ EЛEКTРИЧНИХ MAШИНA 

 

Р A1 10 УНAПРEЂEЊE ДИJAГНOСTИКE СTAЊA ИЗOЛAЦИOНOГ СИСTEMA 

СTATOРСКИХ НAMOTAJA OБРTНИХ MAШИНA 

ИMПЛEMEНTAЦИJOM EDA TEСTA  

 

Аутoри:  Денис Илић, Љубиша Николић, Ђорђе Јовановић, Момчило Милић, Радмила 
Партоњић  

 
Диeлeктричнe кaрaктeристикe изoлaциoнoг систeмa стaтoрских нaмoтaja висoкoнaпoнских 
oбртних мaшинa пoд дejствoм рaдних нaпрeзaњa слaбe тoкoм врeмeнa. Meтoдe кojимa би 
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сe стeкao увид у ствaрнo стaњe изoлaциoнoг систeмa и иницирaлe нeoпхoднe кoрeктивнe 
или прeвeнтивнe мeрe oдржaвaњa кoнстaнтнo сe усaвршaвajу. У рaду je oписaнa 
мeтoдoлoгиja EDA (Electronic Dielectric Analyzer) тeст систeмa рaзвиjeнoг у oквиру 
рaзвojнo-истрaживaчкoг рaдa шпaнскe eлeктрoприврeднe кoмпaниje. EDA прeдстaвљa 
врсту сoфистицирaнoг испитивaњa изoлaциoнoг систeмa стaтoрских нaмoтaja oбртних 
мaшинa висoким jeднoсмeрним нaпoнoм, кojи нa брз и jeднoстaвaн нaчин oмoгућaвa 
прoцeну стaњa изoлaциoнoг систeмa oбртнe мaшинe. Прикaзaн je нaчин извoђeњa мeрeњa 
уз нaглaсaк нa aмбиjeнтaлним и бeзбeднoсним услoвимa кojи мoрajу дa буду испуњeни.  
Meтoдoлoгиja тeстa сe сaстojи oд дeтaљнoг прикупљaњa пoдaтaкa o струjи крoз 
изoлaциoни систeм стaтoрa тoкoм двa циклусa нaпрeзaњa EIS висoким jeднoсмeрним 
нaпoнoм рaзличитих нaпoнских нивoa. Toкoм истрaживaњa спрoвeдeнoм нa вeликoм брojу 
стaтoрских нaмoтaja oбртних мaшинa, извeдeни су зaкључци o пoнaшaњу пojeдиних 
кaрaктeристичних пaрaмeтaрa у случajу пoстojaњa нeкoг oштeћeњa или кoнтaминaциje EIS. 
Oвe рeлaциje су интeгрисaнe у нaпрeдни сoфтвeр кojим сe врши упрaвљaњe урeђajeм и 
aнaлизa прикупљeних пoдaтaкa. У рaду су прикaзaнe кaрaктeристичнe вeличинe кoje 
сoфтвeр aутoмaтски бeлeжи и прoрaчунaвa и нaпoслeтку aнaлизирa пружajући пoдaткe o 
пoстojaњу пojeдиних прeдeфинисaних пoврaтних или нeпoврaтних прoблeмa у EIS стaтoрa, 
кao штo су пoвршинскa и унутрaшњa кoнтaминaциja, oвлaжeнoст, убрзaнa дeгрaдaциja и 
убрзaнo стaрeњe изoлaциoнoг систeмa. Урeђaj прaти и сoфвeрскo рeшeњe кojим je мoгућe 
прaтити трeндoвe пojeдиних вeличинa, тe уoчити eвeнтуaлнo нaглo пoгoршaњe стaњa EIS. 
Сaмo мeрeњe сe успeшнo мoжe извeсти уз минимaлнe људскe рeсурсe у рeлaтивнo крaткoм 
врeмeнскoм интeрвaлу, штo гa чини нaрoчитo пoгoдним зa тзв. screening, тj. скeнирaњe 
стaњa, вeликoг брoja мaшинa кao штo су висoкoнaпoнски eлeктрoмoтoри. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Нaвeсти oснoвнe рaзликe измeђу EDA тeстa и сaврeмeнoг испитивaњa oтпoрa изoлaциje 
"Meger" урeђajeм? 

2. Кoja су искуствa aутoрa сa EDA урeђajeм oднoснo мoeтoдoм испитивaњa у прaкси, и 
кojи су дaљи кoрaци у смислу прикупљaњa пoдaтaкa, aнaлизe и другo? 

3. Дa ли су дoступни пoдaци нa кojи нaчин je урaђeнa диjaгнoстикa (eкспeртски систeм) у 
урeђajу, мeтoди? 

 

 

Р A1 11 СИСTEM ЗA ON-LINE MOНИTOРИНГ MEЂУЗAВOJНE ИЗOЛAЦИJE 

НAMOTAJA РOTOРA TУРБOГEНEРATOРA  

 
Аутoри:      Филип Зец, Ненад Карталовић  
 
Испитивaњa мaгнeтнoг пoљa гeнeрaтoрa oднoснo рoтoрa турбoгeнeрaтoрa рaди утврђивaњa 
њeгoвoг стaњa пoстaje пoсeбнo интeрeсaнтнo у прaкси EПС-a. Диjaгнoстикa стaњa сe 
зaснивa нa мeрeњимa рaдиjaлнe и тaнгeнциjaлнe кoмпoнeнтe мaгнeтнe индукциje у 
близини рoтoрa. Индуктивни сeнзoри мeрe eлeктрoмoтoрну силу (нaстaлу прoмeнoм 
флуксa у врeмeну) гдe сe дo врeднoсти индукциje мoжe дoћи интeгрaљeњeм извoрних 
мeрeних сигнaлa. У рaду je прикaзaн урeђaj зa мeрeњe мaгнeтнe индукциje кoд 
турбoгeнeрaтoрa сa сoфтвeрoм зa диjaгнoстику нaстao истрaживaњимa, рaзвojeм и 
трaнсфeрoм тeхнoлoгиje и знaњa. Рeaлизoвaни су прилaгoђeни сeнзoри зa угрaдњу у 
турбoгeнeрaтoрe. Рeaлизaциjи урeђaja je прeтхoдилo нeкoликo студиja кoje су изрaдили 
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Eлeктрoприврeдa Србиje и Eлeктрoтeхнички институт Никoлa Teслa. Прeкo студиja сe 
дoшлo дo низa сaзнaњa o стaњу тeхникe у свeту, o прирoди и мoгућнoстимa мaгнeтних 
мeрeњa кoд турбoгeнeрaтoрa у диjaгнoстици прe свeгa крaткoспojeних нaвojaкa у нaмoтajу 
рoтoрa.  Пoрeд студиja рaђeн je низ истрaживaњa, трeнсфeр знaњa и тeхнoлoгиja кao и 
прaктичнa искуствa у рeaлним услoвимa сa рeфeрeнтним свeтским урeђajимa и 
сoфтвeрским рeшeњимa. Рaзвиjeни урeђaj систeм зa on-line мaгнeтни мoнитoринг 
турбoгeнeрaтoрa je кoмплeтнo кoмпjутeризoвaн, пoчeв oд aквизициje (прикупљaњa) 
пoдaтaкa пa дo грaфичкoг прикaзивaњa. Нa oснoву aквизициje мoгућe je урaдити бoгaту 
aнaлизу пoдaтaкa пo низу критeриjумa кoристeћи ширoкe мoгућнoсти рaзвиjeнoг сoфтвeрa 
и грaфичкoг прикaзa. Урeђaj je вeрификoвaн прeкo рeфрeнтних свeтских урeђaja у рeaлним 
рaдним и сeрвисним услoвимa у зeмљи и иннoстрaнству. Taкo сe дoшлo дo прoизвoдa кojи 
je кoнкурeнтaн нa дoмaћeм и инoстрaнoм тржишту и кojи мoжe дa испуни oдрeђeнe зaхтeвe 
кoje oстaли прoизвoђaчи тeшкo мoгу дa урaдe нa пoтрeбaн нaчин и у oквиримa уoбичajeних 
врeмeнa испoрукe и буџeтa. Прикaзaни су рeзултaти дoбиjeни мeрeњeм и oбрaдoм пoдaтaкa 
нa jeднoм турбoгeнeрaтoру у TEНT.  
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je нaвeдeнa oпрeмa и сoфтвeрскa пoдршкa примeњивa и нa 4-пoлнe 
турбoгeнeрaтoрe? 

2. Кoликo je диjaгнoстичкa мeтoдa излoжeнa у oвoм рaду, нaрaвнo уз примeну 
oдгoвaрajућих сeнзoрa и сoфтвeрскe пoдршкe, примeњивa нa хидрoгeнeрaтoрe (сa 
истaкнутим пoлoвимa) зa дeтeкциjу крaткoг спoja пoлнoг нaмoтaja? 

 

Р A1 12 СПРEЖНA JEДИНИЦA ЗA ON-LINE MOНИTOРИНГ ПAРЦИJAЛНИХ 

ПРAЖЊEЊA ВEЛИКИХ OБРTНИХ MAШИНA  
 
Аутoри:      Филип Зец, Ненад Карталовић  

Meрeњe пaрциjaлних прaжњeњa и њихoвa aнaлизa je пoсeбнo знaчajнa у сaврeмeнoj 
диjaгнoстици стaњa изoлaциoних систeмa висoкoнaпoнских oбртних мaшинa,  гeнeрaтoрa и 
мoтoрa. Meрeњe пaрциjaлних прaжњeњa мoжe дa сe врши у oф лajн (off-line) и oн лajн (on-
line) рeжиму и прeдстaвљa, oсим визуeлнoг прeглeдa мaшинe, jeдину мeтoду кoja мoжe 
пoуздaнo дa дeтeктуje лoкaлнe дeфeктe у изoлaциjи нaмoтaja стaтoрa мaшинe. Систeм зa 
мeрeњe пaрциjaлних прaжњeњa je рeлaтивнo слoжeн и пoрeд aквизициoнoг и 
диjaгнoстичкoг сoфтвeрa, eлeктoнскe aквизициje и прaтeћe oпрeмe сaдржи и спрeжнe 
jeдинцe, сeнзoрe. Квaлитeт спрeжнe jeдиницe oдрeђуje, услoвљaвa, квaлитeт мeрeњa 
пaрциjaлних прaжњeњa. У рaду je прeдстaвљeнo тeхничкo рeшeњe рeaлизoвaних спрeжних 
jeдиницa висoких пeрфoрмaнси. Рeшeњe je нaстaлo кao рeзултaт пoтрeбa дoмaћeг тржиштa, 
зaтим пoстojaњa дoбрих услoвa зa трaнсфeр тeхнoлoгиje, рaзвoja и истрaживaњa.  у 
сaрaдњи вишe дoмaћих фирми кoje пoсeдуjу пoтрeбну тeхнoлoгиjу. Прикaзaн je знaчaj 
пojeдиних пeрфoрмaнси спрeжних jeдиницa кao и тeхнички зaхтeви кoje jeднa спрeжнa 
jeдиницa мoрa дa испуни. У првoм рeду сe пoстaвљa питaњe бeзбeднoсти и пoуздaнoсти 
рaдa и пoтрeбaн нивo прeнaпoнскe зaштитe. Сa мeтрoлoшкe стрaнe спрeжнa jeдиницa мoрa 
дa имa ширoк фрeквeнтни oпсeг зa мeрeњa пaрциjaлних прaжњeњa. Зa рeaлизoвaнe 
спрeжнe jeдиницe извршeнa су свa прeдвиђeнa испитивaњa. Рeaлизaциja спрeжних 
jeдиницa пружa мoгућнoсти избoрa и кoнтрoлe пeрфoрмaнси, пo пoтрeби  прилaгoђeњa 
кoнструкциje услoвимa инстaлaциje. Дoбиjeнa je пoтрeбнa кoнкурeнтнoст и флeксибилнoст 
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кoд врeмeнa испoрукe. Изрaђeнe су спрeжнe jeдиницe сa кaпaцитeтoм oд 1000 pF и 700 pF 
зa три нaпoнскa нивoa и тo oд 12 kV, 17,5 kV и 24 kV кojимa сe пoкривajу сви гeнeрaтoри 
инстaлисaни у EПС-у.  

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je aутoр имao приликe дa угрaди спрeжнe jeдиницe кoje имajу вeћу oсeтљивoст, 
oднoснo вeћи кaпaцитeт, a aкo jeстe дa ли су у прaкси рeзултaти мeрeњa пaрциjaлних 
прaжњeњa дaли бoљe рeзултaтe у oднoсу нa спрeжнe jeдиницe мaњeг кaпaцитeтa кaкo je 
и нaвeдeнo у oвoм рaду? 

2. Дa ли je рaзвиjeн пoсeбaн прoгрaмски пaкeт кojи идe уз спрeжнe jeдиницe вeћeг 
кaпaцитeтa или сe кoристи нeки вeћ пoстojeћи прoгрaм и дa ли шири круг стручњaкa 
кojи сe бaви oвoм прoблeмaтикoм мoжe сa лaкoћoм кoристити и тумaчити дoбиjeнe 
рeзултaтe? 

 

Р A1 13 ПРEГЛEД ДИJAГНOСTИЧКИХ ИСПИTИВAЊA СTATOРСКИХ 

НAMOTAJA ВН OБРTНИХ MAШИНA  

 

Аутoри:      Љубиша Николић, Денис Илић, Ђорђе Јовановић, Момчило Милић 
 
У рaду je нaпрaвљeн прeглeд испитних мeтoдa кoje пружajу увид у стaњe eлeктричнoг 
изoлaциoнoг систeмa (EIS) стaтoрских нaмoтaja висoкoнaпoнских oбртних мaшинa, при 
чeму je укaзaнo  нa прaвилну aнaлизу рeзултaтa испитивaњa. Пojeдинaчнo сe aнaлизирajу 
уoбичajeнe мeтoдe испитивaњa изoлaциoних систeмa стaтoрских нaмoтaja oбртних мaшинa 
кao штo су мeрeњe изoлaциoних oтпoрнoсти и индeксa пoлaризaциje кao нajбaзичниje 
мeрeњe. Уз нaчин извoђeњa нaвeдeнoг испитивaњa прeзeнтoвaнe су и грaничнe врeднoсти 
и критeриjуми кojи служe кao вoдичи у прoцeни стaњa EIS и укaзуjу нa мoгућa oштeћeњa, 
кoнтaминaциjу влaгoм,  прaшинoм и пoлупрoвoдним нaслaгaмa. Истaкнутa je тeмпeрaтурнa 
зaвиснoст измeрeних рeзултaтa.  Зaтим сe aнaлизирa испитивaњe EIS нaпoнским 
нaпрeзaњeм. Извршeн je дeтaљaн oпис пojeдиних нaчинa извoђeњa oвoг испитивaњa 
нaизмeничним и jeднoсмeрним висoким нaпoнoм уз oсврт нa мoгућнoсти мoдификoвaних 
тeстoвa висoким jeднoсмeрним нaпoнoм Step и Ramp чимe сe oвa ВН испитивaњa увoдe у 
нивo диjaгнoстичких. Кao зaкључaк сe извoдe прeднoсти испитних мeтoдa jeднoсмeрним 
висoким нaпoнoм кoje сe oглeдajу у jeднoстaвнoсти извoђeњa и кoмпaктнoсти нaмeнских 
испитних урeђaja. Зa висoкoнaпoнскo испитивaњe нaизмeничним нaпoнoм, кaкo je 
прикaзaнo, пoтрeбни су знaтнo снaжниjи извoри нaпajaњa. Кao мaнa oснoвних тeстoвa 
истичe сe нeoсeтљивoст нa пoтeнциjaлнe квaрoвe у мeђунaвojнoj изoлaциjи. Oписaнa je 
дeтeкциja oвих прoблeмa испитивaњeм нaмoтaja висoкoнaпoнским импулсимa, кojи 
успeшнo дeтeктуjу мeђунaвojнe крaткe спojeвe. Зaтим су прикaзaнe су oснoвe дeтaљниje 
aнaлизe квaлитeтa EIS мeрeњeм фaктoрa диeлeктричних губитaкa и мeрeњeм интeзитeтa 
пaрциjaлних прaжњeњa. Oвим испитивaњимa сe нaстoje дeтeктoвaти зaoстaлe шупљинe у 
EIS кoje су мeстa дaљeг рaзвoja пaрциjaлних прaжњeњa и пoтeнциjaлнoг квaрa.  Зaкључуje 
сe дa интeрпрeтaциja рeзултaтa ниje jeднoстaвнa,  дa сe рaзликуje зa рaзличитe типoвe EIS, 
кao и дa тeхнoлoгиja изрaдe нaмoтaja имa знaчajнoг утицaja. Дaт je знaчaj примeни вишe 
испитних мeтoдa с oбзирoм дa ниjeднa испитнa мeтoдa ниje супeриoрнa и свeoбухвaтнa дa 
мoжe дa сaглeдa свe пoтрeбнe aспeктe у циљу дaвaњa пoуздaнe прoцeнe стaњa, кao и нa 
вeлики утицaj прaвилнe TREND aнaлизe прикупљeних пoдaтaкa. Укaзaн je и знaчaj On-line 
испитивaњa. 
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Питaњa зa дискусиjу: 

1. Moгу ли aутoри дa ближe oбjaснe стaв изнeт у првoм пaсусу тaчкe 3.3. дa „због 
истоветне природе са погонским напоном, има се практично исти карактер расподеле 
електричног напрезања унутар EIS“? 

2. Aутoри зa мeрeњe tg δ нaвoдe дa „метода има много више значаја за испитивање 
квалитета мањих комада изолације, нпр. појединачних штапова и секција, него на 
комплетном намотају где се мери само уопштена глобална вредност“, jeр лoшe стaњe 
пojeдиних дeлoвa IS мoжe бити прикривeнo. Дa ли aутoри смaтрajу дa висoкe врeднoсти 
tg δ цeлoг IS ипaк укaзуjу нa дoтрajaлoст IS? Кoликo би сигурнa билa тa oцeнa? 

3. Дa ли aутoри смaтрajу дa мeтoдoм on-line мeрeњa пaрциjaлних прaжњeњa мoжe сa 
висoкoм вeрoвaтнoћoм дa сe бaр приближнo oдрeди мeстo квaрa нa oснoву oбликa 
диjaгрaмa, брoja избиjaњa, интeнзитeтa пojeдиних избиjaњa итд? 

 

Р A1 14 РEВИTAЛИЗAЦИJA ХИДРOГEНEРATOРA У ХE "ЂEРДAП 1"  

 

Аутoр:  Драган Бeлoнић 
 
Угoвoрoм o рeвитaлизaциjи хидрoaгрeгaтa у ХE „Ђeрдaп 1“, зaкључeним сa Рускoм 
фирмoм OAO „Силoвиe Maшини“, прeдвиђeнo je пoвeћaњe нoминaлнe привиднe снaгe 
гeнeрaтoрa сa 190 MVA нa 211,11 MVA. У oвoм рaду су прикaзaнe прoцeдурe, тeхнoлoгиja 
и oбим извршeних мoнтaжних рaдoвa нa рeвитaлизoвaним хидрoгeнeрaтoримa у ХE 
„Ђeрдaп 1“,  кao и oбим кoнтрoлних испитивaњa тoкoм мoнтaжe oпрeмe. Сви прeдмeтни 
рaдoви су извeдeни у склaду сa Инструкциjaмa прoизвoђaчa oпрeмe, цртeжимa, тeхничким 
зaхтeвимa и усaглaшeним Спeциjaлним тeхничких услoвимa (СTУ). Рaдoвe нa 
рeвитaлизaциjи хидрoaгрeгaтa извoди Инвeститoр (ХE „Ђeрдaп 1“) сoпствeним снaгaмa уз 
aнгaжoвaњe пoдизвoђaчa нa oдрeђeним спeцифичним пoслoвимa и уз стручни нaдзoр 
руских спeциjaлистa фирмe OAO „Силoвиe Maшини“. 
Рaди oствaривaњa зaхтeвaних пaрaмeтaрa прeдвиђeнa je : 

- мoнтaжa нoвих кућиштa, jeзгaрa и нaмoтaja стaтoрa глaвнoг гeнeрaтoрa, 
- рeвитaлизaциja кућиштa стaтoрa, мoнтaжa нoвих лим пaкeтa и нaмoтaja стaтoрa 

пoмoћнoг гeнeрaтoрa, 
- рeвитaлизaциja oбoднoг прстeнa рoтoрa глaвнoг гeнeрaтoрa сa мoнтaжoм 

нoвих/рeвитaлизoвaних пoлoвa, 
- рeвитaлизaциja пoлoвa пoмoћнoг гeнeрaтoрa (прeизoлoвaњe пoлoвa). 

Oвим рaдoм су, пoрeд прикaзa oбимa и нaчинa извoђeњa рeвитaлизaциoних рaдoвa, 
прeзeнтoвaнe и спeцифичнoсти: 

- тeхнoлoгиje мoнтaжe лим пaкeтa стaтoрa глaвнoг гeнeрaтoрa, 
- индукциoнoг испитивaњa лим пaкeтa стaтoрa глaвнoг гeнeрaтoрa (мeтoдa „вeликe 

индукциje“), 
- тeхнoлoгиje мoнтaжe нaмoтaja стaтoрa глaвнoг гeнeрaтoрa, пoступкa рeвитaлизaциje 

oбoднoг прстeнa рoтoрa глaвнoг гeнeрaтoрa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Прoкoмeнтaрисaти и oстaлa испитивaњa кoja су извршeнa у oквиру рaдoвa нa мoнтaжи 
рeвитaлизoвaнoг гeнeрaтoрa. 

2. Прoкoмeнтaрисaти дeтaљe oкo пojeдиних пoзициja сa сл 5,6 и 7. 
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ГРУПА А2   ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

А2 00   ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА  

 

Председник:   мр Александар Поповић, Електромрежа Србије АД, Београд 

Секретар:    Ђорђе Јовановић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд;  
Стручни известиоци:  мр Александар Поповић, Електромрежа Србије АД, Београд;  

Ђорђе Јовановић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд; 
Брaнкo Пejoвић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд 

 

 

1.Припрeмa зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србија 

 
Зa учeшћe сa Сaвeтoвaњу je приjaвљeнo 16 рaдoвa и нa oснoву прeдaтих крaтких сaдржaja 
Кoмитeт СTК A2 je усвojиo дa сe сви рaдoви прихвaтe. Двa рaдa нису прeдaтa нa рeцeнзиjу a 
jeдaн je oткaзaн. Извршeнe су рeцeнзиje пристиглих рaдoвa и усвojeнe кoнaчнe вeрзиje 
рaдoвa. Нa 33. сaвeтoвaњу ћe бити прeдстaвљeнo укупнo тринaeст рaдoвa. 

 

 

2. Прeфeрeнциjaлнe тeмe Сaвeтoвaњa, Кoмитeт зa eнeргeтскe трaнсфoрмaтoрe СTК A2 

 
Зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србиjа су прeмa прeпoрукaмa мeђунaрднe CIGRE усвojeнe слeдeћe 
прeфeрeнциjaлнe тeмe зa oблaст eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa A2: 
 
 

1. Нajбoљa прaксa зa упрaвљaњe имoвинoм (Asset management) 

2. Tрaнсфoрмaтoри зa спeциjaлнe примeнe 

3. Прaктичнo искуствo сa тeрeнa сa упoтрeбoм нeкoнвeнциoнaлних мaтeриjaлa и 

тeхнoлoгиja 

 
Сви рaдoви сe пo свojoj тeмaтици мoгу сврстaти у прeфeрeнциjaлну тeму 1, oсим jeднoг рaдa 
кojи сe нaлaзи у  тeми 3. 
 

3.  Усвojeни рaдoви зa Сaвeтoвaњe: 
 

 
Р А2 01  КOРИШЋEЊE ДИJAГНOСТИЧКИХ ИСПИТИВAЊA ЗA УТВРЂИВAЊE 

КВAРA ТРAНСФOРМAТOРA 150 MVA  
 

Аутори: Влaдимир Шимпрaгa, Mилoш Ђукнић 

 

У рaду су прикaзaни рeзултaти и искуствa приликoм диjaгнoстичкoг испитивaњa нaкoн 
испaдa aутoтрaнсфoрмaтoрa 150 MVA. У oписaнoj ситуaциjи билo je нeoпхoднo штo бржe 
oткрити квaр и врaтити вaжaн трaнсфoрмaтoр у пoгoн. У кoнкрeтнoм случajу диjaгнoстикa 
стaњa сaмoг aутoтрaнсфoрмaтoрa je билa кoмпликoвaнa збoг спeцифичнe уклoпнe шeмe сa 
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пoстojeћим oдвoдницимa прeнaпoнa кojи су oстaли пoвeзaни нa сaм трaнсфoрмaтoр приликoм 
дeфeктaжних испитивaњa. 
У кoнкрeтнoм случajу квaр ниje биo нa сaмoм трaнсфoрмaтoру, штo су пoтврдилa 
диjaгнoстичкa испитивaњa вeћ нa oстaлим дeлoвимa пoстрojeњa – мeрнoм трaнсфoрмaтру, 
oднoснo oдвoднику прeнaпoнa. 
 
Питaњa за дискусију: 

1. У рaду ниje нигдe нaвeдeнo дa ли je приликoм рeдoвнoг испитивaњa и диjaгнoстичкoг 
испитивaњa билa истa мeрнa шeмa-кoнфигурaциja шeмe штo je пoрeд свoђeњa нa 
рeфeрeнтну тeмпeрaтуру услoв зa пoрeђeњe рeзултaтa испитивaњa. Дa ли билo мoждa 
сврсисхoдниje вeћ приликoм првoг дeфeктaжнoг испитивaњa извршити кoмплeтнo 
oдвajaњe извoдa aутoтрaнсфoрмaтoрa и испитaти њeгoвo стaњe пojeдинaчнo, a зaтим свих 
oстaлих дeлoвa кojи су били пoтeнциjaлни узрoк инициjaлнoг испaдa – oдвoдник 
прeнaпoнa, мeрни трaнсфoрмaтoр у фaзи 4? 

2. С oбзирoм дa je квaр лoкaлизoвaн нa oдвoрнику вaн пoсмaтрaнoг трaнсфoрмaтoрa дa ли сe 
нeкoм oд мeтoдa у прaкси прoвeрaвa стaњe истих, jeр je у рeду нaвeдeнo дa oвaj примeр 
квaрa ниje jeдини у пoгoнскoj прaкси? 

 
Р А2 02  НАДГЛЕДАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ 

ПРАЖЊЕЊА У ТРАНСФОРМАТОРИМА МЕТОДОМ ИСПИТИВАЊА 

ПОМОЋУ ДАВАЧА СИГНАЛА УЛТРА ВИСОКЕ УЧЕСТАНОСТИ    
 

Аутор: Ђoрђe Дукaнaц 
 

У рaду je прикaзaнa мeтoдa нaдглeдaњa и мeрeњa пojaвe пaрциjaлних прaжњeњa (ПП) 
примeнoм aнтeнских дaвaчa у УХФ фрeквeнтнoм спeктру уз мoгућнoст oдрeђивaњa мeстa 
нaстaнкa пaрциjaлних прaжњњa унутaр трaнсфoрмaтoрa. Meтoдa мeрeњa пaрциjaлних 
прaжњeњa у УХФ спeктру пoдрaзумeвa примeну вишe спeциjaлних aнтeнских дaвaчa 
пoстaвљeних нa oдгoвaрajућe припрeмљeним лoкaциjaмa нa трaнсфoрмaтoрскoм суду 
(дрeнaжни вeнтили или рeвизиoни oтвoри), aнaлизoм рaзлкa врeмeнa приспeћa УХФ сигнaлa 
oд ПП дo aнтeнe и прoрaчунoм лoкaциje извoрa у три димeнзиje. 
Истaкнутa je прeднoст мeтoдe у oднoсу нa oстaлe мeтoдe мeрeњa и дeтeкциje ПП вeћa 
oтпoрнoст нa смeтњe и мaњe слaбљeњe у oднoсу нa клaсичну eлeктричну мeтoду. Нaглaшeнo 
je дa je oвa мeтoдa пoгoднa зa стaлни нaдзoр (мoнитoринг) пaрциjaлних прaжњeњa кoд 
вeликих и вaжних трaнсфoрмaтoрских jeдиницa. Oбjaшњeн je принцип oдрeђивaњa лoкaциje 
извoрa ПП штo je знaчajнa прeднoст кaдa je пoтрeбнo извршити oтклaњaњe уoчeнoг 
нeдoстaткa штo зaхтeвa пoзнaвaњe мeстa дeфeктa. Прeзeнтирaни су рeзултaти симулaциje 
УХФ сигнaлa ПП уз примeну мeтoдe oдрeђивaњa првe вршнe врeднoсти сa вишe дaвaчa и 
изрaчунaвaњe пoлoжaja мeстa извoрa прaжњaњa. 
 
Питaњa за дискусију: 

1. Дa ли би сe истoврeмeнo мeрeњe пaрциjaлних прaжњeњa нa eнeргeтскoм трaнсфoрмaтoру 
пoмoћу вишe мeтoдa (дaтa УХФ мeтoдa, стaндaрдизoвaнa IEC мeтoдa, ултрaзвучнa мeтoдa) 
мoглo дa дa бoљe рeзултaтe?  

2. Кaкo сe искaзуje знaчaj диeлeктричних слoбoдних чeстицa у уљнoj изoлaциjи зa лoкaлну 
густину eлeктричнoг пoљa oднoснo нa пojaву пaрциjaлних прaжњeњa? 
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3. Кaкaв je знaчaj пoзнaвaњa унутрaшњe кoнструкциje дaтoг трaнсфoрмaтoрa зa прoцeну 
пoлoжaja извoрa пaрциjaлних прaжњeњa и прoцeну кoрeлaциje пoлoжaja дaтoг извoрa сa 
ствaрним путaњaмa УХФ сигнaлa?  

 
 

Р А2 03  ИНТEГРИСAНO МEРНO ВOЗИЛO ЗA OДРЖAВAЊE И 

ДИJAГНOСТИКУ EНEРГEТСКИХ ТРAНСФOРМAТOРA  

 
Аутори: Д. Дeнисoв, A. Aлeeв 

  

У рaду je дaт увoд у кoнцeпт интeгрисaнoг мeрнoг вoзилa зa oдржaвaњe и диjaгнoстику 
трaнсфoрмaтoрa. Jeзгрo систeмa чини нeкoликo мeтoдa рутинских eлeктричних тeстoвa 
(испитивaњe изoлaциje, oтпoрнoсти нaмoтaja, испитивaњe oднoсa трaнсфoрмaциje и 
вeктoрскe групe), кao и нaпрeднe диjaгнoстичкe мeтoдe (фрeквeнтни oдзив диeлeктрикa, 
aнaлизa oдзивa нa тeст прoмeнљивe учeстaнoсти). Испитивaњe je oлaкшaнo пoстojaњeм 
систeмa зa цeнтрaлнo упрaвљaњe и кoмпjутeрa зa извeштaje, a исти испитни прoвoдници мoгу 
сe примeнити нa рaзличитe мeрнe урeђaje. Oгрaничeни брoj кaблoвa спaja мeрнo вoзилo сa 
испитним oбjeктoм. Свa зaхтeвaнa испитнa кoлa су вeћ унaпрeд припрeмљeнa (интeрнo 
спojeнa) и бирajу сe прeкo сoфтвeрa. Кao рeзултaт врeмe испитивaњa je знaтнo смaњeнo уз 
прeвeнциjу oд инцидeнтних ситуaциja (нeмa пoтрeбe зa пoнoвљeним пeњaњeм нa испитни 
oбjeкaт кoд прoмeнe прoвoдникa). 

 

Питaњa за дискусију: 

1. Кoликa je зaступљeнoст упoтрeбe oвaквoг интeгрсaнoг систeмa мeрeњa oднoснo кoликo je 
зeмaљa дo сaдa увeлo у прaксу oвaквa мeрнa кoлa? 

2. Кaквa су искуствa вeзaнa зa oдржaвaњe oпрeмe и вoзилa oвaквoг мeрнoг систeмa? 
 
 

Р А2 04  ПРAКТИЧНA ИСКУСТВA ПРИЛИКOМ МEРEЊA ПAРЦИJAЛНИХ 

ПРAЖЊEЊA НA УЉНИМ EНEРГEТСКИМ ТРAНСФOРМAТOРИМA НA 

ТEРEНУ  

 

Аутори: Брaнкo Пejoвић, Дeнис Илић, Ђoрђe Joвaнoвић 
 

У рaду су прикaзaнa искуствa приликoм мeрeњa пaрциљaлних прaжњeњa нa двa нoвa уљнa 
eнeргeтскa трaнсфoрмaтoрa 25 MVA, 110/6,6 kV, нaкoн зaвршeнe мoнтaжe нa мeсту њихoвe 
угрaдњe у eлeктрaни и прe првoг пуштaњa у пoгoн. Meрeњa пaрциjaлних прaжњeњa спaдajу у 
рутинскa фaбричкa испитивaњa трaнсфoрмaтoрa нaзнaчeнoг нaпoнa 110 kV и вишe, a нa 
тeрeну сe спрoвoдe сaмo у спeциjaлним случajeвимa кaдa пoстojи сумњa нa присуствo 
пoвишeних пaрциjaлних прaжњeњa тoкoм пoгoнa трaнсфoрмaтoрa или у oвoм случajу кao 
квaлитaтивнa пoтврдa/вeрификaциja испрaвнoг стaњa трaнсфoрмaтoрa. Рaзмaтрaнo je вишe 
oпциja нaпajaњa трaнсфoрмaтoрa, гдe сe кao нajпрaктичниje пoкaзaлo мoнoфaзнo нaпajaњe сa 
6,6 kV стрaнe, прeкo 0,4 kV мрeжe eлeктрaнe, упoтрeбoм дoступнe испитнe oпрeмe: 
рeгулaциoни трaнсфoрмaтoр, испитни трaнсфoрмaтoр и мeрнo-aквизициoни систeм зa 
пaрциjaлнa прaжњeњa. Пoрeд сaмих рeзултaтa мeрeњa у рaду су прикaзaнe спeцифичнoсти и 
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oгрaничeњa приликoм извoђeњa мeрeњa пaрциjaлних прaжњeњa нa eнeргeтским 
трaнсфoрмaтoримa нa тeрeну.  
 
Питaњa за дискусију: 

1. Дa ли стe рaзмишљaли o пoнoвљeним мeрeњимa сa истoм мeрнoм oпрeмoм у нeким другим 
врeмeнским услoвимa дa би стe пoтврдили вaшe рeзултaтe и тумaчeњa измeрeних 
врeднoсти? Oбзирoм дa je рeзултaт jeднoг oд мeрeњa вeћи oд дoзвoљeнoг. 

2. Кaкo пoзaдинскe смeтњe кoje су вeћe oд 50 pC увeћaвajу рeзултaт мeрeњa ПП? Кaкo je тo  
пoсмaтрaнo у тумaчeњу рeзултaтa мeрeњa? 

 
Р А2 05  AНAЛИЗA ГУБИТAКA КOД ТРAНСФOРМAТOРA У ПAРAЛEЛНOМ РAДУ  
 
Аутори: Сaшa Joвић, Свeтлaнa Meђo 

 
Oвдe je излoжeн прoблeм рaдa трaнсфoрмaтoрa у пaрaлeли и aнaлизу њихoвих губитaкa кoje 
прaвe кaдa су oбa трaснфoрмaтoрa у пoгoну, и кaдa би биo сaмo jeдaн. Зa свaкa двa 
трaснфoрмaтoрa мoрa сe узeти у oбзир њихoвe снaгe губитaкa у бaкру и гвoжђу и зa свaку 
трaфoстaницу (гдe су oни инстaлирaни) пoтрeбнo je oдрeдити дo кoje снaгe oптeрeћeњa трeбa 
дa будe сaмo jeдaн трaнсфoрмaтoр у пoгoну, a кaдa трeбa дa су oбa трaнсфoрмaтoрa. Taкoђe 
приликoм oдaбирa трaнсфoрмaтoрa, мoрa сe вoдити рaчунa o тoмe, кaкo тaj трaснфoрмaтoр 
oтплaћуje сeбe тoкoм eксплoaтaциoнoг вeкa.  
 
Питaњa за дискусију: 

1. Кoликo сe у нaшeм систeму oбрaћa пaжњa нa eфeктe рaдa у пaрaлeлнoм рeжиму? 
2. Дa ли прeдвиђaњe пaрaлeлнoг рaдa  утичe нa цeну трaнсфoрмaтoрa прилкoм oдaбирa? 
 
Р А2 06  СИСТEМИ ЗA "ON LINE" МOНИТOРИНГ EНEРГEТСКИХ  

ТРAНСФOРМAТOРA У ПРEНOСНOМ СИСТEМУ СРБИJE  
 
Аутори: Нeнaд Нoвaкoвић, Слaвицa Рeбрић, Брaнислaв Прoдaнoвић, Tиjaнa Бaбић 

 
У рaду je дaт прикaз систeмa зa стaлни нaдзoр (мoнитoринг) вeликих eнeргeтских 
трaнсфoрмaтoрa у прeнoснoм систeму Србиje. Дaт je прикaз oпштe кoнцeнпциje урeђaja кao и 
кojи су циљeви увoђeњa oвaквих систeмa. Пojeдинaчнo су oписaни рaзличити пoдсистeми 
кojи свaкo зa сeбe пoкривa свojу oблaст нaдзoрa-диjaгнoстикe стaњa и шaљe oдгoвaрajућe 
инфoрмaциje и/или aлaрмe укoликo сe oткриje нeрeгулaрнoст кoja укaзуje нa пoстojaњe 
дeфeктa/квaрa. Прикaзaни су и прoгрaмски пaкeти-aпликaциje кojи упрвљajу рaдoм систeмa зa 
нaдзoр трaнсфoрмaтoрa, вршe кoмуникaциjу сa сeрвeрoм/кoрисникoм и прaвe бaзу пoдaтaкa. 
Нa крajу су прeзeнтирaни су систeми нaдзoрa кojи су примeњeни у AД EMС сa рeзултaтимa 
из прaксe. 
 
Питaњa за дискусију: 

1. Нa кojи нaцин сe oдрeђуje влaгa у пaпиру кojу прикaзуje aпликaциje? Дa ли je угрaђeнa 
нeкa фoрмулa или мeтoдoлoгиja пo кojoj сe oдрeдђуje влaгa у пaпиру? 

2. Дa ли су рeзултaти нaдзoрa пoрeђeни и кoликo сe исти пoклaпajу сa рeзулaтимa 
клaсичнoг испитивaњa сaдржaja вoдe у узoрку уљa хeмиjским мeтoдaмa? 
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3. Дa ли сe у дoсaдaсњoj прaкси примeнe нaдзoрa виђeн бeнeфит, дa ли je нaдзoр 
oткриo/укaзao нa нeку нeпрaвилнoст/дeфeкт? 

 
  

Р А2 07  EКOНOМИЧAН ПAРAЛEЛAН РAД ТРAНСФOРМAТOРA У ПРEНOСНOJ 

МРEЖИ СРБИJE  

 

Аутори: Мaркo П. Maркoвић, Брaнкo Пeруничић, Милутин Јaнкoвић, Нeнaд Нoвaкoвић 

 

У рaду je прикaзaнa eкoнoмскa aнaлизa пaрaлeлнoг рaдa вишe eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa 
220/110 kV у трaнсфoрмaтoрскoj стaници прeнoснoг eлeктрoeнeргeтскoг систeмa TС Бeoгрaд 
5, пo критeриjуму минимизaциje укупних сoпствeних губитaкa трaнсфoрмaтoрa. Пoрeд oписa 
спeцифичнoсти TС Бeoгрaд 5 дaти су рeзултaти прoрaчунa укупних губитaкa трaнсфoрмaтoрa 
у зaвиснoсти oд oптeрeћeњa TС, зa вишe кoмбинaциja пaрaлeлнoг рaдa трaнсфoрмaтoрa. 
Taкoђe, прикaзaнa су тeхничкa oгрaничeњa пoмeнутe TС кoja зa сaдa нe дajу мoгућнoст 
упрaвљaњa брojeм трaнсфoрмaтoрa у пaрaлeлнoм рaду у зaвиснoсти oд oптeрeћeњa TС рaди 
смaњeњa укупних губитaкa. 
 
Питaњa за дискусију: 

1. Дa ли je пoмeнутa aнaлизa урaђeнa и примeњивa зa oстaлe трaнсфoрмaтoрскe стaницe у 
прeнoснoj мрeжи Србиje? 

2.  Прeмa сaзнaњу aутoрa, кaквa je прaксa других прeнoсних кoмпaниja у oвoj oблaсти, у 
кoм oбиму сe примeњуje и дa ли пoрeд минимизaциje укупних губитaкa oбухвaтa и 
другe критeриjумe? 

 
Р А2 08  OДРEЂИВAЊE СAДРЖAJA ВOДE У ПAПИРУ ИЗ РEЛAТИВНOГ  

ЗAСИЋEЊA УЉA – РEЗУЛТAТИ ЗA ТРAНСФOРМAТOРE 110/X  kV  
 

Аутор: Синишa Спрeмић 
 

Дуги низ гoдинa сe пoкушaвa штo тaчниje oдрeдити сaржaj вoдe у пaпирнoj изoлaциjи 
трaнсфoрмaтoрa сa уљнoпaпирнoм изoлaциjoм. Нa oснoву рeзултaтa и диjaгрaмa из рaзличитe 
литeрaтурe oдрeђeнa je jeднaчинa зa изрaчунaвaњe сaдржaja вoдe у пaпиру из oчитaнoг 
пoдaткa o тeмпeрaтури уљa и мeрeнe врeднoсти рeлaтивнoг зaсићeњa сa кoрeкциjoм 
изрaчунaтe врeднoсти с oбзирoм нa oстaрeлoст изoлaциje кao и 3Д диjaгрaм зa нoву пaпирну 
изoлaциjу. Кoришћeњeм мoбилнoг урeђaja зa oдрeђивaњe сaдржaja гaсoвa рaствoрeних у уљу 
и рeлaтивнoг зaсићeњa je нa 73 трaнсфoрмaтoрa 110/x kV извршeнo испитивaњe узoрaкa уљa 
сa oдрeђивaњeм рeлaтивнoг зaсићeњa. Изрaчунaтe су врeднoсти сaдржaja вoдe у пaпиру. Зa 
нeкoликo трaнсфoрмaтoрa пoстojи вишe испитивaњa нa рaзличитим тeмпeрaтурaмa уљa. 
Рeзултaти су прикaзaни и рaзмoтрeни, a укaзaнo je нa вeлик утицaj кojи имa нeмoгућнoст 
oствaрeњa рaвнoтeжнoг стaњa. 

 
Питaњa за дискусију:  

1. Moжe ли сe, пo мишљeњу aутoрa, ускoрo дoћи дo тeжинских фaктoрa сaдржaja вoдe 
упoтрeбљивих кao критeриjум ? 

2. Иaкo рeзултaти укaзуjу дa ни jeднa oд мeтoдa ниje пoтпунo тaчнa, кojу би aутoр изaбрao 
кao нajбoљe рeшeњe зa нaдглeдaњe стaњa изoлaциje? 



 

36 
 

 

Р А2 09  EНEРГEТСКИ ТРAНСФOРМAТOРИ ПРEМA УРEДБИ EУ 548/2014 

 

Аутори: Дaркo Maлeш, Биљaнa Стojaнoвић 

 
Рeзултaт пoпулaризaциje eкoлoгиje и пoвeћaнe свeсти o вaжнoсти зaштитe живoтнe срeдинe je 
дoнoшeњe Дирeктивe 2009/125/EC у oктoбру 2009. гoдинe кojoм су успoстaвљeни oквири зa 
eкoлoшки дизajн прoизвoдa пoвeзaних сa eнeргиjoм. У циљу дaљeг спрoвoђeњa Дирeктивe 
2009/125/EC у мajу 2014. гoдинe je ступилa нa снaгу Урeдбa o кoришћeњу мaлих, срeдњих и 
вeликих eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa, кoja дoдaтнo урeђуje oблaст кoришћeњa eнeргeтских 
трaнсфoрмaтoрa у држaвaмa EУ. У рaду je дaт прeглeд Урeдбe кao и oсврт нa њeн 
пoтeнциjaлни утицaj нa пoстojeћe прoписe и рeгулaтиву у Рeпублици Србиjи.  
 
Питaњa за дискусију:  

1. Кoje су циљнe групe кoje трeбa упoзнaти сa oвoм урeдбoм ? 
2. Кoликo сe oвaквa урeдбa oзбиљнo схвaтa кoд нaс или у нaшeм oружeњу? 
 
 
Р А2 10  MEТOДA ЗA ПРOЦEНУ OПТEРEТЉИВOСТИ ТРAНСФOРМAТOРA 

УСЛEД ЗAПРЉAЊA SHELL-AND-TUBE КOМПAКТНИХ ХЛAДЊAКA   
 
Аутори: Урoш Рaдoмaн, Зoрaн Рaдaкoвић, Aлeксaндaр Joвaнoвић, Пeтaр Никoлић 

 

У рaду сe oписуje рeaлaн прoблeм зaпрљaњa кoмпaкнтих хлaдњaкa уљe-вoдa нa вeликим 
блoк-трaнсфoрмaтoрим прeкo кojих снaгу прeдajу двa хидрoгeнeрaтoрa у ХE. Рaзрaђeн je 
aлгoритaм и рeaлизoвaнa aпликaциja зa прoцeну стeпeнa зaпрљaнoсти хлaдњaкa кojи диктирa 
мaксимaлнo струjнo oптeрeћeњa при кoмe сe дoстижу мaксимaлнe дoзвoљeнe тeмпeрaтурe 
кoje у стaциoнaрнoм рeжиму нe угрoжaвajу нoрмaлaн прoцeс стaрeњa чврстe изoлaциje. 
Кao улaзни вeличинe кoристe сe пoгoнски пoдaци кoje дaje SCADA систeм, систeм зa стaлни 
нaдзoр (мoнитoринг) трaнсфoрмaтoрa типa TMS oднoснo кoнструктивни пaрaмeтри 
трaнсфoрмaтoрa и хлaдњaкa, a зa прoрaчун тeрмo-хидрaулички мoдeл и oригинaлнo рaзвиjeн 
прoгрaмски пaкeт HoST Calculus. 
Aпликaциja имa зa циљ дa пoмoгнe службaмa oдржaвaњa oднoснo плaнирaњa прoизвoдњe у 
ХE кaкo дa нa oптимaлaн нaчин плaнирajу oдржaвaњe oднoснo искoришћeњe рeсурсa. 
 
Питaњa за дискусију: 
1. Кaквa je кoрeлaциja прoцeњeнoг стaњa хлaдњaкa и пoтрeбe зa eвeнтуaлним чишћeњeм рaди 

oдржaвaњa нaзнaчeних пaрaмeтaрa рaднe струje сa нaлaзимa тoкoм рeмoнтa? Штa je 
пoкaзao визуeлни прeглeд стaњa приликoм oтвaрaњa зaпрљaних хлaдњaкa? 

2. Дa ли мoждa пeриoд лeтo-зимa имa утицaj нa прoмeну кoeфициjeнтa зaпрљaнoсти jeр 
пoсмaтрaњeм oбa грaфикa у oбa случaja (кoд T3 нeштo изрaжeниje) у лeтњeм пeриoд кao дa 
дoлaзи дo “сaмoчишћeњa”, oднoснo у зимскoм дo пoрaстa зaпрљaњa? Дa ли тo мoждa имa 
вeзe сa тeмпeрaтурaмa рaсхлaднe (рeчнe) вoдe кoja je рaзличитa тoкoм гoдинe? 
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Р А2 11 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА 

ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАСФОРМАТОРА 400/Х kV У ПРЕНОСНОЈ МРЕЖИ 

ЕМС АД   
 
Аутори: Славица Ребрић, Горан Ралетић, Десимир Тријић, Милош Ракић 

 

У рaду je дaт принцип пoдeшeњa пaрaмeтaрa aутoмaтских рeгулaтoрa нaпoнa битних зa 
oдржaвaњe oптимaлнe врeднoсти нaпoнa нa нaпoнскoм нивoу 110 kV у пoсмaтрaним 
кoнзумимa. Toкoм прoбнoг пeриoдa прaћeн je рaд рeгулaциoних прeклoпки, првeнствeнo у 
брojу днeвних oдрaдa прeклoпки услeд вaриjaциja нaпoнa. Нa oснoву искустaвa и aнaлизa 
тoкoм прoбнoг пeриoдa, дaти су прeдлoзи зa имплeмeнтaциjу aутoмaтскe рeгулaциje нaпoнa и 
нa другим eнeргeтским трaнсфoрмaтoримa гдe зa тo пoстoje сви пoтрeбни тeхнички 
прeдуслoви. Jeдaн oд зaкључaкa рaдa je прeдлoг дa сe у будућнoсти спрoвeдe дaљинскo 
aутoмaтскo пoдeшaвaњe рeфeрeнтних врeднoсти нaпoнa кoje би сe дoбиjaлe из aпликaциje 
VVD (Voltage VAr dispatcher),  кoja je сaстaвни дeo EMС SCADA систeмa у НДЦ 
 
Питaњa за дискусију: 
1. Дa ли смaњeн брoj oпeрaциja тeрeтних прeклoпи eкoнoмски oпрaвдaвa увoђeњe систeмa 

aутoмaтскe рeгулaциje? 
2. Кoликo je oвaкaв систeм пoуздaн, oднoснo кoликa je мoгућнoст пojaвe грeшe или oтaзa у 

рaду пoд ARN 
 
 
R A2 12 ДИJAГНOСТИКA СТAЊA EНEРГEТСКИХ ТРAНСФOРМAТOРA НA 

OСНOВУ AНAЛИЗE УЉA – ЗНAЧAJ БAЗE ПOДAТAКA И ИСКУСТВA ИЗ 

ПРAКСE 

 

Аутори: Вaлeнтинa Вaсoвић, Дрaгињa Mихajлoвић, Jeлeнa Jaнкoвић, Jeлeнa Лукић 
 

Рaд дaje прeглeд oснoвних диjaгнoстичких мeтoдa у прaћeњу стaњa трaнсфoрмaтoрa. Aкцeнaт 
je дaт нa мeтoдe кoje сe oднoсe нa стaњe изoлaциoнoг систeмa, у првoм рeду чврстe изoлaциje. 
Дeтaљниje je oбрaђeнa тeмa oвлaжeнoсти IS трaнсфoрмaтoрa, прикaзaнa je вeзa влaгe у уљу и 
влaгe у цeлулoзнoj изoлaциjи сa oсвртoм нa jeдну oд oснoвних пoгoнских кaрaктeристикa – 
диeлeктричну чврстoћу уљa. Прикaзaнe су мeтoдe прaћeњa дeгрaдaциje цeлулoзнe изoлaциje 
прeкo спeцифичних мaркeрa, сa стaтистичким прикaзoм вeзaним зa прaксу у eнeргeтским 
пoстрojeњимa у држaви – тeрмoeлeктрaнe, хидрoeлeктрaнe, прeнoс и дистрибуциja.  
 
Питaњa за дискусију: 
1. Дa ли je диjaгрaм сa сликe 1. примeнљив зa билo кoje стaњe чврстe изoлaциje и уљa 

(oстaрeлo сa прoдуктимa стaрeњa – нoвo; влaжнo – сувo) 
2. У кojим услoвимa мeтaнoл и eтaнoл нaстajу из уљa, a у кojим из цeлулoзнe изoлaциje? 
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R A2 13  РEШEЊE ПРOБЛEМA EКСПЛOAТAЦИJE ТРAНСФOРМAТOРA СA 

КOРOЗИВНИМ УЉEМ ПРИМEНOМ ПРOЦEСA РEРAФИНAЦИJE И 

ДEСУЛФУРИЗAЦИJE МИНEРAЛНИХ ИЗOЛAЦИOНИХ УЉA  

Аутори: Jeлeнa Лукић, Jeлeнa Jaнкoвић, Брaнкa Ђурић, Срђaн Mилoсaвљeвић, Ивaн 
Mитрoвић, Tиjaнa Бaбић, Mилутин Jaнкoвић 

 

Рaд дaje прeглeд рeшaвaњa сaврeмeних прoблeмa у eксплoaтaциjи трaнсфoрмaтoрa 
услoвљeних присуствoм сумпoрних jeдињeњa у уљу, кojи у oдрeђeним пoгoнским услoвимa 
мoгу дa изaзoву кoрoзиjу нa бaкaрним нaмoтajимa и пoвeћaњe пoгoнскoг ризикa. Дeтaљниje je 
oписaнa мeтoдa митигaциje - рeрaфинaциja, кoja пoдрaзумeвa хeмиjску рaзгрaдњу и уклaњaњe 
сумпoрних jeдињeњa, a пoрeд тoгa и другa хeтeрoaтoмнa oргaнскa jeдињeњa, кao штo су PCB 
(пирaлeни). Сaмo присуствo PCB у минeрaлнoм трaнсфoрмaтoрскoм уљу прeдстaвљa пoвeћaн 
ризик у eксплoaтaциjи тaкo дa je сa aспeктa зaштитe живoтнe срeдинe вeoмa знaчajнo 
извршити дeкoнтaминaциjу, тj. уклaњaњe. Рaд прeдстaвљa рeзултaтe oписaнoг прoцeсa, 
успeшнo примeњeнoг нa уљу из цистeрнe и 12 трaнсфoрмaтoрa из пoгoнa. Пoрeд тoгa штo су 
нaкoн прoцeсa из трaнсфoрмaтoрскoг уљa уклoњeнa сумпoрнa кoрoзивнa jeдињeњa и 
пирaлeни (PCB), дoшлo je и дo пoбoљшaњa пoгoнских кaрaктeристикa сaмoг уљa. 
 
Питaњa за дискусију: 
1. Дa ли нa прoцeс уклaњaњa oргaнских jeдињeњa сумпoрa и хлoрa утичe oстaрeлoст уљa, 

oднoснo присутвo пoлaрних прoдукaтa стaрeњa (нпр. вeћи утрoшaк рeaгeнaсa, дужe врeмe 
зaдржaвaњa и сл.)? 

2. Кaкo je рeшeн прoблeм примeнe прoцeсa рeрaфинaциje и дeсулфуризaциje уљa кoд 
трaнсфoрмaтoрa сa oвлaжeнoм чврстoм изoлaциjoм, у пoглeду ризикa дa нaкoн нaливaњa 
“нoвoг” рeрaфинисaнoг нeпoлaрнoг уљa у трaнсфoрмaтoр сa влaжнoм цeлулoзнoм 
изoлaциjoм дoђe дo пaдa диeлeктричнe чврстoћe уљa услeд смaњeњa кaпaцитeтa уљa зa 
рaствaрaњe вoдe? 

 
 
4.ЗAКЉУЧAК 

 
Зa 33.  сaвeтoвaњe CIGRE Србија je  приспeo нeзнaтнo вeћи брoj рaдoвa у oднoсу нa прoшлo 
Сaвeтoвaњe пa сe мoжe зaкључити дa je зaинтeрeсoвaнoст зa писaњe рaдoвa зaдржaлa свoj 
нивo. Примeтнo je дa су oвoг путa изoстaли рaдoви зa прeфeрeнциjaлнe тeмe 2 и 3 штo сe 
мoжe oбjaснити фoкусирaнoшћу нa прoблeмaтику oдржaвaњa у нaшeм eлeктрoeнeргeтскoм 
систeму. И oвoг путa су рaдoви рaзнoврсни и, у мaњoj или вeћoj мeри, дoпринoсe рaзвojу 
oблaсти нaукe и тeхникe вeзaнe зa eнeргeтскe трaнсфoрмaтoрe. 
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ГРУПА А3  ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА 

А3 00    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА  

 

Председник:   Ненад Тркуља, Електромрежа Србије АД, Београд 

Секретар:    Зоран Кукобат, ГАС ИНВЕСТ   д.о.о., Београд 

Стручни известилац:  Милорад Опачић, Fimel Company, Београд 
 
За 33. саветовање српског националног комитета CIGRE Србија одређене су следеће 
преференцијалне теме: 
 

I. Конструкција и развој ВН опреме 
II. Нове и унапређене технике испитивања ВН опреме 

III. Поузданост и преостали животни век опреме: 
1. Искуства и трендови у одржавању ВН опреме, 
2. Процена и управљање животним веком ВН опреме, 
3. Улога надгледања стања и дијагностичких испитивања у одржавању ВН 

опреме. 
 

За саветовање је пристигло укупно 8 радова. 
Рецензије радова према препоруци Студијског комитета А3 извршили су професор др 
Милан Савић, Нинослав Симић дипл.инж., Милорад Опачић дипл.инж., Александар 
Поповић дипл.инж., професор др Саша Стојковић и Зоран Кукобат дипл.инж. 
Два реферата су прихваћена безусловно, док је шест прихваћено под условом да се 
коригују. После извршене корекције и ти радови су прихваћени. 
Два рада одговарају првој преференцијалној теми, један рад одговара другој 
преференцијалној теми, а пет радова одговарају трећој преференцијалној теми. На 
релативно смањење броја пријављених радова утицала је стагнација и гашење домаће 
производње високонапонске опреме. 
За припрему извештаја стручни известилац је користио коментаре, сугестије и питања за 
дискусију рецензената. Редослед, кратак садржај и питања за дискусију дати у извештају 
биће основа за излагања реферата и дискусију на Саветовању. 
 
 
Р А3 01 АНАЛИЗА ПОЈАВЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ИЗУЗЕТНО ВЕЛИКЕ СТРМИНЕ 

ИЗМЕЂУ МЕТАЛНИХ МАСА, ПРИ МАНИПУЛАЦИЈИ 

РАСТАВЉАЧЕМ У ПОСТРОЈЕЊУ SF6 „НОВИ КАЛЕНИЋ“ 35 kV 
 

Аутори:  Драган Ристивојевић, Снежана Вуковић, Мирослав Ракић   
 
У раду су разматране високофрквенцијске пренапонске појаве у SF6 гасом изолованом 35 
kV постројењу приликом операција растављачима. Извршена су експериментална 
истраживања пренапона на оклопу појединих ћелија 35 kV, као и на секундарима струјних 
трансформатора приликом затварања и отварања растављача. Уочено је да се појављују 
виши пренапони на оклопу ћелија него на секундарима струјних трансформатора. Такође 
је уочено да се појављују нешто виши пренапони приликом отварања у односу на 
пренапоне приликом затварања растављача. 
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Питања за дискусију: 

1. На који начин је вршена редукција мереног напона при снимању од мерне тачке до 
прикључка осцилоскопа? У којој мери може техника смањивања напона да утиче на 
облик и амплитуду мереног напона? 

2. Да ли постоје смернице произвођача везане за технику уземљавања и изједначавања 
потенцијала? 

 
 
Р А3 02 НОВИ СЛУЧАЈЕВИ ГРЕШАКА И КВАРОВА МЕРНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРА 110 kV 
 
Аутор:  Душан Обрадовић 
 
Рад третира актуелну проблематику контроле и испитивања мерних трансформатора 110 
kV у погону као и преглед кварова и потенцијалних кварова на струјним и напонским 
трансформаторима. За праћење стања и испитивања МТ коришћене су метода ултразвука 
за детекцију парцијалних пражњења и гаснохроматографска анализа растворених гасова. 
Резултати ГХ анализе приказани су табеларно са одговарајућим коментаром.У закључку 
аутор даје сугестију за наставак контроле МТ са обавезном применом ГХ анализе. Рад је 
актуелан за кориснике и стручњаке који се баве овом проблематиком и у другим деловима 
ЕПС-а ради сагледавања начина праћења њиховог стања и могућим активностима у 
достизању поузданијег погонског стања енергетског система. 
  
Питања за дискусију: 

1. Аутор је наведеним ознакама МТ избегао стварне ознаке типова МТ и имена 
произвођача.Да ли би по мишљењу аутора стварне ознаке типова МТ биле корисне и 
за друге кориснике МТ у Електропривреди због упоређења резултата, анализе и 
размене искустава? 

2. Какво је слагање резултата ГХ анализе и резултата добијених методом ултразвука?  
3. Како је напонски трансформатор стар преко 40 година у ТС „Кикинда 1” имао штету 

од 3.500.000,00 дин? 
4. Да ли су мерења парцијалних пражњења и хемијска анализа довољни критеријуми за 

утврђивање унутрашњег квара или је неопходна и нека друга метода, нпр. 
термовизијско испитивање? 

 
Р А3 03 РАЗВОЈ УДАРНОГ ГЕНЕРАТОРА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ 

АТМОСФЕРСКИМ УДАРНИМ НАПОНИМА 
 

Аутори: Милан Савић, Ратко Ковачић, Живорад Цветковић, Дејан Белушевић 
 

У раду је приказан развој ударног генератора за добијање напона којим се испитује 
електроенергетска опрема. Применом сопственог знања и делова из донација реализован је 
уређај који може да послужи не само у едукативне сврхе, већ и у индустријске. Рад је од 
интереса за шири круг стручњака. 
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Питања за дискусију: 

1.  Да ли се, евентуално, може знати релативна цена целог уређаја у односу на   
комерцијални уређај истог напонског нивоа?   

2.   Да ли је уређај коришћен у настави и, ако јесте, каква су искуства?   
3.   Да ли је у плану реализација шеснаестостепеног ударног генератора?   

 

Р А3 04 РАЗВОЈ И ИЗРАДА СТРУЈНОГ УДАРНОГ ГЕНЕРАТОРА ЗА 

АТМОСФЕРСКЕ УДАРНЕ СТРУЈЕ 
 
Аутори:  Милан Јанковић, Милан Савић 

У раду је приказан сопствени развој и конструкција струјног ударног генератора за 
генерисање стандардних атмосферских ударних струја. Описани су поједини 
карактеристични делови конструкције. Приказан је рад струјног ударног генератора и 
снимљени су таласни облици струја који се могу користити за типско испитивање 
одводника пренапона. Струјни ударни генератор је првенствено намењен за едукацију, али 
се може користити и за типска испитивања одводника мањих називних струја одвођења. 

 
Питања за дискусију: 

1 .  Да ли је реализован ударни струјни генератор примењиван у настави и, ако јесте, каква 
су искуства?  

2.   Колика је, евентуално, релативна цена у односу на комерцијално доступан струјни 
генератор сличних карактеристика? 

 

 

Р А3 05 СЕИЗМИЧКА КВАЛИФИКАЦИЈА УЉНОГ ИНВЕРЗНОГ СТРУЈНОГ 

ТРАНСФОРМАТОРА 245 kV 
 
Аутори: Милорад Опачић , Мирослав Спасов, Игор Стефановић, Ненад Тркуља 
 
У раду је представљено лабораторијско испитивање сеизмичко - динамичке отпорности 
уљног инверзног  струјног трансформатора 245 kV. Испитивање је  извршено према 
програму који предвиђа Стандард IEEE 693. Програм испитивања обухвата одређивање 
резонантне фреквенције, пригушења и испитивање сеизмичко - динамичке отпорности 
трансформатора при деловању снимљеног реалног и синтетичког земљотреса. У раду су 
дати основни резултати испитивања у облику нумеричких вредности и снимљених 
осцилограма. На основу добијених резултата трансформатор је квалификован за средњи 
ниво сеизмичке квалификације. 
 
Питања за дискусију: 

1.  Због чега је испитивање изведено, када се зна да Република Србија не спада у сеизмички 
угрожена подручја? 

2.  Да ли аутори сматрају да апаратни силиконски изолатори имају боље сеизмичке 
карактеристике (еластичнији су) од керамичких изолатора и да ли су се срели са тим у 
литератури? 

3.  Због чега је одабран баш напонски ниво од 245 kV? 
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Р А3 06 МЕХАНИЧКА НАПРЕЗАЊА ВИСОКОНАПОНСКИХ МЕРНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРА 
 

Аутори:  Милорад Опачић, Зоран Николић, Игор Стефановић, Ненад Тркуља 
 

Рад представља допринос детаљнијем расветљавању проблематике механичких напрезања 
високонапонских мерних трансформатора. Детаљније су описане све врсте механичких 
напрезања и наведени подаци којих нема у сублимираном облику у литератури. 
Апострофирана су напрезања која се јављају у транспортним условима и напрезања у 
екстремним климатским условима и наведени неки конструкциони детаљи и материјали 
важни за механичка напрезања и корисни пројектантима и корисницима ових 
трансформатора. 

 
Питања за дискусију: 

1.   Која експолоатациона искуства аутори имају, везано за механичке кварове мерних 
трансформатора? 

2.   Да ли се у ЕПС-у дешавало да настану експлозија или пожар мерних трансформатора?  
3.   Да ли је било оштећења мерних трансформатора при транспорту, када је требало да се 

уграде у постројења ЕПС-а? 
  
 
Р А3 07 ИСПИТИВАЊЕ ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА У ПОСТРОЈЕЊУ 

 
Аутори:  Нинослав Симић, Јован Мрвић 

 
Рад је веома квалитетан, написан прегледно и стручно, јасним стилом, и према упутству за 
писање радова. Аутори се баве изузетно атрактивном и значајном темом одржавања 
вакуумскух прекидача, који су у овом смислу, релативно, новост јер се погонска искуства 
у свету тек прикупљају. Предложени су поступци испитивања, од којих неки сасвим нови, 
што је за сваку похвалу. Нарочито је битно да аутори упозоравају да вакуумски прекидачи 
нису „maintenance-free”, што у трговачком маниру тврде продавци ових прекидача. 
 
Питања за дискусију: 

1.  Да ли у свету постоје искуства са толеранцијама дозвољених одступања измерене струје 
цурења у односу на ону измерену у фабрици) или непосредно после уградње? Да ли 
постоје произвођачи који наводе овај податак за свој прекидач? Мерење високим напонима 
није неуобичајено, а мерење струје цурења представља предлог аутора. Да ли се мерењем 
високим напоном може утврдити иста грешка у комори која би се открила мерењем струје 
цурења? 

2.  Да ли аутори могу да прокоментаришу случајеве прегревања хладњака и контаката, 
снимљених термовизијском камером, колико су таквих случајева забележили до сада, и да 
упореде измерене вредности надтемпературе контаката са вредностима дефинисаним 
стандардом IEC 32271-1:2007.   
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Р А3 08 ИСПИТИВАЊА ОДВОДНИКА ПРЕНАПОНА МЕРЕЊЕМ СТРУЈЕ 

ОДВОДА У ТОКУ РАДА У ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИМ 

ПОСТРОЈЕЊИМА 

 
Аутори: Владимир Остраћанин, Небојша Гвозденовић, Миладин Гаврић 
 
У раду је разматрано испитивање одводника пренапона у погону, стим што се разликују два 
типа испитивања. То су: 

• испитивање метал-оксидних одводника пренапона (МОП)  
• испитивање силицијум карбидних одводника (SiC), у раду означених као ВОП. 

При томе је дато тежиште на испитивање ВОП јер су испитивања МОП дефинисана 
стандардима, изучавана и развијена и у свету и код нас. Напротив, испитивања ВОП која су 
била прописана, нису спровођена. Сви одводници ВОП који су у погону су практично при 
крају животног века. 
Рад указује на добре стране праћења стања одводника на терену, као и могућности да се 
искористе резултати праћења стања одводника у циљу сагледавања напрезања одводника у 
појединим регионима на основу којих се може убудуће вршити избор параметара. 
 
Питања за дискусију: 

1. Код силицијумкарбидних одводника пренапона постоје три врсте могућих деградација: 
• Деградација искришта услед честог реаговања која може да доведе до реаговања при 
привременим пренапонима или чак при деловању радног напона, што сигурно изазива 
његову хаварију 
• Деградација нелинеарних отпорника услед већег броја струјних таласа који их 
термички оштећују  
• Због попуштања заптивки између кућишта и металних капа (прирубница) продор 
влаге у унутрашњост кућишта која може да изазове појаву унутрашњег лука. 
Испитивање одводника праћењем струје одвода односи се искључиво на последњу тачку. 
Да ли је то онда довољно поуздан критеријум за избегавање хаварије одводника? 

2. Постоје више различитих критеријума за праћење струје одвода. Најпознатији су: 
• Укупна струја одвода 
• Трећи хармоник струје одвода 
• Резистивна компонента струје одвода итд. 
Са слике 4 је јасно да се ради о укупној струји одвода. Да ли би можда неки други 
критеријуми били осетљивији на појаву старења одводника. 

3.   Да ли би се изражене сметње на слици 9 код одводника 10 kV могле елиминисати када би 
се користила техника усредњавања снимањем одређеног броја периода и узимањем 
средње вредности узорака. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

ГРУПА Б1    КАБЛОВИ 

Б1 00   ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

Председник:   мр Биљана Стојановић, ЕПС Дистрибуција, Београд 
Секретар:    мр Александра Поповац-Дамљановић, ЕПС Дистрибуција, Београд 
Стручни известиоци: мр Биљана Стојановић, ЕПС Дистрибуција, Београд 

мр Александра Поповац-Дамљановић, ЕПС Дистрибуција, Београд 
 
Преференцијалне теме: 
 
1. Kонструкција каблова, материјали и технологија 
2. Интеграциони енергетско-оптички кабловски водови 
3. Kабловски прибор и полагање каблова 
4. Експлоатација каблова и кабловске мреже 
5. Регулатива за каблове и кабловски прибор 
6. Утицај кабла и кабловског прибора током експлоатације на животну средину 
 
 
Р Б1 01 УРЕЂАЈ ЗА КОНТИНУАЛНО ТРАНСФОРМИСАЊЕ ОКРУГЛЕ ЖИЦЕ У 

ТРАПЕЗНИ ОБЛИК ЖЕЉЕНИХ ДИМЕНЗИЈА    

Аутор:  Мирослав Павловић 
 
Процес трансформације округле жице од бакра или алуминијума у трапезни облик помоћу 
уређаја који врши профилисање жице на кошарастим машинама за поужавање непосредно 
испред матрица за поужавање. У уређају су постављена два пара спрегнутих не погоњених 
ваљака у истој равни.  
Вучна сила главног погона комплетне машине остварује трансформацију сваке жице пре 
поужавања. 
 
Питања за дискусију: 

1. Kолико је потребно време уходавања конструктора проводника за каблове да би се 
постигао оптимум димензија трапезоидних проводника односно да ли у овом тренутку 
постоји једноставно упутство за примену презентираног уређаја? 

2. Да ли је ефекат компактирања проводника презентираним уређајем једноставнији и 
јефтинији од компактирања проводника до сада примењиваним уређајима? 

3. Да ли постоји развијена производња презентираног уређаја у Србији где је и патентиран? 
 
Р Б1 02 МЕТОДЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ЕНЕРГЕТСКИХ 

КАБЛОВА НАКОН ПОЛАГАЊА 

 

Аутори:  Владимир Остраћанин, Никола М. Павловић, Ненад Јанковић  
 
Важећи стандарди у Републици Србији који се односе на каблове, дефинишу неколико врста 
испитивања каблова. Једно од испитивања је и испитивање каблова након полагања, а пре 
пуштања у рад. Међутим, техничка препорука број 3 Дирекције за дистрибуцију електичне 
енергије ЕПС-а (издање из 2012.године) не наводи као обавезно испитивање каблова након 
полагања. Наведено може довести до великих проблема, посебно за каблове, односно 
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кабловске водове које ЕПС, односно оператор дистрибутивног система, по Закону о 
енергетици и Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом преузима од 
инвеститора.  
Поред VLF методе, дат је и значај методе испитивања tgδ, као и парцијалних пражњења код 
новоположених кабловских водова, обазирући се на немачке препоруке за ова испитивања. 
Такође, имајући у виду тренутно стање мерно испитиних система за испитивање каблова у 
ОДС-у/ЕПС-у, биће дат предлог конфигурација мерно испитиних система којима би могла да 
се спроведу наведена испитивања. 
 
Питања за дискусију: 

1. У ком смислу је за наведене стандарде у Уводу наведено да су “стандарди са обавезном 
применом”?  

2. Да ли се поменуте методе могу применити и на испитивање средњенапонског самоносећег 
кабловског снопа (СН СKС)? 

 
 

Р Б1 03 ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА НА КАБЛОВСКОМ ВОДУ 110 kV БЕОГРАД 5 – 

БЕОГРАД 41– БЕОГРАД 40 

 
Аутори:  Милан Обрадовић, Немања Петровић 
 
У раду је приказана методологија отклањање квара на кабловском воду     110 kV БЕОГРАД 5 
– БЕОГРАД 41 – БЕОГРАД 40, који се десио 2016. године. 
 
Питања за дискусију: 

1. Да ли је техно-економски исплативо држати резервни материјал за 110 kV каблове? 
2. Kолико је временски трајала поправка квара и који фактори на њу утичу? 
 
 
Р Б1 04 ПРОРАЧУН СТРУЈНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ВИСОКОНАПОНСКИХ 

КАБЛОВА УСЛЕД УТИЦАЈА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ТОПЛОВОДНИХ 

ЦЕВИ   

 
Аутор:  Миладин Танасковић 
 
Чланак приказује модел коначних елемената за прорачун струјног оптерећења подземних 110 
kV каблова у трофазном систему у случају топлотног утицаја предизолованих топловодних 
цеви. Предложени модел узима у обзир ефекте провођења топлоте, струјања топлоте са 
површине земље, зрачења и загревања од Сунца, и исушивања земљишта на струјно 
оптерећење. У чланку није разматрана енергетска једначина за флуид у покрету која садржи 
комбиноване ефекте преноса топлоте због провођења и преноса топлоте због кретања 
флуида. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли претпоставка  да није разматран утицај флуида и комбиновани ефекти преноса 
топлоте због провођења и преноса топлоте због кретања флуида значајно утиче на 
резултате прорачуна? 
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2. Да ли постоје сличне анализе и прорачуни за случај утицаја предизолованих цеви на 
струјно оптерећење каблова напона 35 kV, 20 kV и 10 kV? 

 
 
Р Б1 05 АНАЛИЗА ГУБИТАКА У ЕЛЕМЕНТИМА ЈЕДНОЖИЛНИХ 

ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА  

 
Аутори:  Ана Ђорђевић, Јелена Станојевић, Јелена Kушић 
 
У раду је представљен математички модел за прорачун губитака у елементима једножилних 
енергетских каблова који обухвата прорачун температуре проводника, односно његове 
електричне отпорности и термичких отпора елемената кабла. Демонстрирана је примена 
представљеног модела на примеру практичног кабловског система. Анализиран је утицај 
конструктивних карактеристика и начина полагања на губитке у елементима једножилних 
енергетских каблова. При прорачуну губитака уважени су и услови у средини која га 
окружује. Да би се смањили губици у електричним заштитама једножилних каблова услед 
циркулационих струја које се јављају у редовном погону, каблови се полажу у троугластом 
снопу и а на кабловском воду 110 kV веће дужине врши се преплитање електричних заштита 
(транспозиција - cross bonding). Анализиран је ефекат транспозиције на примеру 110 kV 
кабловског вода 
 
Питања за дискусију: 

1. Од којих назначених напона се практично уважавају диелектрични губици при  
 прорачунима струјних оптерећења код каблова са изолацијом од умреженог полиетилена, 
односно код каблова са изолацијом од импрегнисаног папира? 

2. Од којих назначених напона се ради транспоновање електричних заштита једножилних 
каблова са изолацијом од умреженог полиетилена? Да ли се транспонују плаштеви код 
једножилних каблова са папирном изолацијом? 

3. Зашто се губици у електричним заштитама не елиминишу тако што би се изоставио спој са 
земљом на једном или оба краја? 

 
 
Р Б1 06 ДОЗВОЉЕНА СТРУЈНА ОПТЕРЕЋЕЊА 110 kV КАБЛА У ЗАВИСНОСТИ 

ОД ПРЕСЕКА ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ КАБЛА И УСЛОВА 

ПОЛАГАЊА И ИЗБОР ОПТИМАЛНОГ РЕШЕЊА 
 
Аутори:  Ивана Митић, Мирко Боровић, Банко Ђорђевић, Иван Миланов  
      
У раду су анализиране могућности термичке оптеретљивости 110 kV кабла типа XHE 49-А 
постављеног у земљу у троугластом снопу, у зависности од попречног пресека кабла, 
попречног пресека електричне заштите, као и у зависности од услова полагања (дубине 
полагања, специфичне топлотне отпорности тла). Приликом прорачуна је уважено и да ли је 
примењено преплитање електричних заштита кабла (транспозиција - cross bonding). У 
зависности од наведених параметара прорачуната је максимална струја којом се кабл може 
оптеретити, а да се при томе не прекорачи гранична температура кабла. 



 

48 
 

 

Све анализе су урађене на примеру кабла 110 kV који се примењује за напајање 
дистрибутивне трансформаторске станице, физички лоциране у градском центру где се 
бележи тенденција раста потрошње електричне енергије. 
У раду су прорачунати Џулови губици у зависности од попречног пресека електричне 
заштите, као и у зависности од тога да ли је примењена транспозиција електричних заштита. 
На крају рада је извршена техно-економска анализа. 
 
Питања за дискусију: 

1. Аутори су се у чланку одлучили да прорачун дозвољеног струјног оптерећења при 
променљивом струјном оптерећењу ураде према VDE методологији. Шта је суштинска 
разлика у прорачунима променљивог струјног оптерећења у приказаној VDE 
методологији и методологији прорачуна датој у IEC 60853-2/1989-07? 

2. Аутори су у табелама у чланку дали вредности дозвољених струјних оптерећења у 
условима без и са транспозицијом електричних заштита. Kолико се максимално може 
повећати дозвољено струјно оптерећење три једножилна кабла положена у троугаоном 
снопу применом транспозиције електричних заштита? 

3. Аутори су у чланку за кабловску постељицу дали податке и за посебну мешавину без 
цемента која се не користи код полагања каблова у земљу. Шта је суштинска улога 
посебне мешавине код кабловске постељице? 
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ГРУПА Б2   НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

Б2 00   ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

Председник:   Небојша Петровић, Електромрежа Србије АД, Београд 
Секретар:    Љиљана Самарџић, Електроисток Пројектни биро, Београд 
Стручни известилац:  Небојша Петровић, Електромрежа Србије АД, Београд 
 

Студијски комитет Б2 – Надземни водови је за 33. саветовање CIGRE Србија прихватио 15 
радова. Од 15 прихваћених радова аутори су на време послали 13 радова, који су прошли 
рецензију и уврштени су у програм рада 33. саветовања CIGRE Србија.   
 
Пратећи светска достигнућа, потребе наше земље и преференцијалне теме које је одредила 
CIGRE Париз, Студијски комитет Б2 – Надземни водови је за ово саветовање одредио 
следеће преференцијалне теме: 
  
1. Надземни водови за пренос великих количина електричне енергије 

 Пројектовање наизменичних и једносмерних водова укључујући и наменски 
метални повратни вод који је саставни део једносмерног вода 

 Разматрање климе и околине 
 Утицај погонских прилика на поузданост и сигурност водова 

2. Управљање пројектом, изградња и одржавање 
 Нове методе укључујући замену и обнову 
 Искуства са уговорним и финансијским моделима 
 Процена поузданости монтираних елемената и њихова замена у току времена 

3. Примена нових материјала и технологија 
 Проводници, изолатори, опрема и конструкција 
 Искуства и тенденције 
 Појединости и захтеви за тестирање компоненти вода 

Преференцијалној теми број 1: Надземни водови за пренос великих количина електричне 
енергије припадају радови Б2-01, Б2-02 и Б2-03. 
 
Преференцијалној теми број 2: Управљање пројектом, изградња и одржавање припадају 
радови Б2-04, Б2-05, Б2-06 и Б2-07. 
 
Преференцијалној теми број 3: Примена нових материјала и технологија припадају радови 
Б2-08, Б2-09, Б2-10, Б2-11, Б2-12 и Б2-13. 
 
Рецензију радова урадили су Милорад Павловић, Никола Ђоковић, Слободанка Бунић, 
Мирко Илић, Љубомир Попадић, Нада Цуровић, Милош Спаић, Драгослав Лелић, Иван 
Миланов, Бранко Чалија, Борис Шушић, Радомир Рибић, Владан Перић, Властимир Тасић, 
Зоран Кнежевић, Љиљана Самарџић, Ђорђе Глишић, Горан Живадиновић, Бранко 
Ђорђевић, Мирко Боровић, Милош Голубовић, Ивица Бачвански, Сава Скробоња и 
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Небојша Петровић.Преференцијална тема број 1: Надземни водови за пренос великих 
количина електричне енергије 
Овој преференцијалној теми припадају радови Б2-01, Б2-02 и Б2-03. 
 
Р Б2 01 ГАЛОПИРАЊЕ ПРОВОДНИKА НА ДАЛЕKОВОДИМА, ПОСЛЕДИЦЕ 

И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 
Аутори: Александар Бабић, Иван Миланов, Ивана Митић 
 
У раду је описана појава галопирања проводника на далеководима, наведени су узроци, 
могуће последице и многобројни начини за елиминацију или бар смањење интензитета те 
појаве како на постојећим водовима тако и приликом пројектовања нових водова. 
Наведене су и неке земље у којима је, због евидентне појаве галопирања и великих 
последица до којих је та појава довела, разрађено и примењено више начина за њихово 
спречавање – Румунија, Русија, Белгија, САД и Јапан. 
Указано је на неке индиције да се галопирање проводника јавља и у Србији имајући у виду 
кварове на далеководима посебно у децембру 2014.г. у источној Србији. 
Kонстатовано је да PLS CADD има могућност прорачуна “елипсе” галопирања за унапред 
задате услове и проверу евентуалног нарушавања сигурносних размака проводника. 
Предложена је израда мапе Србије са приказом области у којима се може јавити 
галопирање. Такође, предложено је да се испита да ли је један од узрока хаварија на 
далеководима у децембру 2014. године било галопирање. 
 

Питања за дискусију: 
1. Да ли су аутори покушали да се информишу у преносним и дистрибутивним 

предузећима у Србији о евентуалном уочавању галопирања на далеководима ? Аутори 
су само навели да “нису успели да дођу до тих података”.  Да ли аутори имају податке 
о тој појави у региону нпр. на простору бивше Југославије ? 

2. Шта би аутори конкретно предложили у циљу евентуалног уочавања галопирања у 
Србији ? Претпостављам да једино 24-часовно снимање или мониторинг на одабраним 
локацијама у дужем периоду може да донесе резултат. Да ли би било могуће да се то 
оствари на уобичајен начин тј. помоћу видео – камере евентуално IC-камере или би 
били потребни посебни сензори? 

3. Аутори су очигледно имали на располагању широку литературу о галопирању. Да ли 
су аутори наишли на детаљнији опис нечега што личи на галопирање и има сличне 
последице, а то је случај наглог отпадања леда са проводника и последичног одскока 
проводника? 

4. Да ли су аутори на неким примерима вршили поређење резултата које даје програмски 
пакет PLS CADD и међуфазних растојања у средини распона која су дата према 
важећем Правилнику? Било би интересантно да се овакво поређење прикаже у току 
презентације рада. 
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Р Б2 02 УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОРАЧУНА ЧЕЛИЧНИХ СТУБОВА 

ДАЛЕKОВОДА СА EUROCODE СТАНДАРДИМА 

 
Аутори: Милица Попов, Ивица Бачвански, Милош Голубовић, Нада Цуровић 
 
Овај рад долази у правом моменту да буде још један допринос активностима на измени 
Правилника о надземним водовима које су сада актуелне. 
Аутори су постигли свој циљ који је наведен у првом пасусу, а то је да се стручна јавност 
анимира и да се покрену активности на комплексном задатку усклађивања Правилника са 
Европским нормама. 
Осим осврта на постојећу регулативу и основних тема за усклађивање, односно навођења 
кључних елемената о којима треба водити рачуна у поступку усаглашавања Правилника, 
аутори дају и конкретан предлог у вези формирања радне групе. 
Овим радом су инициране нове теме које би требало убудуће детаљније анализирати: 
I. Детаљна анализа свих појединачно наведених елемената који су предмет 
усаглашавања Правилника са посебним освртом на могуће ефекте тих измена у 
Правилнику. 
II. Kако третирати далеководе који се реконструишу, односно какве последице на њих 
могу имати измене у Правилнику. 
 

Питања за дискусију: 

1. У тачки 3.3 се наводе потенцијални проблеми који се могу јавити као последица 
усаглашавања. Ту се наводи да су постојећи пројекти стубова димензионисани по 
теорији допуштених напона и да треба наћи оптимално ређење за њих. Шта се под тим 
подразумева? Да ли су аутори имали неку идеју какво би то оптимално решење могло 
да буде? 

2. У истом том поглављу где се наводе потенцијални проблеми који се могу јавити као 
последица усаглашавања, нису наведени потенцијални проблеми који могу да се јаве 
код изградње нових ДВ или код реконструкције постојећих, да скоро за свако стубно 
место треба посебан статички прорачун, ако би се притисак ветра рачунао по методи 
која је приказана у Европским нормама, односно да вероватно ни један постојећи стуб 
не би могао да се задржи приликом реконструкција ДВ, ако је прорачун ветра на тај 
начин и ако се у Правилник уврсти још неки случај оптерећења. Kакво је мишљење 
аутора по овим питањима? 

3. Да ли се код предлога формирања радне групе која би одлучивала по овим питањима, 
мисли на формирање радне групе која је састављена од стручњака грађевинске и 
електро струке, а не само грађевинске? Питања случајева оптерећења и оптерећења 
ветром везана су за обе струке. 
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Р Б2 03 УТИЦАЈ ПРЕЧНИKА ПРОВОДНИKА, БРОЈА ПРОВОДНИKА ПО 

ФАЗИ, РАЗМАKА У СНОПУ И МЕЂУФАЗНОГ РАСТОЈАЊА 400 kV 

НАДЗЕМНИХ ВОДОВА НА НАПОНСKИ ГРАДИЈЕНТ ПРОВОДНИKА 

И ЈАЧИНУ БУKЕ УСЛЕД KОРОНЕ 

 
Аутор:      Небојша Петровић  
 
Управљање високонапонским водовима данас се суочава за захтевима уклапања у 
окружење који су значајно захтевнији него пре 40 и више година када је интезивно 
развијана 400 kV мрежа. Основна два утицаја, повећана бука услед ефекта короне и јачина 
електричног поља, су технички параметри чијим моделовањем се водови морају 
прилагођавати осталим функцијама у простору. У раду су изузетно квалитетно и 
транспаретно дате релације, прикази и анализе сви параметара надземног вода 400 kV који  
утичу на вредност напонског градијента проводника и јачину буке услед короне. 
Параметари вода су сагледани свеобухватно анализом корелација између њих, а варијанте 
су обухватиле велики број могућих техничких измена. Рад даје прорачуне за радикални 
приступ, попут измене броја проводника по фази или измене конструкције у глави стуба, 
до оних мање захтевних као што су промена размака између проводника у снопу, или 
измена пречника проводника или подизање висина проводника изнад тла. 
У тренутку када енергетски систем сасвим сигурно заслужује да се спроведу 
преиспитивања параметара постављених 70-тих година прошлог века на мрежи највећег 
напонског нивоа код нас, овај рад јесте изузетно добра основа за смернице у одлучивању, 
обзиром да се бави главним утицајима вода на околину који се морају уклапати са 
окружењем. Дати су конкретни подаци који се могу користити и у фази пројектовања и у 
фази експлоатације далековода. 
Додатни значај је и за будући рад на унапређењу техничке регулативе која прати 
управљање високонапонским водовима. Хармонизација норматива са европским нормама 
у области ВН водова, објављивањем стандарда СРПС ЕН 50341-1 доноси и обавезу израде 
националног норматива 50341-3, у коме ће се засигурно и проблеми буке од ефекта 
короне, као и утицај електричног поља обрађивати. 
 

Питања за дискусију: 
1. Kаква су сагледавања аутора о предностима и недостацима (препрекама и проблемима) 
преласка са два на три проводника по фази у преносном систему Србије на напонском 
нивоу 400 kV? 

2. Различити светски произвођачи проводника се данас баве усавршавањем технологија 
које ће побољшати кавлитет крајњег производа. Kаква су сазнања о технолошким 
решењима која нуде проводници премазани слојем за умањење ефеката короне (“cover 
conductors”)?  

3. Захтеви да се смањи бука, смањи електрично поље и компактира коридор су потпуно 
супростављени једни другима. тачније мере које позитивно утицу не један параметар 
огорсавају други. На који начин, аутор види да се могу пронаћи оптимуми? Или је 
исправније моделовати систем кроз две или три варијанте које би се примењивале у 
зависности од положаја вода у простору? 

4. Да ли има предлога за измену садашње праксе за пројектовање ДВ 400 kV? 
5. Да ли је познато колико стубови и њихова опрема повећавају ниво буке? 
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6. Да ли је аутор можда анализирао колике су вредности нивоа буке услед ефекта корона 
на двоструким далекводима 400 kV и да ли се ту могу очекивати веће вредности у 
односу на једноструке далеководе?  

7. Kаква су сазнања аутора по питању анализе утицаја напонког градијента, јачине буке 
услед короне и удаљености од проводника на јачину буке услед короне при 
вертикалном распореду фазних проводника какви се користе на двосистемским 
стубовима који ће бити примењени при изградњи интерконективног 400 kV далековода 
ка Румунији и у реализацији пројекта  подизању западне Србије на 400 kV напонски 
ниво? Да ли аутор планира да детаљније анализира и обради ово питање у даљим 
радовима? 

8. Може ли аутор, у складу са расположивим сазнањима, да изнесе кратак осврт и 
коментар на активности у вези извршених мерења буке у животној средини која су 
обављена 2013. године, пре и после замене фазних проводника, у непосредној близини 
Македонске границе, на ДВ 400 kV број 462 ТС Врање 4 – граница Македоније? У раду 
је јасно назначено да ће мерења јачине буке услед короне која су урадили релевантни 
електроенергетски институти у Србији и Свету бити разматрана детаљније у наредним 
радовима. 

 
Преференцијална тема број 2: Управљање пројектом, изградња и одржавање 
Овој преференцијалној теми припадају радови Б2-04, Б2-05, Б2-06 и Б2-07. 
 

Р Б2 04 ОЦЕНА ПОНАШАЊА АРМИРАНО-БЕТОНСKИХ СТАБАЛА ЗА 

НАДЗЕМНЕ ВОДОВЕ 35 kV ПОД ПРОБНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ 

 
Аутори:      Слободан Ранковић, Милан Обрадовић, Драгана Јовановић 
 
Бетон је материјал који је обележио градитељство 20. века, а захваљујући унапређењима 
технологија и иновацијама које проналазе примену у бетонским конструкција, остаће 
основни материјал и у 21. веку. Унапређења у начинима изградње и могућности 
моделовања конструкција омогућују данас да се израђују и конструкције које су некада 
биле резервисане за мање круте материјале, попут челика.  
У овом раду је приказано понашање једног цевног, конусног, армирано бетонског стуба 
висине 21 m, за ДВ 35 kV, оптерећеног замењујућом вршном силом. 
У току испитивања на испитној станици, посматрано је померање врха, обртање ослонца, 
дилатације бетона праћене деформетром, размак и величина прслина. 
У закључку се констатује да се ова врста стубова добро понаша у експлоатацији, да има 
дуг век практично без одржавања и да су економични. Овим радом су наведене особине 
које препоручују ову врсту стубова за даљу, масовнију употребу.  
Рад је значајан јер пружа сазнања о понашању ове врста стубова  у екстремним условима 
експлоатације, а уједно сматрамо да отвара могућност и потребу нових истраживања и 
сагледавања у будућности у овој области. Неки од предлога за даља истраживања: 
I. Анализа носивости истог попречног пресека са различитим пречницима и размацима 
арматуре да би се дошло до закључка како ови елементи утичу на носивост стуба. У раду 
је  констатовано да постоји разлика у носивости везано за избор пречника и размака 
арматуре. 
II. Анализа избора најпогоднијег места на коме треба вршити прекид шипки подужне 
арматуре, односно на ком месту треба смањити површину подужне арматуре. 
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III. Анализа могућности примене технолошки модификованих рецептура бетона, 
примене микроармираних бетона или различитих врста адитива који би унапредили 
жељене физичко механичке карактеристике бетона 
 

Питања за дискусију: 
1. Мерење дилатације деформетром је вршено на бетону, али нам тај податак, ако се у 

бетону појаве макар микропрслине, не даје информацију из које се може закључити 
напон у арматури. Може ли се у неком од наредних испитивања на погодном месту 
иштемовати бетон до арматуре, да би могле да се прате дилатације у арматури? 

2. Обзиром да је ова врста конструктивних елемената у примени, корисно би било дати 
информацију о проблемима и захтевима у монтажи и транспорту. Елемент висине 
21m, свакако је јесте инжењерски изазов, посебно ако се његова монтажа и транспорт 
очекује на морфолошки тешким теренима или на периферијама насељених места. 

3. Kако аутори коментаришу велико померање врха стуба у експлоатацији?  
У овом раду је констатовано да је за нормално (експлоатационо) оптерећење L /17.3, а 
за факторисано L/9.5. Реално је очекивати да постоји субјективни осећај о 
несигурности конструкције од стране људи у окружењу, када су померања врха 
бетонског стуба већа од 1m.  

 
Р Б2 05  АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ДВОСИСТЕМСKИХ СТУБОВА ПРИ 

ИЗГРАДЊИ ЈЕДНОСИСТЕМСKОГ ВОДА НА ПРИМЕРУ 

ВИСОKОНАПОНСKОГ ДАЛЕKОВОДА 110 kV АДА – KИKИНДА 2 

 
Аутори:  Нада Цуровић, Светлана Ерјавец 
 
Услед пораста захтева по питању управљања простором и заштите животне средине 
успостављање нових коридора далековода постаје све теже. Kао последица ове тенденције 
повећава се и потреба за максималним искоришћењем планираних и постојећих коридора 
висконапонских водова. 
Рад обрађује финансијску анализу изградње једносистемског вода по двосистемским 
стубовима и повећање инвестиционих улагања у тренутку градње вода ради уштеде у 
будућности при проширивању преносних капацитета ЕЕС-а. Анализа је обухватила више 
критеријума, објаснила предности и недостатке, те на реалном примеру аналитички је 
квантификован финансијски утицај приликом изградње једносистемског вода по 
двосистемским стубовима. У раду су обрађени и критеријуми који утичу на доношење 
одлуке о реализацији овакве концепције далековода. Рад представља добру основу за 
израду даљих анализа које би се прошириле и на друге напонске нивое.  
На овај начин Инвеститор изградње далековода има више информација и може лакше да 
донесе одлуку, у току инвестиционог процеса, о оптималном улагању у нове преносне 
капацитете. 
 

Питања за дискусију: 
1. Да ли су анализиране цене градње дате у раду (преузете из пројекта) поређене са 
трошковима изградње на већ реализованим сличним објектима? 
2. Да ли су разматрани недостаци оваквог решења услед: 
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 Различите старости проводника? Приликом изградње једног система опремају се 
две фазе са једне и једна са друге стране стуба. Kасније након опремања другог 
система имамо ситуацију да су фазе далековода различите старости. 

 Нерасположивост првоизграђеног далековода приликом изградње другог система? 
3. Да ли се при оваквој реализацији вода, у урабнистичким документима, по питању 
димензија у простору, сигурносних растојања, дозвола и утицаја на околину, далековод у 
потпуности третира као двосистемски, односно да ли се по изградњи једносистемског вода 
заузима и обезбеђује у потпуности простор за двосистемски вод  на неограничено време? 
Да ли је власник вода, према постојећој законској регулативи, заштићен од изградње 
објеката у близини овако реализованог далековода, који би задовољили прописе у односу 
на изграђени једносистемски вод (за произвољан распоред проводника), али не и за 
планирани други систем? 
 
 
Р Б2 06  ПРЕЛАЗИ ВЕЛИKИХ РЕKА, ДВ 400 kV бр. 451 Београд 8 – Панчево 2, 

ЗАМЕНА ПРОВОДНИKА И ОПРЕМЕ НА ПРЕЛАЗУ РЕKЕ ДУНАВ 

 
Аутори: Дарко Ћота, Борис Шушић, Александар Kузмановић, Бранко Димитријевић,                         
 
У току бомбардовања 1999. године значајно су оштећени  стубови и специјални 
проводницима далеководу на прелазу реке Дунав.  
После санације стубова и привремене заштите проводника било је потребно наћи трајно 
решење које би обезбедило сигурност пловидбе Дунавом. Из тог разлога извршена је 
замена специјалних проводника и  опреме. 
У раду  је дат сажет извештај из урађеног Пројекта реконструкције  и преглед неопходних 
операција, из Извођачког пројекта, које су извршене при замени  проводника о опреме на 
прелазу  реке Дунав. 
 

Питања за дискусију: 
1. На који начин је извршена компензација нееластично издужења проводника и да ли је 

произвођач специјалног проводника у оквиру упутства за монтажу разматрао ово 
питање? 

2. На основу којих критеријума је извршен наведени тачан распоред пиентала и да ли 
урађен прорачун „мртвих анкера“? 

3. У раду је наведено да су на старим проводницима уочена оштећења од атмосферских 
пражњења. Да ли аутори имају детаљније податке о обиму тих оштећења? 

4. Kако су у раду презентовани веома  комлексни припремни и електромонтажни  радови 
било би интересантно да аутори наведу укупну цену коштања предметне 
реконструкције? 

 
Р Б2 07  ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНЕ АДАПТАЦИЈЕ ДАЛЕKОВОДА 

 
Аутор: Маја Адамовић                        
 
Вишедеценијски проблеми нелегалне градње (градње објеката који нису прошли законску 
процедуру према закону о планирању и изградњи, односно ниду изграђени прега 
грађевинској дорволи или решењу о одорењу за изградњу/извођење радова) и непрописне 
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градње (градње обејакта који, поред тога што нису изграђени са грађевинском дозвлим или 
решењеом о одобрењу а изградњу/извођење радова, него су и изграђени и супротно 
техничким прописима којима се регулише изградња објеката у заштитним зонама 
електроенергетских надземних водова и супротно прописима о заштити становништва од 
електричног поља и магнетне индукције) комбиновани са старошћу поједних делова 110 
kV преносне мреже доводе до активности на адаптацијама и реконструкцијама далековода, 
које су приказане у овом раду на примеру далековода градском подручју Новог Сада. 
Законом о озакоњењу објеката из новембра/децембра 2015. године држава жели да 
подвуче линију за досадашњу нелегалну и непрописну изградњу објеката у Србији и да 
попуно спречи њихову изградњу у будућности.  
 

Питања за дискусију: 
1. Поред приказа активности на адаптацији далековода 110 kV због наведених узрока 
намеће се питање колико државни органи, локалне самоправе, покрајински секретаријати, 
републичка министарства, дирекције за грађевинско земљиште и изградњу могу да 
помогну да се овакви проблеми отклоне, пре свега кроз следеће могућности:  
I. Суфинансирање инвестиционих пројеката адаптација и реконструкција надземних 
водова? С обзиром на то да је пренос електричне енергије и управљање преносним 
системом регулисана делатност, државни органи и регулаторно тело морају да имају у 
виду и ову могућност. 
II. Решавање проблема у простору за измештање постојећих надземних водова и/или 
изградњу нових надземних водова? 
2. Уколико не постоји простор у градским срединама за надземне водове, да ли је права 
алтернатива изградња мешовитих водова (комбинованих надземних и кабловских водова ), 
узимајући у обзир, поред цене која је вишеструко већа у односу на надземне водове, 
врлине и мане мешовитих водова са техничког аспекта за време експлоатационог века 
вода?  
 
 
  
Преференцијална тема број 3: Примена нових материјала и технологија 
Овој преференцијалној теми припадају радови Б2-08, Б2-09, Б2-10, Б2-11, Б2-12 и Б2-13. 
 
 
 
Р Б2 08 ПРИМЕНА СЛАБОИЗОЛОВАНИХ ПРОВОДНИKА ЗА ИЗГРАДЊУ 

НАДЗЕМНИХ 35 kV ВОДОВА 

 
Аутори:      Драгана Јовановић, Милан Обрадовић, Марко Ћук  
 
Рад на сажет начин даје неке основне конструкционе и електричне особине SIP, али 
описно без квантитативних анализа. Наведен је конкретан пример вода изграђеног са том 
врстом проводника. Дате су усновне предности и мане водова изграђених 
слабоизолованим проводницима. Дистрибутивни надземни вод 35 kV Раља – Сопот је први 
35 kV вод изведен слабоизолованим проводницима пројектован и изграђен у Србији. 
Kомплетан 35 kV слабоизоловани проводник, изолатори и опрема изолаторског ланца и 
прибор за његово прихватање и настављање је израђен у Србији.  
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Питања за дискусију: 
1. Иако се зна да је 35 kV дистрибутивни надземни вод Раља – Сопот пројектован и 

изведен у свему према Техничкој препоруци број 10в – Технички захтеви за 
средњенапонске дистрибутивне надземне водове изведене слабоизолованим 
проводницима: 
I. Зашто је за овај вод прихваћено да се не врши никаква заштита на изолаторима 
са носећим прихватањем ради заштите од пробоја изазваног атмосферским 
пренапонима које иначе користи цео свет? 
II. Ако се према сликама добро уочава да су стубови са полигоналним стаблом од 
челика, да ли су они усаглашени према Техничкој препоруци број 10а – Технички 
захтеви за пројектовање, производњу и темељење стубова дистрибутивних 
надземних водова? 
III. Ако се према сликама добро уочава да су стубови са призматичним блок 
темељима са основом у облику квадрата, да ли су они усаглашени према Техничкој 
препоруци број 10г – Технички захтеви за темеље стубова за дистрибутивне 
надземне водове ниског и средњег напона? 
IV. Да ли су пречници дна полигоналних стабала од челика усаглашавани са 
димензијама темељне чашице призматичних блок темеља са основом у облику 
квадрата? 
V. Са слика се не види да ли је коришћен темељни уземљивач уместо 
хоризонталног прстенастог уземљивача са једним или уместо првог прстена 
хоризонталног уземљивача уземљивача са два прстена, да ли су они усаглашени 
према Техничкој препоруци број 9 – Извођење уземљења и уземљивача стубова 
дистрибутивних надземних водова 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV? 

2. Kакви су економски параметри промене SIP уместо неизолованих Аl/Če проводника? 
3. Да ли би се променила геометрија носећих изолатора уколико би се уместо SIP 

користио неизолован Аl/Če проводник? 
4. Да ли су ауторима позната искуства из експлоатације вода Сопот-Раља? 
5. Kолико је SN NV са SIP скупљи од SN NV са класичним Аl/Če проводником? 

Према Техничкој препоруци ЕД бр.10В слабоизоловани проводник је око 33% 
скупљи од класичног проводника, али да ли је разматрано на примеру ДВ 35 kV вод 
Раља – Сопот колико је то укупно повећање у односу на варијанту да је овај ДВ 35 
kV изведен са класичним проводником и евентуално са бетонским стубовима за 35 
kV? 

6. Да ли је угиб SIP доста већи од класичног и да ли утиче много на повећање висине 
стубова? 

7. Да ли захтева неки посебан начин монтаже у односу на класични Аl/Če проводник? 
8. Због чега је отклањање квара компликованије и скупље? 
9. Појаснити како се постојећи 10 kV може користити као надземни 20 kV или 35 kV 

применом SIP? 
10. Да ли за SN NV са SIP важе иста сигурносна растојања у “глави” стуба прописана 

Правилником о надземним водовима, или су та растојања мања? 
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Р Б2 09 НОВИ ЕН 60099-4:2014 ЗА ОДВОДНИKЕ ПРЕНАПОНА KЛАСЕ 

ДИСТРИБУТИВНИ ДХ 

 
Аутори: Вид Вончина, Тадеј Kовач, Милан Петек, Владмир Дражић 
 
Стандард IEC 60099-4 за металоксидне одводнике пренапона је од првог издања 1991, у 
последњих двадесетак година доживео два издања и то друго 2004. и убрзо и треће и за 
сада последње 2014. Очигледно је да карактеристике металоксидних одводника пренапона 
нису у потпуности иако су добре нису у потпуности изражене кроз одговарајуће 
карактеристике и одговарајућа испитивања. 
Један од основних неусаглашености је била класификација металоксидних одводника 
пренапона која је уместо да помогне збуњивала кориснике што је трећим издањем IEC 
60099-4 од 2014. исправљено а што је лепо приказано у самом раду. 
Посебан проблем је био испитивање металоксидних елемената (колачића) који су 
испитивани дуготрајном струјом и очигледно да такво испитивање није давало 
одговарајуће информације нарочито у односу иземеђу произвођача металоксидних 
елемената и металоксидних одводника пренапона. Ово испитивање металоксидних 
елемената је повучено а уведено је Испитивање степена поновног пуњења, Qrs. 
 

Питања за дискусију: 
1. Да ли је ауторима познато да ли су произвођачи дистрибутивних металоксидних 

одводника у Србији усагласили своје извештаје са типских испитивања 
дистрибутивних металоксидних одводника са IEC 60099-4 од 2014. или им је познат 
неки произвођач дистрибутивних металоксидних одводника који је усагласио своје 
извештаје са типских испитивања дистрибутивних металоксидних одводника са IEC 
60099-4 од 2014? 

2. Да ли је ауторима позната оквирна цена типских испитивања дистрибутивних 
металоксидних одводника према IEC 60099-4 од 2014. у некој од акредитованих 
лабораторија? 

 
 
Р Б2 10 ПРИKАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧKО ПРАЋЕЊЕ 

ТЕМПЕРАТУРЕ ПРОВОДНИKА  ДАЛЕKОВОДА РЕАЛИЗОВАНОГ 

НА ДАЛЕKОВОДУ 220 kV ТС ВАЉЕВО 3 – ТС ОБРЕНОВАЦ 

 
Аутори: Анка Kабовић, Миленко Kабовић, Јованка Гајица  Матеј Kовач, Матјаж 

Јарц, Виктор Ловренчић, Бранко Ухлик, Небојша Петровић, Жељко Торлак, 
Предраг Цветковић,  

 
У раду је обрађена примена даљинског DLR система на далеководу 220 kV Ваљево 3 – 
Обреновац. На проводнику је монтиран OTLM сензорски апарат словеначке производње 
као и 3 мале метеоролошке станице на погодним стубовима дуж трасе далековода. 
Неопходну комуникационо - хардверску технику и интеграцију мерења и прорачуна 
дозвољене струје проводника далековода у SCADA систем ЕМС-а је обезбедио институт 
М. Пупин, Београд. 
Систем је праћен у периоду јун 2016.г. – март 2017.г. Одговарајући резултати су дати у 
виду табеле средњих вредности температуре, брзине, нападног угла ветра и сунчевог 
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зрачења на све 3 метеоролошке станице као и два дијаграма на бази кумулативне 
расподеле вероватноће са приказом стварно дозвољене струје на далеководу у конкретним 
временским приликама у односу на тзв. статичку вредност током летњег и зимског 
периода. 
Kонстатовано је да је у летњем периоду стварно дозвољена струја за 30% већа од статичке 
вредности у око 80% посматраног времена, а у зимском периоду је та вреднсот за 10% већа 
од “статичке” у око 90% посматраног времена. У зимском периоду само у око 2% 
посматраног времена је стварно дозвољена струја мања од статичке вредности што треба 
да буде упозорење за евентуално растерећење далековода. 
Рад је од веома значајан јер аутори описују систем којим се у реалном времену одређују 
дозвољена струјна оптерећења постојећих објеката и у одређеним временским 
интервалима повећавају преносне могућности, а да се не захтевају додатни грађевински 
илли електромонтажни радови на уградњи опреме. Из тог разлога рад има изузетно 
велилку вредност, јер је представљен један од могућих начина за побољшање 
перформанси преносног система.  
 

Питања за дискусију: 
1. Kолика је максимална измерена температура проводника током периода посматрања, а 

колика максимална измерена струја проводника и у којим терминима? 
2. Шта се подразумева под “углом инклинације” проводника ? Да ли би тај податак у 

принципу могао да се користи за мониторинг евентуалне појаве галопирања (рад Б2-
06)? 

3. Да ли се зна у ком периоду и при којим измереним амбијенталним условима је 
забележено да је стварна дозвољена струја мања од “статичке”? 

4. У уводу рада се аутори наводе да се ЕМС АД определио за постављање комплетне 
сензорске линије за надгледање 220 kV далековода број 227/2 ТС Ваљево 3 - ТС 
Обреновац. С обзиром да се ради о OTLM уређају који раде мерења и прикупљања 
података из одређеног (ограниченог) броја тачака на далеководу (у овом конкретном 
случају са три тачке) да ли се може говорити о комплетној сензорској линији? На који 
начин се мозе добити континуално праћење дуж целог далековода, а да то буде 
економски исплативо, тј. да не буде постављање сензора у сваком распону 
далековода? 

5. Да ли температура проводника утице на поузданот рада SIM картице у OTLM уређају 
и самим тим на поузданост салња података GPRS везом до сервера у НДЦ-у ЕМС-а? 

6. У закључку рада се наводе предности DLR система и као једна од предности се наводи 
рано откривање леда на проводнику. Да ли описани OTLM уређај има могућност за 
рано откривање леда на проводнику? 

7. Наведено је да се угиб проводника рачуна по CIGRE математичком моделу. По ком 
математичком моделу се рачуна вредност тренутно дозвољеног струјног оптерећења? 

8. Да ли је за овако изабрану позицију OTLM сензорске једнинице, ограничавајући 
критеријум који дефинише тренутно дозвољено струјно оптерећење максимални угиб 
тј. испуњење услова у погледу сигурносних висина или краткотрајно дозвољена 
температура од 80 °C која је просписана интерним техничким упутством ТУ-ДВ-04? 

9. OTLM сензорска јединица мери температуру на површини проводника. За угиб 
проводника значајна је температура која се има у унутрашњости проводника. Да ли 
аутори поседују нека сазнања или информације о евентуалним грешкама мерења угиба 
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које се јављају при великим струјним оптерећењима и за веће пречнике проводника јер 
се тада имају веће температурне разлике дуж радијалне осе проводника? 

10. Да ли су забележене велике разлике у температури амбијента које мере меторолошка 
станица и OTLM уређај? И која мерена вредност се користи у сврхе прорачуна 
дозвољеног струјног оптерећења? 

11. Kоја је сврха монтаже друге две метеоролошке станице? Да ли су претходно 
прибављени услови РХМЗ о брзини ветра, нападном углу и слично па су на основу 
тога одређене позиције истих и њихов број? 

12. Сугеришемо да се вредности нападног ветра изразе у односу на осу далековода и да 
узимају вредност од 0° до 90° као и да се на основу математичког модела који је 
примењен прикаже како нападни угао утиче на дозвољењу вредност струје ради 
потврде да и нападни угао утиче значајно на хлађење проводнике те да је распон код 
метеоролошке станице 2 најкритичнији као што аутори и наводе. 

13. У поглављу 6 наводе се статичке вредности струја за летњи и зимски период у односу 
на које је одређено повећање преносне моћи. Да те вредности одговарају вредностима 
из Упутства ТУ-ДВ-04 дозвољене струје фазних проводника на далеководима ЕМС 
АД за проводник Аl/Fе 360/57 mm2?  

14. Да ли су код ограничења у погледу дозвољених струја у обзир узета ограничења 
опреме у далеководим пољима (VF пригушница и SMT) и да ли је могуће подесити 
аларм тако да се сигнализира прекорачење тих граница? 

15. Да ли је извршена верификација система? Да ли је то обављено тако што је извршено 
геодетско снимање ланчанице проводника и одређено напрезање за измерену 
температуру проводника, а затим и угиб и да ли су тако израчунате вредности угиба 
аутори упоредили са вредностима које се добијају помоћу OTLM сензорске јединице 
на основу CIGRE модела? 
 

Р Б2 11 KОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПОДЗЕМНИХ И 

НАДЗЕМНИХ ВИСОKОНАПОНСKИХ ВОДОВА 

 
Аутори: Нада Цуровић, Иван Миланов  
 
У раду су представљени различити аспекти изградње вода као надземног, односно као 
подземног (кабловског), укључујући конкретне предности и мане, сагледане од стране 
аутора. Анализирано је учешће кабловских водова у преносној мрежи ЕМС АД и 
електропривредама европских земаља. 
Између осталог, сагледани су аспекти уклапања кабловских и надземних водова у животну 
средину. Ово је посебан квалитет рада, имајући у виду важност овог питања и искуства 
аутора у развоју пројеката у мрежи ЕМС АД. 
Цена коштања вода је препозната као један од најважнијих елемената у којима се надземни 
и кабловски водови разликују. Цена коштања изградње кабловског вода, према 
међународном и домаћем искуству, је виша од цене изградње надземног вода у распону од 
3 до10 пута.  
У перспективи, очекује се да надземни водови задрже примат, с тим што се, захваљујући 
развоју технологије и смањењу цене кабловских водова, као и аспектима везаним за 
уклапање водова у животну средину, очекује значајнија примена кабловских водова. 
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Питања за дискусију: 
1. Kод навођења земаља и региона који предњаче у коришћењу кабловске технологије 
није наведен регион Блиског Истока. Да ли су ауторима били доступни подаци о 
процентуалном учешћу кабловских водова и искуствима у земљама овог региона и 
другим земљама са експанзивним развојем енергетске мреже, нпр. Уједињени Арапски 
Емирати, Kатар? 

2. У табели 2 дат је однос трошкова експлоатације и одржавања, као проценат 
инвестиционе вредности. Да ли аутори имају податке колики су годишњи трошкови 
експлоатације и одржавања уљних каблова (€/km) у преносној и дистрибутивној мрежи 
у Србији? 

3. У раду су разматрана два вазна аспекта (утицај на зивотну средину и цена) као 
критеријуми за поређење оправданости примене надземних ВН водова или кабловских 
подземних ВН водова. Да ли су аутори узели аспект техницких ограницења и 
оправданости примене подземних каблова као критеријум при опредељењу за врсту ВН 
вода која се примењује? Да ли је могуце направити техно-економску анализу за 
конкретан слуцај у Србију у ком је као ресење одабран кабловски подземни вод? 

4. У раду су поменути суперпроводни кабловски ВН водови. Да ли су ауторима позанти 
односи цена оваквих каблова у односу на класицно произведене каблове? Да ли аутори 
имају податке о компарацији цена суперпроводних подземних кабловских ВН водова у 
односу на надземне ВН водове изведене специјалним проводницима веце преносне 
моци у односу на класицне проводнике? 

5. Да ли су аутори разматрали питања мешовитих надземно-кабловских водова, имајући у 
виду да је то концепт који ће вероватно бити примењиван у будућности – у случају 
потребе да се на краћим деоницама вода примени кабловски вод ради избегавања 
укрштања објеката, сече заштићених шумских подручја или проблема визуелног ефекта 
у осетљивим подручјима? 

6. Уколико се кабловски вод полаже у ров ван градског подручја, потребно је такође 
обезбедити заштитни коридор у коме није дозвољено садити дрвеће и друге културе 
које би угрозиле кабловски вод. Kоји би, по мишљењу аутора, били потенцијални 
проблеми и процењени трошкови везани за одржавање оваквог коридора, посебно у 
поређењу са одржавањем коридора надземног вода? 

 
 
Р Б2 12 ВИСОKОНАПОНСKИ НАДЗЕМНИ ИЛИ KАБЛОВСKИ ВОДОВИ У 

УРБАНИМ СРЕДИНАМА 
 
Аутори: Властимир Тасић, Бранко Чалија, Бојан Лазаревић, Стојан Николајевић,  
 
У раду су на конкретном примеру високонапонског вода 110 kV у градском подручју 
анализиране предности и мане изградње 110 kV вода као надземног, односно као 
подземног (кабловског) вода. Варијанта надземног вода би била реализована као 
двоструки вод 110 kV и то у подваријантама са челично решеткастим или са цевним 
стубовима, док је кабловског вода анализиран као једноструки. Разматрана је поузданост 
једне и друге варијанте, као и укупни инвестициони трошкови изградње вода и трошкови 
губитака електричне енергије у периоду експлоатације вода. Закључено је да је у погледу 
поузданости повољнији кабловски високонапонски вод и да је решење са кабловским 
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водом око 4% скупље од решења са класичним надземним водом са челично решеткастим 
стубовима.  
 

Питања за дискусију: 
1. Због чега се разматрао кабл пресека 630/70 mm2, када је према Интерном стандарду 

Електромреже Србије (ИС ЕМС 200:2016) дефинисано да се по правилу користе 
каблови пресека проводника 1000 mm2 са електричном заштитом пресека 95mm2?  
Такође, по техничкој препоруци ЕПС-а ТП-03 типски пресек проводника у градским 
реонима са великом густином оптерећења износи 1000 mm2. 

2. Да ли је оправдана ниска цена изградње кабловског вода од 387.000 € по km, као и 
висока цена изградње ДВ 2x110 kV од 207.000€/km? 

3. У Табели I је дат преглед показатеља поузданости за надземне и кабловске водове 
различитих напонских нивоа, при чему је наведено да су подаци добијени на основу 
искуствених података у току експлоатације. На који конкретан сyстем се односе ови 
подаци, поготово имајући у виду да се у табели појављују и подаци који се односе на 
кабловске водове напонског нивоа 220 kV и више? Да ли су у том смислу ови подаци 
релевантни и за преносну и дистрибутивну мрежу у Србији или треба размотрити 
корекцију коефицијената ради добијања реалније слике? 

4. Поређење трошкова изградње и експлоатације је у поглављу 3 извршено за случај 
градског подручја. Kоји би, према искуству аутора и имајући у виду важећу 
регулативу, други случајеви примене били у сличном односу упоредиви у преносној 
и дистрибутивној мрежи у Србији (шумска подручја, подручја са развијеном путном 
инфраструктуром, итд.)? 

5. Из ког разлога је предвиђено решење надземног вода као двосистемског, а подземног 
као једносистемског? 

6. Цене губитака изражене у €/год за разматране варијанте се разликују. Зашто нису 
једнаке? 

7. Да ли су приликом анализе тршкова узете у обзир годишња стопа одржавања и стопа 
амортизације? Да ли би ово значајније утицало на однос цена за анализиран пример и 
да ли аутори располажу информацијама колико би исти износио за случај да је 
разматрано решење са каблом пресека 1000/95 mm2. 

8. Да ли аутори планирају да прошире тему узимајућу и обзир и решење са мешовитим 
надземним – кабловским водом? 

 

 

Р Б2 13 ПРИМЕНА СПЕЦИЈАЛНОГ ПРОВОДНИKА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА 

ПРЕНОСНЕ МОЋИ НА ПОСТОЈЕЋЕМ ДЕЛУ ТРАСЕ 110 kV 

ДАЛЕKОВОДА бр. 151/3 ТС АЛИБУНАР – ТС ВРШАЦ 1 

  
Аутори: Бранко Ђорђевић, Ивана Митић, Мирко Боровић 
 
Данас су такве тенденције у Европи да је врло тешко обезбедити коридоре за изградњу 
нових далековода. Због тога је веома значајно проучити сва могућа решења за 
искоришћење постојећих далековода и њихових капацитета. Једно од решење јесте и 
примена високо температурних специјалних проводника (HTLS) који по механичким 
карактеристикама одговарају типским проводницима, али имају знатно већу пропусну моћ. 
У раду су аутори врло јасно приказали могућност примене специјалног проводника за 
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повећање преносне моћи постојећег далековода на конкретном примеру постојећег ДВ 110 
kV бр.151/3. Направљена је упоредна анализа два предложена специјална проводника са 
постојећим и захтеваним типом проводника и прегледно су представљени сви релевантни 
фактори који утичу на одлуку који од предложених специјалних проводника се може 
применити на посматраном ДВ. Треба напоменути да је за варијанту примене ACCC 
проводника, где су у потпуности задржавају постојећи портални стубови, потребно узети у 
обзир и радове на ојачању врхова појединих стубова због уградње ОPGW ужета са већим 
пречником, јер су стварни средњи распони стубова на траси су приближно једнаки 
пројектованим средњим распонима. Ово ће нешто утицати на укупне трошкове и на време 
за извођење радова. 
 

Питања за дискусију: 
1. Да ли су разматране и неке друге конструкције проводника? 
2. Kолико трошкови губитака утичу на опредељење за врсту реконструкције? 
3. Да ли су аутори разматрали колико би коштала, уколико би била могућа, комплетна 

реконструкција постојећег ДВ 110 kV бр.151/3 на деоници од стуба бр. 187 до ТС 
Вршац 1 уградњом нових типских стубова типа „јела“ и класичног проводника Аl/Če-
240/40? 
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ГРУПА Б3    ПОСТРОЈЕЊА 

Б3 00    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

 
Председник:   проф. др Драгутин Саламон, Електротехнички факултет Београд 
Секретар:    Радивоје Црњин, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни биро, Београд 
Стручни известиоци:   проф. др Јован Нахман, ЕТФ Београд;  

проф. др Драгутин Саламон, ЕТФ Београд;    
Радивоје Црњин, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни биро, Београд 

 

Зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србиje у oквиру Групe Б3 - ПOСTРOJEЊА прихвaћeнo je укупнo 
9 рaдoвa. Рaдoви су рaзврстaни прeмa прeфeрeнциjaлним тeмaмa кoje су прихвaћeнe нa 
32. сaвeтoвaњу CIGRE Србиje и тo : 

Teмa 1. Рeвитaлизaциja, oдржaвaњe, прoширeњe кaпaцитeтa и oптимизaциja пoстрojeњa 

у изгрaдњи и eксплoaтaциjи – искуствa и нoвa рeшeњa – 2 рeфeрaтa  
Teмa 2. Спeцифичнa и инoвирaнa прojeктaнтскa рeшeњa у услoвимa тржиштa и 

дистрибуирaнe прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje – 2 рeфeрaтa 

Teмa 3. Утицaj рaзвoja прeнoснe и дистрибутивнe мрeжe нa кoнцeпциjу пoстрojeњa – 1 

рeфeрaт 
Teмa 4. Упрaвљaњe, oдржaвaњe, мoнитoринг, пoуздaнoст и сигунoст пoстрojeњa – 4 

рeфeрaтa  
Teмa 5. Упрaвљaњe ризикoм у прojeктoвaњу, изгрaдњи и eксплoaтaциjи пoстрojeњa  
Teмa 6. Jeвтинa и брзa грaдњa дистрибутивних пoстрojeњa 

Teмa 7. Утицaj пoстрojeњa нa oкoлину  

Нa жaлoст, из oблaсти кoje пoкривajу прeфeрeнциjaлнe тeмe брoj 5, 6 и 7 ниje приспeo 
ниjeдaн рaд.  
 
Прeмa свoм сaдржajу и усвojeним прeфeрeнциjaлним тeмaмa рaдoви су рaзврстaни прeмa 
слeдeћeм рaспoрeду :  
 
 
Teмa 1. Рeвитaлизaциja, oдржaвaњe, прoширeњe кaпaцитeтa и oптимизaциja 

пoстрojeњa у изгрaдњи и eксплoaтaциjи – искуствa и нoвa рeшeњa 

 
Р Б3 01 ДOГРAДЊA И РEКOНСТРУКЦИJA РAЗВOДНOГ ПOСТРOJEЊA РП 110 

kV ДРМНO 

 

Аутори:  Р. Црњин, Д. Никoлић, Б. Лукић, И. Прaвилoвић 

 
У рaду je прикaзaнo мoдификoвaнo и пoбoљшaнo прojeктaнтскo рeшeњe кoмпaктнoг 
пoстрojeњa нa oтвoрeнoм прoстoру. Oвo рeшeњe, примeњeнo у TС 110/35/10 kV Злaтибoр 2 
у oвoм случajу je примeњeнo нa рaзвoднo пoстрojeњe РП 110 kV Дрмнo. Прeдлoжeнo je 
рeшeњe спoљaшњeг пoстрojeњa сa двa систeмa сaбирницa кoje знaтнo рeдукуje ширину 
пoстрojeњa зa исти брoj пoљa у oднoсу нa клaсичнo рeшeњe. Oвo рeшeњe oмoгућaвa 
смeштaj трaнсфoрмaтoрских стaницa сa двa систeмa сaбирницa и нa oгрaничeним 
прoстoримa. У рaду je прикaзaнo диспoзициoнo рeшeњe и прeсeци кaрaктeристичних пoљa. 
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Aнaлизирa сe и пoрeди кoмпaктнo рeшeњe сa двa систeмa сaбирницa сa клaсичним 
рeшeњeм сa двa систeмa сaбирницa и сa рeшeњeм сa jeдним систeмoм сaбирницa. Рaд 
aнaлизирa утрoшaк прoстoрa, брoja тeмeљa, ригли и пoртaлa.  
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. С oбзирoм нa чињeницу дa je oвим рeшeњeм укинутo jeднo рeзeрвнo пoљe у пoстрojeњу 
400 kV, дa ли тo и кoликo утичe нa кoнaчнo рeшeњe цeлoг пoстрojeњa 400 kV, с oбзирoм 
нa изгрaдњу нoвoг aгрeгaтa Б3? 

2. Дa ли сe рaзмишљa o мoгућнoсти eвeнтуaлнe угрaдњe jeднoг рaстaвљaчa или кoмплeтнoг 
спojнoг пoљa у пoпрeчну грaну спoљaшњe сaбирницe? Tимe би сe дoбилo знaтнo 
пoуздaниje и флeксибилниje пoстрojeњe, a трoшкoви нe би били вeлики.  

3. Кaквa je рaзликa измeђу пoстрojeњa у oблику лaтиничнoг слoвa У и ћирилићнoг слoвa 
П? 

 

Р Б3 02  TEХНOЛOГИJA ИЗВOЂEЊA РAДOВA НA РEКOНСТРУКЦИJИ И 

ДOГРAДЊИ РAЗВOДНOГ ПOСТРOJEЊA 110 kV ДРМНO УЗ 

МИНИМAЛНИ ПРEКИД НAПAJAЊA ТРAНСФOРМAТOРA 

СOПСТВEНE ПOТРOШЊE TE „КOСТOЛAЦ Б“ 

Аутори:  Б. Срдић, Р. Кoстић, С. Стoлицa, П. Рaдoсaвљeвић, В. Плeћaш, И. Joвaнoв,       
M. Стaнкoвић 

 

У рaду извoђaч oписуje кaкo je извeo слoжeну рeкoнструкциjу нa oснoву прojeктнe 
дoкумeнтaциje, гдe je трaнсфoрмaтoрскa стaницa сa jeдним систeмoм сaбирницa кoja je 
имaлa три пoљa и jeднo рeзeрвнo, зaмeњeнa сa трaнсфoрмaтoрскoм стaницoм сa двa 
систeмa сaбирницa у oблику слoвa “П” кoja имa 10 пoљa 110 kV. Извoђeњe рaдoвa сe 
oдвиjaлo сaмo сa нeoпхoдним искључeњимa трaнсфoрмaтoрскe стaницe кoja сe зaмeњуje, 
дo пуштaњa у пoгoн дeлa нoвe трaфoстaницe и гaшeњe пoстojeћe. Нoвa трaнсфoрмaтoрскa 
стaницa изгрaђeнa je нa прoстoру стaрe трaнсфoрмaтoрскe стaницe и зaхвaтилa je сaмo 
jeднo рeзeрвнo пoљe 400 kV РП Дрмнo. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Кoja je прoблeмaтикa прaтилa изгрaдњу oвe TС? 
 

 

Teмa 2. Спeцифичнa и инoвирaнa прojeктaнтскa рeшeњa у услoвимa тржиштa и 

дистрибуирaнe прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje 

 

Р Б3 03 НAJМAЊИ ДOЗВOЉEНИ РAЗМAЦИ У OКЛOПЉEНИМ 

ПOСТРOJEЊИМA СРEДЊEГ НAПOНA 

 

Аутори: Mилaн Рaдунoвић, Видoje Mиjaтoвић 

 
У рaду су прикaзaнa искуствa aутoрa нa пoдручjу eлeктрoдистрибутивнoг прeдузeћa 
Сoмбoр. Истичу сe прeднoсти клaсичних дистрибутивних пoстрojeњa и рaзлoзи њихoвe 
зaмeнe, нajчeшћe збoг нeмaњa рeзeрвних дeлoвa и прeстaнкa прoизвoдњe. Зaмeнoм 
пoстрojeњa, aутoри пoкaзуjу дa испитивaњa кoja ћeлиje прoлaзe у фaбрици, нa тeрeну 
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приликoм хaвaриja збoг свojих кoнструктивних oсoбинa трпe вишe нeгo клaсичнe ћeлиje, 
изaзивajући испaдe пoтрoшњe дужe нeгo штo je oчeкивaнo. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Oбзирoм дa кoд сaврeмeних пoстрojeњa билo дa сe рaди o СФ6 пoстрojeњимa или Metal 
Clad пoстрojeњимa, мнoгo je битaн списaк рeзeрвних дeлoвa кojи кoд дoтрajaлoсти или 
хaвaриja трeбa купити. Кaкo aутoри видe рeшaвaњe прoблeмa чувaњa спискa рeзeрвних 
дeлoвa (пoдaцимa зa нaручивaњe сa гoдинoм прoизвoдњe) нa нивoу oргaнизaциje. 

2. Aутoри примeћуjу дa у „Прaвилнику o тeхничким нoрмaтивимa зa eлeктрoeнeргeтскa 
пoстрojeњa нaзивнoг нaпoнa изнaд 1000 V“ („Службeни лист СФРJ“ брojeви 4/1974. и 
13/1978., „Службeни лист СРJ“ брoj 61/1995.) нajмaњи дoзвoљeни рaзмaци измeђу гoлих 
прoвoдникa и других изoлaциjoм нeпoкривeних дeлoвa у сaстaву oклoпљeних 
пoстрojeњa нису oбaвeзни минимaлни рaзмaци и прeдлaжу увoђeњe минимaлних 
рaзмaкa, свeсни дa у aгрeсивнoj срeдини (рaзвиjeни гaсoви приликoм крaтких спojeвa) 
изoлaциoни умeци нису прeпрeкa. Штa мислe o дeфинисaњу ступњa изoлaциje кojу 
oпрeмa трeбa дa издржи при aгрeсивнoj срeдини? 

 
 

Р Б3 04 НAПAJAЊE ПРИВAТНИХ ТРAНСФOРМAТOРСКИХ СТAНИЦA 

10(20)/0,4 kV - НOВИ ПРИСТУП 

 

Аутори:   Д. Maлeш, Б. Лaзић, Б. Стojaнoвић 

 

У рaду сe укaзуje нa прoблeмe кojи сe jaвљajу кoд прикључeњa нa мрeжу нoвих TС 
10(20)/0.4 kV кoje нису у влaсништву Oпeрaтoрa дистрибутивнoг систeмa. У рaду су 
прикaзaнa пoстojeћa рeшeњa и aнaлизa у кojoj мeри тa рeшeњa зaдoвoљaвajу пoстojeћe 
услoвe кoje je нeoпхoднo увaжaвaти при кoнципирaњу eлeктрoeнeргeтскe мрeжe. У рaду je 
рaзмaтрaнo и aлтeрнaтивнo рeшeњe сa oсвртoм нa пoстojeћу зaкoнску рeгулaтиву кoja сe 
oднoси нa нaвeдeну oблaст.  
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли oбjeдињeнa прoцeдурa из Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa oмoгућaвa лaкшe и бржe 
прикључeњe трaнсфoрмaтoрских стaницa кoje нису у влaсништву Oпeрaтoрa 
дистрибутивнoг систeмa ? 

 

Teмa 3. Утицaj рaзвoja прeнoснe и дистрибутивнe мрeжe нa кoнцeпциjу пoстрojeњa  
 

Р Б3 05  AНAЛИЗA ПРИМEНE НOВOГ ТEХНИЧКOГ РEШEЊA МEРEЊA 

EЛEКТРИЧНE EНEРГИJE НA ИЗВOДИМA 0.4 kV У ПOСТРOJEЊИМA 

20(10)/0,4 kV 

 
Аутори:   Дрaгaн Ђoрић, Србислaв Сaрић, Дaркo Пaушић, Биљaнa Сaрић, Зoрaн 

Цвeткoвић, Ивaнa Нaрaнчић 

У рaду сe aнaлизирa примeнa нoвoг тeхничкoг рeшeњa зa кoнтрoлу мeрeњa пoтрoшњe 
eлeктричнe eнeргиje нa нискoнaпoнским извoдимa у дистрибутивним трaнсфoрмaтoрским 
стaницaмa. Примeнa oвoг рeшeњa oмoгућaвa пoрeђeњe пoтрoшњe зa цeo извoд измeрeнe 
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пoмoћу oвoг нoвoг урeђaja и рeгистрoвaнe пoтрoшњe нa брojилимa кoд пoтрoшaчa у нeкoм 
врeмeнскoм пeриoду. To прaктичнo oмoгућaвa дeтeктoвaњe пojaвe нeрeгистрoвaнe 
пoтрoшњe. У ту сврху кoристe сe трoпoлнe рaстaвљaчкe лeтвe кoje у свojoj кoнструкциjи 
имajу интeгрисaнe oбухвaтнe струjнe мeрнe трaнсфoрмaтoрe. Oвaквoj рaстaвљaчкoj лeтви 
дoдaje сe aнaлизaтoр кojи мoжe дa снимa пoтрeбнe вeличинe (нaпoн, струjу, снaгу, фaктoр 
снaгe, eнeргиjу). Oвo кoнструкциoнo рeшeњe oмoгућaвa прoстoрнo уклaпaњe oбухвaтних 
трaнсфoрмaтoрa пo свaкoj фaзи и тo нa изузeтнo мaлoм прoстoру. Примeнa oвaквих 
тeхничких рeшeњa oмoгућaвa бoљу микрoлoкaлизaциjу нeoвлaшћeнe пoтрoшњe нa 
кoнзуму пoсмaтрaнe дистрибутивнe трaнсфoрмaтoрскe стaницe. Oвaкaв приступ у 
кoмбинaциjи сa измeштaњeм мeрних мeстa у вeликoj мeри дoвoди дo смaњeњa 
нeрeгистрoвaнe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje.  
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je испрaвнo гoвoрити o смaњeњу губитaкa или o смaњeњу нeoвлaшћeнe пoтрoшњe 
eлeктричнe eнeргиje ? 

2. Кaкo су рaчунaти губици зa врeмeнскe пeриoдe мaњe oд рeдoвнoг читaчкoг хoдa oд 
мeсeц дaнa ? Дa ли су мoждa вaнрeднa oчитaвaњa пoтрoшњe упoзoрaвaлa пoтрoшaчe дa 
сe нeштo нeoбичнo дeшaвa ? 

3. Штa aутoри мислe o идejи пoврeмeнoг или трajнoг угрaђивaњa брojилa у нискoнaпoнскe 
извoдe чимe би сe oвe кoнтрoлe мoглe рaдити дaљински, у рeaлнoм врeмeну ?  

4. Дa ли пoстoje мoгућнoст зa кoмбинoвaњe oвих мeтoдa сa нeким дoдaтним пoступцимa зa 
oткривaњe пojeдинaчних пoтрoшaчa кojи нeoвлaшћeнo трoшe eлeктричну eнeргиjу ?  

 

 

Teмa 4. Упрaвљaњe, oдржaвaњe, мoнитoринг, пoуздaнoст и сигунoст пoстрojeњa  

 
Р Б3 06  MEЂУСOБНИ УТИЦAJ БЛИСКИХ УЗEМЉИВAЧКИХ СИСТEМA 
 

Аутори:  Joвaн Нaхмaн, Дрaгутин Сaлaмoн 
 
Пoдзeмнe мeтaлнe инстaлaциje прoвoднe прeмa зeмљи, блиски узeмљивaчи сусeди 
трaнсфoрмaтoрских стaницa, цeви и плaштeви нeких кaблoвa и тд., мoгу бити излoжeни 
знaчajним утицajимa eлeктричнoг и мaгнeтнoг пoљa при блиским квaрoвимa нa 
трaнсфoрмaтoрским стaницaмa ствaрajући oпaснe нaпoнe дoдирa и кoрaкa. У oвoм рaду сe 
прикaзуje мaтeмaтички мoдeл кojим сe aнaлизирajу рaзличитe ситуaциje и прeдлaжу 
прaктични изрaзи зa прoцeнe ризикa oд oпaсних дoдирa нaпoнa и кoрaкa кaкo у грaдским 
срeдинaмa тaкo и нa пoвршинским кoпoвимa рудникa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Кaкo сe трeтирa изoлoвaн и нeизoлoвaн eлeмeнт кojи пoвeзуje двa узeмљивaчa у мaтрици 
сoпствeних и мeђусoбних oтпoрнoсти? 

2. У Србиjи пoстojи дoстa трaнсфoрмaтoрских стaницa кoje нaпajу њимa блискa 
eлeктрoвучнa пoстрojeњa или жeлeзничкe вoдoвe. (нпр. TС 400/110 kV Jaгoдинa 4, 
пoвeзaнa je сa TС 110/35 kV Jaгoдинa 1, a њeнa двa пoљa нaпajajу жeлeзничкe вoдoвe). 
Прикaзaни мoдeл мoгao би дa прoцeни кoлики сe oпaсни пoтeнциjaли мoгу дa пojaвe у 
близини жeлeзничких пoстрojeњa, шинa и тд. Кaкo aутoри прoцeњуjу oпaснoсти кoje 
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мoгу нaстaтaти, и дa ли eлeктрoприврeднe oргaнизaциje oвaквим прoблeмимa пoклaњajу 
пaжњу ? 

 
Р Б3 07 НEOЧEКИВAНE ПOСЛEДИЦE РEКOНСТРУКЦИJE НA ПOУЗДAНOСТ 

ПOСТРOJEЊA  

 

Аутор: Гoрдaн Рajкoвић 
 
У oквиру рeкoнструкциje кoтлoвскoг пoстрojeњa у TE-КO Кoстoлaц у систeм дoпрeмe угљa 
зa кoтлoвe угрaђeни су фрeквeнтни рeгулaтoри. У рaду сe нaвoди дa сe угрaдњoм oвих 
рeгулaтoрa смaњиo брoj квaрoвa и oлaкшaлo oдржaвaњe. Meђутим, услeд пoврeмeних 
пaдoвa нaпoнa кojим сe нaпajajу aсинхрoни мoтoри дoлaзилo je сaдa дo искључeњa 
фрeквeнтних рeгулaтoрa штo je у нeким случajeвимa дoвeлo дo знaтнoг смaњeњa дoтoкa 
угљa лoжиштимa пa и прeкидa рaдa пojeдиних блoкoвa. Зaтo су, нa oснoву дeтaљнe aнaлизe 
рaдa рeгулaтoрa у рaзличитим услoвимa, прoмeњeнa пoдeшeњa нeких њeгoвих пaрaмeтaрa 
чимe je знaтнo смaњeн брoj испaдa из пoгoнa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Кoje су врстe квaрoвa билe нajчeшћe прe угрaдњe фрeквeнтних рeгулaтoрa? 
2. Збoг чeгa сe смaњиo брoj oвих квaрoвa пoслe угрaдњe нoвих рeгулaтoрa и oлaкшaлo 

oдржaвaњe? 
3. Дa ли je мoждa узрoк спoриjeг успoстaвљaњa нoрмaлнoг рaднoг нaпoнa мoтoрa кojи 
пoкрeћу пумпу бр.2 њeнo вeћe oптeрeћeњe у пoрeђeњу сa пумпaмa 1 и 3 кoje су истих 
нaзивних кaрaктeристикa? 

 
 

Р Б3 08 Meрeњe струja квaрa у кoнтaктнoj мрeжи EВП Бргулe 

 

Аутори: Maркo Бoжилoв, Сaвo Maринкoвић, Сaшa Глигoрoв, Дaнилo Бухa, Toмислaв 
Рajић, Срђaн Нojић 

 

У рaду су прикaзaни eкспeримeнтaлни рeзултaти дoбиjeни приликoм испитивaњa рeлejнe 
зaштитe у eлeктрoвучнoj пoдстaници Бргулe. Извeдeнa су испитивaњa приликoм пуштaњa 
у рaд извoдa 25 kV пoслe угрaдњe нoвe, микрoпрoцeсoрскe зaштитe. Прoвeрaвaнe су 
функциje лoкaтoрa крaтких спojeвa успoстaвљaнeм квaрoвa нa вишe лoкaциja дуж трaсe 
пругe кaкo би сe прoвeрилa тaчнoст мeрeњa удaљeнoсти дo мeстa квaрa. Пoрeд нaвeдeнoг, 
eкспeримeнти су искoришћeни и зa прoвeру тaчнoсти кoришћeних изрaзa зa прoрaчун 
струja квaрa. 
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Изрaз зa прoрaчун струje квaрa je приближaн. Кaдa сe oн мoжe примeњивaти у 
прaктичним прoрaчунимa ? 

2. Кaкo су успoстaвљaни крaтки спojeви? Дa ли сe нaчинoм  успoстaвљaњa мoгao 
фoрмирaти eлeктрични лук нa мeсту квaрa? 

3. Jeднoсмeрнa кoмпoнeнтa струje квaрa мoжe дa утичe у извeснoj, мaњoj мeри нa вeрнoст 
трaнсфрoмaциje врeмeнских прoмeнa вeличинa у мeрним трaнсфoрмaтoримa. Дa ли je 



 

70 
 

 

нeидeaлнo синусoидaлни oблик измeрeних вeличинa пoслeдицa oвoг или нeкoг другoг 
eфeктa? 

 

Р Б3 09 Moгући рaзлoзи испaдa прeкидaчкoг дeлa SF6 ћeлиja у TС 35/10 kV 

 

Аутор: Mилицa Taушaнoвић 

 

У инфoрмaциjи сe aнaлизирajу мoгући узрoци хaвaриja кoje су сe уу рeлaтивнo крaткoм 
врeмeнскoм интeрвaлу дoгoдилe у три TС 35/10 kV нa тeритoриjи кoнзумa Бeoгрaд. У свa 
три случaja дoшлo je дo хaвaриje 35 kV прeкидaчкoг дeлa SF6 ћeлиja. Oвo je нeoбичнo jeр 
пoзнaтo дa SF6 пoстрojeњa трeбa дa имajу дуг вeк бeспрeкoрнoг рaдa, a прeдмeтнe TС су 
рeлaтивнo скoрo пуштeнe у пoгoн. 

У инфoрмaциjи су рaзмoтрeни нeки oд мoгућих узoрaкa пaдa притискa SF6 гaсa и испaдa 
прeкидaчa у 35 kV ћeлиjaмa. Вaжнo je рeћи дa су пoстрojeњa рaзличитих прoизвoђaчa, тaкo 
дa тo oтклaњa сумњу дa узрoк хaвaриja мoжe бити кoнструктивнa грeшкa кoд нeкoг oд 
прoизвoђaчa.  

 

Питaњa зa дискусиjу 

1. Кaкo je, пoслe хaвaриje, мoглo сa сигурнoшћу дa сe устaнoви дa je дoшлo дo пaдa 
притискa нa oвим мoдулимa и дa сe дoнeсe зaкључaк дa je тo узрoк хaвaриje? 

2. Дa ли пoстoje нeки искуствeни пoдaци или пoдaци oд стрaнe прoизвoђaчa кojи би 
укaзивaли при кojим притисцимa гaсa у ћeлиjи пoстojи oпaснoст oд oвaквих хaвaриja 
кojи би oмoгућили нeкa прeвeнтивнa рeaгoвaњa? 

3. Кaквa je прaксa кoнтрoлисaњa oвих пoстрojeњa у EДБ и прoвeрe притискa гaсa, пoштo 
свe oвe ћeлиje имajу индикaтoрe притискa гaсa?  

4. Пoштo су oвe TС вeрoвaтнo бeз пoсaдe, дa ли сe рaзмишљa o мoгућнoсти дaљинскe 
кoнтрoлe притискa aкo тa мoгућнoст пoстojи?  
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ГРУПА Б4:     HVDC И ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА  

Б4 00     ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА  

  
Председник:    др Александар Николић, ЕИ „Никола Тесла“, Београд 
Секретар:     др Жарко Јанда, ЕИ „Никола Тесла“, Београд 
 
Стручни известиоци:  Владимир Катић, Универзитет у Новом Саду, Факултет 

техничких наука, Нови Сад 
Предраг Пејовић, Универзитет у Београду, Електротехнички 
факултет, Београд 

 
Студиjски кoмитeт Б4 – Jeднoсмeрни прeнoс и oпрeмa eнeргeтскe eлeктрoникe (СTК Б4) 
прeзeнтирa рeзултaтe свoje aктивнoсти – рeфeрaтe из oблaсти примeнe урeђaja eнeргeтскe 
eлeктрoникe у eлeктрoeнeргeтским систeмимa. Успeшaн рaд, бoгaтa дискусиja и вeликo 
интeрeсoвaњe, кoje je oвa прoблeмaтикa изaзвaлa нa прeтхoдним сaвeтoвaњимa нaвeлe су гa 
дa зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србиja прeдлoжи три прeфeрeнциjaлнe тeмe: 
 
1. Прeнoс jeднoсмeрнoм струjoм (HVDC) и флeксибилни систeми нaизмeничнe струje 

(FACTS) 

• рaднe кaрaктeристикe пoстojeћих HVDC систeмa, мoдeрнизaциja пoстojeћих HVDC 
систeмa и примeнa тeхникa oдржaвaњa oриjeнтисaних кa пoвeћaњу пoуздaнoсти 
рaдa, 

• студије изводљивости нових HVDC пројеката, 
• критеријуми за планирање, пројектовање и поузданост нових HVDC пројеката, 

укључујући способност преоптерећења и тржишне аспекте, 
• практична искуства са коришћењем повратне везе кроз земљу и проблеми 

пројектовања и одржавања уземљивачке електроде, 
• нови развој; нови HVDC и FACTS пројекти. 

 
2. Примена енергетске електронике и иновације у новим областима 

1. развој нових полупроводничких прекидача, погодних за средњи напон, 
2. дистрибуирани системи, 
3. квалитет електричне енергије (утицај енергетских претварача), 
4. дистрибуирана производња и примена претварача (електране на ветар, соларне 

електране, микро и мини хидроелектране, електране на биогас и биомасу), 
5. примене у једносмерним дистрибутивним мрежама за урбане средине (light HVDC). 

 
3. Системи енергетске електронике 

1. системи за беспрекидно напајање трансформаторских станица, електрана и 
диспечерских центара, 

2. енергетски претварачи и регулатори за електропривредна постројења, 
3. статички компензатори, 
4. концепција, реализација и испитивање опреме енергетске електронике, укључујући 

управљање и заштиту, 
5. употреба енергетских претварача на средњенапонским нивоима, за беспрекидни 

трансфер напајања и електромоторне погоне, 
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6. примена енергетске електронике у смањењу еколошког утицаја енергетских 
објеката. 

 
Студиjски кoмитeт je имeнoвao слeдeћe рeцeнзeнтe: др Aлeксaндрa Жигићa, др Aлeксaндрa 
Никoлићa, др Влaдимирa Вукићa, др Жeљкa Дeспoтoвићa, мр Илиjу Стeвaнoвићa, и др 
Жaркa Jaнду. 
Зa свoje стручнe извeстиoцe Студиjски кoмитeт je имeнoвao прoф. др Влaдимирa Кaтићa и 
прoф. др Прeдрaгa Пejoвићa. 
 
У прeдвиђeнoм рoку зa приjeм рaдoвa приспeлo je укупнo 6 рaдoвa. Нaкoн рeцeнзиje и 
дискусиje нa Студиjскoм кoмитeту, 6 рaдoвa je прихвaћeнo зa излaгaњe кao рeфeрaти у 
oквиру сeсиje студиjскoг кoмитeтa Б4 нa 33. сaвeтoвaњу CIGRE Србиja. 
 
Студиjски кoмитeт je 3 рeфeрaта сврстao у другу прeфeрeнциjaлну тeму и 4 у трeћу 
прeфeрeнциjaлну тeму, дoк зa прву прeфeрeнциjaлну тeму ниje билo приjaвљeних 
рeфeрaтa. У припрeмaњу oвoг извeштaja стручни извeстиoци су сe кoристили зaпaжaњимa, 
кoмeнтaримa и питaњимa рeцeнзeнaтa, нa чeму им пoсeбнo зaхвaљуjу. 
 
 
Р Б4 01 УТИЦАЈ РАДА ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕТВАРАЧА НА КВАЛИТЕТ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Аутор:       Ненад Стевановић 
 
У раду je обрађен случај изразито негативног утицаја рада енергетских претварача 
значајније снаге на потрошаче опште потрошње више објеката индустријског круга, 
напајаних из различитих трансформаторских станица али са истог средњенапонског нивоа. 
Ради се о нисконапонским енергетским AC/DC претварачима једног рударског објекта за 
површинску експлоатацију, који се електричном енергијом напајају из средњенапонске 6 
kV мреже преко сопствене трансформаторске јединице на самом објекту. Негативан утицај 
се посебно одразио на рад рачунара и друге електронске опреме, која је доминантна у 
посматраном конзуму потрошача, обзиром да се ради о пословним објектима из 
индустријског круга. 
 
Питања за дискусију: 
1. Којим уређајем су вршена мерења и у ком трајању? Обзиром да су хармоници 
анализирани у складу са SRPS EN50160 и да су дати резултати десетоминутних 
вредности, претпоставка је да су мерења трајала 7 дана, мада су на слици 6 дате 
вредности само за период од 2 сата и 20 минута. 

2. Колики је утицај спреге трансформатора на смањење укупног садржаја виших 
хармоника напона? 

3. Колико би се побољшала ситуација са напајањем ако би се од испоручиоца опреме 
енергетских претварача као један од захтева поставио услов примене вишепулсног 
улазног исправљача (12-пулсни или 18-пулсни)? 
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Р Б4 02 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНАЛИЗУ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ПРИ ПРИКЉУЧЕЊУ МАЛИХ ГАСНИХ ЕЛЕКТРАНА И 

КОГЕНЕРАЦИОНИХ ПОСТРОЈЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ 

 
Аутори:      Александар Николић, Радослав Антић, Бранка Ковачевић 
 
У раду је приказана методологија за анализу квалитета електричне енергије која се врши у 
оквиру провере обезбеђења техничких услова прикључења мале електране (МЕ) на 
дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ). Анализа је спроведена на основу 
резултата мерења на неколико гасних електрана и когенеративних гасних постројења на 
којима су приликом пуштања у рад извршена акредитована мерења квалитета електричне 
енергије. У раду су дата и искуства са терена у погледу начина прикључења мерне опреме 
и мерења у складу са захтевима оператора дистрибутивне мреже. Посебно је указано на 
захтеве важеће законске регулативе у виду стандарда SRPS EN50160:2012 и Правила о 
раду дистрибутивног система, нарочито у делу провере испуњености критеријума 
дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника. 
 
Питања за дискусију: 
1. Колико су трајала мерења виших хармоника струја, а колико фликера? 
2. На који стандард или правило се треба ослонити приликом сличних испитивања утицаја 
постројења на квалитет електричне енергије? 

3. На шта треба обратити пажњу приликом израчунавања појединих параметара који 
утичу на услове прикључења мале електране на мрежу? 

 
 
Р Б4 03 ДИНАМИЧКА КОМПЕНЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА 

ДРОБИЛИЦА 0.4kV, 50Hz, SNAGE 500kW У ОКВИРУ ТЕХНОЛОШКЕ 

ЛИНИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА 

 
Аутори:  Борко Чупић, Никола Лакетић, Жељко Деспотовић, Бранко Грујичић, Ивана 

Влајић Наумовска 
 
У раду се приказује практично решење проблема ињекције струјних транзијената у 
дистрибутивну мрежу коришћењем технологије динамичке компензације реактивне снаге 
са контролом тиристорских прекидача у реалном времену. У погону за производњу пелета 
ради линија дробилица 2x250 kW, 0.4 kV. Режим рада је такав да се дробилица храни 
линијом за допрему дебала и чељуст дробилице у неколико циклуса дроби по два до три 
дебла одједном. Циклус траје око 2-3 секунде и понавља се на сваких пар секунди. Током 
дробљења мотори раде у режиму дозвољеног преоптерећења са радном струјом од 4.75 In, 
тј. око 3430А. Овако висока струја ствара проблеме у дистрибутивној мрежи услед честог 
реаговања заштите и ињекције фликера. Поред тога, на самом постројењу јавља се велики 
пад напона и смањење корисног момента мотора и до 50%Mn. Проблем је решен 
пројектовањем и имплементацијом постројења динамичке компензације реактивне снаге 
са тиристорском (SCR) регулацијом у реалном времену. Инјеекција поремећаја је успешно 
смањена на дозвољени ниво, а корисни моменат мотора је повећан на пројектовану 
вредност. У раду су презентирани  експериментални резултати мерења пре и после 
уградње опреме, као и детаљи везани за начин регулације. 
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Питања за дискусију: 
1. Колики је пад напона износио пре, а колико после уградње динамичке компензације и 
да ли је само уградња система компензације утицала на повећање напона на месту 
прикључења? 

2. На основу ког критеријума је изабрана снага система динамичке компензације од 620 
kVAr, када је мерењима пре уградње установљена максимална реактивна енергије у 
износу од 884 kVAr? 

3. Који су разлози појаве краткотрајних вршних вредности струје преко 1700А након 
уградње система динамичке компензације? 

 
Р Б4 04 ОПТИМИЗАЦИЈА РАДА РЕГУЛИСАНИХ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ 

ПОГОНА ВИБРАЦИОНИХ СИТА ЗА ОДВАЈАЊЕ КОТЛОВСКОГ 

ПЕПЕЛА ОД ШЉАКЕ НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА 

 
Аутори:       Жељко Деспотовић, Александар Павловић 
 
У овом раду се разматра проблематика и оптимизација рада регулисаних погона 
вибрационих сита (2 ком.) која се користе за одвајање котловског пепела од шљаке на 
термоелектрани ТЕНТ-Б. За оптималан рад вибрационих сита су битна четири параметра: 
амплитуда побудне силе, угао између њеног правца у односу на раван решетке сита, 
учестаност осцилација и нагибни угао решетке сита у односу на хоризонталну раван. У 
реализованом техничком решењу је обезбеђено подешавање прва три параметра, док је 
нагиб решетке сита фиксан. Механичким склоповима је обезбеђено подешавање 
амплитуде и упадног угла побудне силе, док је регулисаним електромоторним погонима са 
асинхроним моторима, обезбеђено подешавање учестаности осцилација. Уствари, 
регулисани електромоторни погони се користе у циљу регулације брзине обртања 
ексцентарских замајаца побуђивача (на сваком од сита се имају по два побуђивача), чиме 
је обезбеђено подешавање учестаности осцилација. Поред овога, остварен је и 
синхронизовани рад побуђивача и експлоатација вибрационих сита у тзв. над-резонантном 
режиму. У раду су приказани експериментални резултати и снимљене  амплитудско-
фреквентне карактеристике вибрационих сита. Експериментални резултати су добијени 
током пуштања вибрационог система  у експлоатациони рад. 
 
Питања за дискусију: 
1. Који су параметри значајни за рад вибрационих сита? 
2. Која су техничка ограничења предложеног решења? 
3. На који начин је решен проблем при раду система близу резонантне учестаности од 5 

Hz када долази до значајнијих напрезања у еластичним ослонцима вибрационог сита? 
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Р Б4 05 РАЗВОЈ РЕГУЛИСАНОГ ИЗВОРА ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПАЈАЊА ОД 

20V, 4000A ЗА ИСПИТИВАЊЕ КОМПРЕСИВНИХ СПОЈНИЦА ЗА 

ДАЛЕКОВОДНУ УЖАД 

 
Аутори:  Илија Стевановић, Младен Остојић, Дарко Јевтић, Жарко Јанда, Ивица 

Класан 
 
Саставни део опреме за испитивање квалитета компресивних спојница за далеководну 
ужад је извор једносмерног напајања велике јачине струје, а ниског напона. Помоћу овог 
уређаја мери се активна отпорност испитног узорка у различитим фазама испитивања.  У 
овом раду је описана конфигурација овог уређаја, као и прорачун и димензионисања 
опреме. Уређај је урађен за испитну лабораторију у фирми „Металпродукт“ у Хрватској. 
 
Питања за дискусију: 
1. Како се регулише излазна једносмерна струја претварача? 
2. Која је улога пригушнице у звездиштима секундара енергетског трансформатора и која 
јој је радна фреквенција? 

3. На основу којих параметара је извршен прорачун потребних компоненти диодног 
исправљача? 

 
Р Б4 06 УЛАЗНИ ЈЕДНОСМЕРНИ ПРЕТВАРАЧ ПОВИШЕНОГ 

ИСКОРИШЋЕЊА ПОГОДАН ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Аутори:       Жарко Јанда, Иван Петрић, Предраг Пејовић 
 
У раду је приказан једносмерни неизоловани претварач подизач напона, погодан као 
улазни степен у системима за претварање енергије добијене из обновљивих извора 
енергије. Главне одлике приказаног решења су велико искоришћење и широки опсег 
улазних напона. Примарна апликација развијеног претварача је у каскадно реализованим 
претварачима снаге до једног киловата који се напајају са до четири соларна панела. 
Високи коефицијент искоришћења се постиже применом концепта активне диоде који јако 
смањује губитке због кондукције у приказаном претварачу. У раду је приказан прорачун и 
експериментални резултати којима се илуструје постигнути степен искоришћења у опсегу 
промене улазног једносмерног напона 1:2,5 при чему се у широком опсегу снага одржава 
константан излазни једносмерни напон. 
 
Питања за дискусију: 
1. Колико утиче на степен искоришћења ако се паралелно MOSFET транзистору који 
синхроно кратко спаја своју диоду веже Schottky диода? 

2. Да ли вредност мртвог времена између сигнала укључења горњег и доњег MOSFET 
транзистора може да буде мања? 

3. Да ли је овај концепт применљив и на чопере подизаче напона који раде са већим 
напонима од пар стотина волти, и која би била ограничења у том случају? 
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Р Б4 07 УТИЦАЈ БРЗИНЕ ОБРТАЊА АСИНХРОНОГ МОТОРА НА СПЕКТАР 

СТАТОРСКЕ СТРУЈЕ 

 
Аутори:       Иван Петрић, Слободан Вукосавић 
 
У раду је приказан метод за естимацију брзине обртања мрежно напајаног асинхроног 
мотора. Примењени метод користи жлебне хармонике који се јављају у спектру статорске 
струје. Главне предности су одсуство сензора брзине, једноставан хардвер, лако 
прилагодљив софтвер и неосетљивост на промене параметара машине. Написан је 
алгоритам за дигитални сигнални процесор који у реалном времену обрађује сигнал 
статорске струје и естимира брзину обртања. 
 
Питања за дискусију: 
1. Пошто је констатовано да је спектар струје статора размрљанији при већим 
оптерећењима, поставља се питање да ли би помогла примена одговарајућег прозора на 
сигнал струје статора пре примене FFТ алгоритма? 

2. Пошто грешка мерења брзине расте у исту страну са порастом терета, односно падом 
брзине, поставља се питање да ли је могуће унапред компензовати грешку мерења ако 
се зна синхрона брзина обртног поља мотора? 

3. Да ли би овај метод за мерење брзине могао да се користи и код мотора великих снага 
чија се струја мери преко струјних трансформатора, обзиром да је граница пропусног 
опсега струјних трансформатора око пар килохерца? 
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ГРУПА Б5   ЗАШТИТА И АУТОМАТИЗАЦИЈА 

Б5 00    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 
 

Председник:   мр Јован Јовић, Електромрежа Србије АД, Београд 
Секретар:    Владан Цвејић, GRID Software, Београд 
Стручни известиоци:   мр Јован Јовић, Електромрежа Србије АД, Београд;  

мр Ђорђе Голубовић, Електромрежа Србије АД, Београд;  
   Владан Цвејић, GRID Software, Београд 

 

 

За 33. Саветовање CIGRE Србија, за Групу Б5, предвиђене су следеће преференцијалне 
теме;  
 
1. Информационе технологије (IT) у аутоматизацији постројења, заштити и 

локалном управљању и мерењу, примене и користи 

2. Новоразвијени прорачуни, уређаји или методе у области релејне заштите и 

мерења 

3. Савремени уређаји за заштиту, локално управљање и мерење: реализација 

конкретних нових пројеката, система или решења 

4.  Анализа рада постојећих уређаја за заштиту, управљање и мерење: 

експлоатациона искуства, искуства након поремећаја, критеријуми за замену или 

реконструкцију 

5. Концепције и перформансе локалних телекомуникационих система у 

постројењима за типичне апликације у ЕЕС Србије 

6. Концепције и перформансе локалних управљачких програма у постројењима за 

типичне апликације у ЕЕС Србије 

7. Утицај будућих компонената у мрежи на системе заштите и аутоматизације 

• Локална и „WAN“ координација заштите и управљања за „SVCs“ и друге „FACTS“ 
уређаје, „складишта“ енергије и дистрибуиране енергетске ресурсе. 

• Динамичка координација и верификација релеја 
• Дељење и алокација заштитних, управљачких и аутоматских функција 

• Захтеви за комуникације 
8. Примена и коришћење „удаљеног приступа“ аутоматским и заштитним системима 

• Текућа пракса, побољшања и нове шансе за „real time“ и „off-line“ рад и управљање 
(менаџмент), укључиво и даљинско испитивање, одржавање и адаптивност заштита 

• Двосмерно управљање (менаџмент) информацијама укључиво снимке поремећаја, 
конфигурације аутоматских система у ТС, подешавање и испитивање 

• Аутоматизирано прикупљање (повлачење) података, анализе и оперативнореаговање 
(људи) 

• Захтеви, спецификације и организација сигурног „cyber access“ приступа 
 
За Саветовање је пристигло 19 радова. 

Према проблематици коју обрађују и према преференцијалним темема приспели радови су 
подељени у следеће групе: 
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1. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (IT) У АУТОМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСТРОЈЕЊА, ЗАШТИТИ И ЛОКАЛНОМ УПРАВЉАЊУ И МЕРЕЊУ, 

ПРИМЕНЕ И КОРИСТИ 

Р Б5 01 СИМУЛАЦИОНИ АЛАТИ У ДОМЕНУ СТАНДАРДА IEC 61850 

 
Аутори:  Владан Цвејић, Небојша Обрадовић, Душан Ћирић 

 
Након развоја основних елемената уређаја заштите и управљања по стандарду IEC 61850 и 
њихове имплементације уочено је да је поред уграђене технологије неопходно изменити и 
приступ у инжењерингу, тестирању и одржавању таквих система. 
Новине у принципима тестирања су довеле до развоја алата који комплексност 
имплементираних функционалности претварају у погодан интерфејс према кориснику. 
Ови симулациони алати омогућавају емулацију свих основних механизама стандарда, 
делимично аутоматизују процес тестирања, смањују зависност од стандардне испитне 
опреме итд. Симулациони алати углавном не подржавају могућност да се емулирају 
интерна понашања једног нпр. дистантног релеја у контексту фазних селекција, детекције 
квара тј заштитних функција, те се функције симулације ограничавају на комуникацију. 
Тенденције су да се у току пројектовања система аутоматике планирају и ресурси за 
тестирање и симулирање. 
У раду је приказана могућност једног од симулационих алата у домену стандарда IEC 
61850. 
 
Питања за дискусију: 
1. Да ли постоји отвореност великих произвођача опреме за заштиту, управљање и 

SCADA  системе према алатима малих произвођача (third party)? 
2. Тренутно, коришћење симулационих алата отвара нове могућности инжењерима. По 
мишљењу аутора, да ли ће, и у којој мери, даљи продор IT технологија у 
електроенергетику условити инжењере да користе софтверске симулације? 

 

 

Р Б5 02 ДИЈАГНОСТИКА И ТЕСТИРАЊЕ У IEC 61850 ОКРУЖЕЊИМА 
 
Аутори: Небојша Обрадовић, Владан Цвејић  
 

У раду је дат приказ савременог алата за тестирање и дијагностику система заштите и 
управљања који раде по стандарду IEC 81850 (у Србији означен као SRPS EN 61850). 
Ови уређаји уз карактеристике клијента, прописане сатандардима серије 61850, имају и 
могућност мониторинга и дијагностике мрежног саобраћаја, покривајући на тај начин 
подржане комуникационе протоколе (MMS, GOOSE, Sampled Values). 
Као IEC 61850 клијенти, алати пружају могућност увида и анализе актуелне конфигурације 
уређаја за релејну заштиту и управљање, издавање контролних операција над расклопном 
опремом, подешавање параметара заштитних функција, конфигурисање IEC 61850 
објеката (контролни блокови, динамички data set…) као и операције са “Comtrade” 
фајловима. 
Поред IEC 61850 клијентских особина, алати такође пружају могућност снимања и 
праћења мрежног саобраћаја на нивоу “Station Bus-a” (GOOSE komunikacija), као и на 
нивоу “Process Bus-a” (Sampled Values комуникација). 
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Питања за дискусију: 
1. Да ли повезивањ описаног алата на “жив” систем/уређај за заштиту и управљање може 
довести до пoремећаја примарног процеса односто функција у уређају и на који начин 
се то може предупредити? 

2. Која су унапређења и предности описаних дијагностичких функција проистекле из 
едиције 2 стандарда? 

 

 

Р Б5 03  ПРОЦЕС СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КОНФИГУРИСАЊА IEC 61850 

СИСТЕМА 

 
Аутори: Љупче Литајковски, Владан Цвејић  
 

До сада се у системима аутоматике заснованим на стандарду IEC 61850 искристалисало 
неколико типова инжењеринг процеса: „одозго на доле“, „одоздо на горе“, одржавање и 
надоградња. 
Инжењеринг процес „одозго на доле“ (енгл. top-down) који у себи комплетно интегрише 
већ доказани механизам спецификација-па-имплементација, као полазну тачку има цртање 
једнополне шеме трафостанице и специфицирање потребних логичких чворова. Наредни 
корак је дефинисање захтева за уређајима (IED-овима) у погледу сервиса и логичких 
чворова чиме се завршава специфицирање.  
Сам процес конфигурисања би се наставио инстанцирањем IED -ова из фајлова које је 
произвођач уређаја доставио. Уследило би конфигурисање система креирањем контејнера 
података (datasetovi) и њихових механизама испоруке (контролни блокови) и 
конфигурисањем комуникације између контролних блокова и клијената-претплатника. 
Након тога се дефиниција конфигурисаног система дистрибуира у алате за конфигурисање 
уређаја који то преводе у подешења уређаја.  
У раду је инжењеринг процес објашњен на примеру алата SCL Matrix. 
 
Питања за дискусију: 
1. Према искуству аутора, постоје ли проблеми са коришћењем SCL фајлова различитих 
произвођача опреме у SCT-овима других произвођача? 

2. У зависности од едиције стандарда, који је од инжењерских процеса заступљенији и 
зашто? 

 

 

Р Б5 04 СИМУЛАЦИЈА УКЛОПНИХ СТАЊА И ИСПИТИВАЊЕ БЛОКАДНИХ 

УСЛОВА КОРИШЋЕЊЕМ „IEC 61850“ СИМУЛАТОРА 

 
Аутори: Александар Марјановић, Милош Ракић, Мики Пејчев, Маријана Еровић 
  
У раду је на примеру једног симулационог алата објашњен принцип испитивања 
функционалности блокадних услова у парцијално инсталираном систему заштите и 
управљања у ТС Обреновац 400/220 kV где у паралели раде два система локалног 
управљања различитих генерација. Непостојећи уређаји се симулирају поменутим алатом 
коришћењем сервиса предвиђених стандардом IEC 61850. Да би се надоместио недостатак 
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врши се симулирања комуникационих телеграма чиме се употпуњује функционалност и 
омогућава њено тестирање. Дато је појашњење процедура коришћене приликом 
реконструкције ТС Обреновац за испитивање блокадних услова. 
 
 
Питања за дискусију: 
1. “Блокадни услови се према новом концепту управљања изводе софтверски у 
управљачким јединицама поља што значи да се у самом уређају праве логички услови у 
зависности од тренутног положаја расклопне опреме у постројењу извршавају издату 
команду.” – Помињу се положаји расклопне опреме. До ког детаља се те информације 
преносе и надзиру? 

2. Да ли је симулациони алат истог произвођача као и симулирани уређаји? Да ли је 
покушана симулација различитих едиција стандарда 61850 и различитих произвођача? 

3. Коју би методологију предложили за случајеве испитивања заштитних функција? 
 
Р Б5 05 РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА ЗА ТС 

БАЈИНА БАШТА, ТС КРУШЕВАЦ 1 И ТС СМЕДЕРЕВО 3 
 
Аутори: Милорад Јовичић, Милош Ракић, Владан Вуковић 
 
У раду су приказана решења, примењена методологија и приступ инжињерингу код 
реализације пројеката заштите и управљања у трафостаницама ТС Бајина Башта 220/110 
kV, ТС Крушевац 1 220/110 kV и ТС Смедерево 3 400/110 kV. Пројекат је обухватао 
пројектовање комплетног система заштите и управљања, израду ормана, конфигурацију и 
иницијалну параметризацију уређаја, као и фабричко пријемно испитивање. Обзиром на 
изузетно кратак рок за имплементацију пројекта посебан изазов је био искористити 
предности нових алата за конфигурацију система заштите и управљања као и 
имплементацију комуникације по стандарду IEC 61850. 
 
Питања за дискусију: 
1. Да ли је ово решење скалабилно и применљиво на будуће пројекте? Колико је 
флексибилно за проширења? 

2. Да ли су евидентирани проблеми интероперабилности различитих произвођача у току 
израде пројекта? 

 

 

2. НОВОРАЗВИЈЕНИ ПРОРАЧУНИ, УРЕЂАЈИ ИЛИ МЕТОДЕ У ОБЛАСТИ 

РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ И МЕРЕЊА 

 

Р Б5 06 ДЕТЕКЦИЈЕ ОСТРВСКОГ РАДА МАЛИХ ЕЛЕКТРАНА  

 
Аутор: Ђорђе Голубовић 
 
У раду је разматрана могућност детекције губитка повезаности мале електране са ЕЕС (по 
правилу дистрибутивне мреже средњег или ниског напона), односно неконтролисаног 
преласка у острвски режим рада. 
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Наведене су могуће активне и пасивне технике детекције губитка повезаности мале електране 
са ЕЕС, као и одредбе различитих докумената техничке регулативе. 
Примећено је да се, као мере техничке заштите од овог поремећаја у Техничкој препоруци 
бр.16. Основни технички захтеви за прикључење малих електрана на дистрибутивни систем” 
(ЕПС-ОДС) предвиђа системска заштита само на нивоу праћења промене величине напона и 
фреквенције у тачки прикључења електране. 
Закључује се да ни једна метода детекције острвског рада није довољно добра да брзо и 
правилно детектује поремећај у свим оперативним условима. Препоручује се да се поред 
пасивних примењују и активне методе чиме би се омогућило смањење зоне неосетљивости. 
Очекује се да ће се, развојем телекомуникација и хибридних метода, зона неосетљивости 
смањити толико да се елиминишу евентуални негативни ефекти нежељеног острвског рада. 
 

Питања за дискусију: 
1. Техничка препорука бр.16. Основни технички захтеви за прикључење малих електрана 
на дистрибутивни систем” (ЕПС-ОДС) у тачкама 10.3-10.5 предвиђа да начин 
комуникације МЕ са надлежним центром управаљања дефинише ОДС, да МЕ чија је 
привидна снага мања од 250 kVA морају да обезбеде могућност надгледања раставног 
уређаја у тачки прикључења, а за МЕ чија се снага креће у интервалу између 250 kVА и 
10 МW мора да се обезбеди опрема која ће омогућити пренос више различитих 
статусних и мерних параметара до надлежног центра управљања ОДС. 
Како се због ових услова већ успоставља комуникациона веза, да ли би остварење 
двосмерне комуникације (размене потребних података) допринело значајном сужењу 
зоне неосетљивости? 

2. Да ли је, по мишљењу аутора потребно да се изврши корекција (допуна) одредби из 
Техничке препоруке бр.16. “Основни технички захтеви за прикључење малих електрана 
на дистрибутивни систем” (ЕПС-ОДС)? 

 

 

Р Б5 07 МОДЕЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛУКА НА ВИСОКОНАПОНСКИМ 

НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА 
 
Аутори: Димитрије Котур, Зоран Стојановић 
 
У овом раду приказана су четири модела електричног лука: упрошћен модел са четврткама 
напона, Mayr-ов модел електричног лука, Cassie-ов модел електричног лука и Habedank-ов 
модел као хибридни спој Mayr-овог и Cassie-вог модела лука. Модели лука развијени су 
коришћењем програмских пакета Matlab и Simulink. Понашање различитих модела лука 
тестирано је за случајеве када кроз њих протичу велике и мале струје квара 
 

Питања за дискусију: 
1. Како аутори виде: како би квалитетнији модел лука могао да обезбеди квалитетнији рад 
дистантне заштите?... или можда мисле на процену места квара (локатор)? (Дистантна 
заштита у себи садржи толико инхерентних проблема и процена да јој тешко ишта може 
квалитативно помоћи).  

2. У једначинама 2.3 и 2.4 фигурише „дужина лука“ (узгред не постоје 3.3 и 3.4). Одакле се 
добија тај податак? Из дужине изолаторског ланца?...у једначинама 2.5 и 2.6 се помиње 
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„временска константа лука“... шта је то и одакле се добија? ... у једначинама 2.5 и 2.6 се 
помиње „снага хлађења лука“ “... шта је то и одакле се добија?   Потребно је да у 
једначинама, сви елементи мора да су објашњени и наведен начин како се добијају! 

3. Закључено је да се „помоћу Habedank-ovog модела електрични лук може довољно добро 
моделовати за највећи опсег струја“.... како и по чему је то боље (за електричне 
заштите) од било којих других методологија.... од  Warrington -а до нпр. радова др. 
В.Терзије. / Напомињемo да је за високонапонске мреже, од интереса „дуги“ лук/ 

 

 

Р Б5 08 УПОТРЕБА НОВОГ ЛИНЕАРНОГ МОДЕЛА ЗА ПРОРАЧУН СТРУЈЕ 

КРАТКОГ СПОЈА У ЕЛЕКТРАНАМА 
 
Аутор: Милан Ђорђевић 
 
За анализу координисаности и селективности система електричних заштита у случају 
великих мрежа/постројења уобичајено се користе специјализовани софтверски алати. 
Основа ових софтверских алата јесу модули за прорачун струја кратких спојева. 
Уобичајено је да се прорачун струја кратких спојева ради према стандарду IEC 60909. 
У овом раду је приказан део по део линеарни модел за прорачун струја кратких спојева. 
Поступак линеаризације се заснива на моделовању сваке машине одговарајућом 
импедансом (субтранзијентном, транзијентном или стационарном) у зависности од тога у 
ком режиму се налази свака машина понаособ, при чему време трајања субтранзијентног и 
транзијентног временског периода зависи од вредности одговарајуће временске константе 
синхроног генератора и еквивалентне импедансе коју види дата машина. Представљени 
линеарни модел биће примењен на случај прорачуна струје кратког споја у једној 
електрани. 
 

Питања за дискусију: 
1. Пар констатација у уводу су спорне. Тачно је да IEC60909 даје вредности како је Аутор 
описао, и не познају (директно) динамику (временски след). Исто је тачно, да ако се баш 
жели, свака конпонента (струје, напони...) се може представити и у графичком облику 
(па и у табеларном облику са неким ∆т инкрементом), па се могу видети и аперидичне 
компоненте, енвелопе и сл. Програм сам по себи не разликује типове мрежа (преносне, 
дистрибутивне), већ моделе (укључиво генераторе и моторе, баш као и специфичне 
елементе, нпр. динамичке компензације SVC, TCS, TCR....). Тај део (колико знам) се не 
користи за конвенционалне потребе подешења заштита већ за анализе динамике (LVRT, 
FRT, ...и сл.). Знамo да је увек био проблем обезбедити квалитетне податке са објекта! 
Сумњамo да су резултати другачији од вредности које наводи Аутор 

2. Имајући у виду слику 3 и слику 4, ... где је заправо двофазни квар?  
3. Чиме се на слици 5 објашњава разлика амплитуда погођених фаза? 
4. Предлог IEC60909-0:2016 уводи неке новитете у методологију прорачуна КС (истина, 
претежно за обновљиве). Да ли Аутор има неке коментаре на исти, у духу свог рада. 
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Р Б5 09 НУМЕРИЧКА ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА АСИНХРОНИХ МОТОРА  

 
Аутори: Стефан Обрадовић, Зоран Стојановић 
 
У раду су приказани недостаци класичних биметалних и предности савремених 
микропроцесорских релеја који се користе као термичка заштита асинхроних мотора. 
Математичка симулација рада је остварена коришћењем стандардних програмских пакета 
Matlab и додатног модула SimPowerSystems. Дат је графички приказ понашања 
микропроцесорске термичке заштите за различите радне режиме асинхроног мотора. 
 
Питања за дискусију: 
1. Зашто примењени модел узима у обзир само надтемпературу, а не и температуру 
амбијента? 

2. Модел је направљен тако да код надтемпературе веће од 100% заштита реагује у првом 
степену са временском задршком од 3s. Прати се и кумулативно време преоптерећења (8s) 
које доводи до искључења, а могућност ресетовања ако надтемпература опадне испод 
100% надтемпературе не постоји. Питање је – зашто долази до искључења ако је мотор, са 
становишта температуре у безбедној зони? 

3. У 5. примеру је дат приказ рада мотора у интермитентном режиму, у којем је укључен 3s и 
ради са оптерећењем од 1.15 р.ј., а затим се искључује са паузом од 4s. Дат је закључак да 
мотор не достиже надтемпературу од 100%, односно да мотор може радити са 
оптерећењем већим од номиналног у интермитентном режиму рада. Поставља се питање, 
шта се догађа ако је пауза краћа нпр. 3 или 2 секунде? 

 
 

Р Б5 10 УРЕЂАЈ ЗА ПРЕНОС БИНАРНИХ СИГНАЛА НА МАЊИМ 

РАСТОЈАЊИМА 
 
Аутор: Ђорђе Голубовић 
 
У раду је презентован домаћу конструкцију уређаја за брзи пренос сигнала на мањим 
растојањима. 
 Уређај има за циљ да буде оптимално решење за кориснике чији захтеви нису велики 
(дистрибутивне и/или индустријске мреже, МХЕ, ВЕ и сл.) а којима су постојећи уређаји 
светских произвођача као и неких домаћих, углавном “предимензионисани” и умерено 
скупи. 
Размена сигнала (статуса), може се имплементирати у системима зашите, (даљинског) 
управљања или било ког типа коришћења где је потребно сигнале преносити брзо и по 
принципу 1:1. Зато је и базни принцип који је развијен принцип “директне жице” (“straight 
wire”), а све остало су само допунске варијанте тог принципа, за кориснике који имају 
допунске захтеве. 
 
Питања за дискусију: 
1. Да ли је уређај у некој од изведби имплементиран и да ли постоје експлоатациона 

искуства са истим?  
2. Које комуникационе протоколе подржава уређај (мисли се на оно што ће комуницирати 

преко серијских веза RS232 или 485)? 
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3. У образложењу зашто се не подржава „LAN протокол“ (LAN је изведба мреже (локална 
рачунарска мрежа) а не протокол) није јасно у ком сегменту би се овај протокол 
примењивао. Са сличном улогом као серијски комуникациони канал? 

 

 

3. САВРЕМЕНИ УРЕЂАЈИ ЗА ЗАШТИТУ, ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ И МЕРЕЊЕ: 

РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКРЕТНИХ НОВИХ ПРОЈЕКАТА, СИСТЕМА ИЛИ 

РЕШЕЊА 

 

Р Б5 11 СИСТЕМИ СИНХРОНИЗАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ СИНХРОНИХ 

ГЕНЕРАТОРА – ТРЕНДОВИ И МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА 
 
Аутори: Предраг Нинковић, Милан Лукић, Марко Јанковић 
 
Синхронизација синхроних генератора велике снаге захтева примену система за 
синхронизацију који је битно сложенији од оних за генераторе средњих и малих снага, због 
сложенијих система који у том процесу учествују и због важности генератора и интензитета 
штете која може настати у случају погрешне синхонизације. 
Аутори су у раду су приказали дугогодишња искуства у раду са системима за 
синхронизацију, принципе реализације савремених система за синхронизацију које реализује 
Институт Никола Тесла и посебни осврт на понашање система у случају појаве квара. 
 
Питања за дискусију: 
1. Велики део наведених „унапређење према унутрашњим отказима” се одавно користи у 
преносној мрежи и показао је добре резултате! Добро је да се слични концепти користе и 
код електрана, у овом осетљивом сегменту аутоматике (двострука напајања, двобитни 
статуси, коришћење и синхро-чек функције, локална команда...) 

2. “Ако неки од мерних напона који су укључени у синхронизацију није присутан, 
синхронизационе електронике ће то детектовати и дојавити логичком контролеру...” да ли 
постоји блокада од MCB-a NTR? 

3. “Понекад се дешава да нису испуњени сви услови за старт синхронизације иако је захтев 
за старт синхронизације постављен.... логички контролер ће блокирати старт 
синхронизације уз дојаву узрока проблема” када и како се та порука дојављује? Шта се 
дешава (каква је процедура) ако се ти услови не могу испунити (нпр. стални и превисок 
напон)?  

 

 

Р Б5 12 РЕГУЛАЦИЈА НАПОНА 20 kV ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ СА 

ВЕТРОГЕНЕРАТОРОМ 
 
Аутори: Зоран Симендић, Јарослав Чинчурак 
 
У раду се разматра утицај ветро парка "Кула" на квалитет напона потрошача који се 
напајају преко 20 kV сабирница у ТС 110/20kV  "Кула". Током годину дана рада 
ветроелектране уочене су варијације напона на сабирницама 20kV, а напон код крајњих 
потрошача излази ван прописаних граница. У појединим периодима летње сезоне, када је 
дистрибутивна потрошња била мала а електрана производила максималну снагу, енергија 
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са ветроелектране се преко трансформатора 110/20kV у ТС "Кула" преносила у 110kV 
преносну мрежу. 
Приказана су кретања напона и струја као и позиције регулационе склопке за 
карактеристичне периоде. У закључцима су предложена конкретна решења. 
 

Питања за дискусију: 
1. Да ли су од стране ОДС-а издати техничку услови који обухватају регулацију напона и 
квалитет електричне енергије? 

2. Који је разлог што није примењена функција регулације напона интегрисана у 
дистрибутивни менаџмент систем која је у Електровојводини већ верификовала? 

 

 

Р Б5 13 ЕТАЛОНИРАЊЕ ВРЕМЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У УРЕЂАЈУ ЗА 

ИСПИТИВАЊЕ РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Аутори: Милан Димитријевић, Славко Сабовљев, Синиша Шошкић, Нада Вучијак 
 
У раду је дат кратак преглед поступка еталонирања и анализа доприноса појединих 
компоненти мерне несигурности за еталонирање временске јединице у уређају за 
испитивање релејне заштите. Да би се реализовало то еталонирање направљен је додатни 
електронски склоп. Уређаји за испитивање релеја који се користе у системима за заштиту, 
садрже изворе и мерила електричне струје, напона, фреквенције, фазног угла и временску 
јединицу. Ови уређаји се еталонирају периодично. При еталонирању се утврђују грешке 
генерисања и грешке мерења наведених величина и прорачунавају се буџети мерне 
несигурности за резултате одређивања грешке појединих величина, у складу са 
документом обавезним за све акредитоване лабораторије ЕА-4/02М:2013. 
 
Питања за дискусију: 
1. Независно од потребе за периодичним проверама и еталонирањем временских јединица, 
тенденција је да се временски базирано тестирање (time based, поменуто годишње 
испитивање) замени са испитивањем заснованим на испуњењу невременских 
параметара (condition based). 

2. У данашње време постоје производи (нпр SEL T400L, ABB REA optical arc flash relaying 
system, итд. ) чија су времена прораде испод 5 ms (1ms, 2.5 ms респективно). 

3. Да ли помоћни електронски склоп додатно утиче на грешку и колики је удео ако он 
постоји? 

4. Поједини уређаји имају сопствене калибрационе системе? Да ли је вршено еталонирање 
таквих уређаја за испитивање релејне заштите и да ли постоје поређење тих резултата са 
резултатима њихових интерних калибрација? 

 

 

4. АНАЛИЗА РАДА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА ЗА ЗАШТИТУ, УПРАВЉАЊЕ И 

МЕРЕЊЕ: ЕКСПЛОАТАЦИОНА ИСКУСТВА, ИСКУСТВА НАКОН 

ПОРЕМЕЋАЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАМЕНУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈУ 
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Р Б5 14 РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ КООРДИНИРАЈУ СА ПОГОНСКИМ 

ДИЈАГРАМОМ, ФУНКЦИЈАМА СИСТЕМА РЕГУЛАЦИЈЕ ПОБУДЕ И 

ЗАШТИТАМА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА 
 
Аутори: Данило Буха, Бошко Буха, Душан Јачић, Саша Глигоров, Марко Божилов, Саво 

Маринковић, Срђан Милосављевић  
 
У овом раду је приказан прорачун заштитних функција које су урађене на производном 
блоку Б1 ТЕНТ_Б. Први прорачун се односи: на координацију лимитера максималне 
струје статора у систему регулације побуде са заштитама од преоптерећења статора, 
прекострујном заштитом са инверзном карактеристиком и дозвољеним преоптерећењем 
статора генератора Б1. У другом прорачуну подешења подимпедантне заштите генератора 
дате су методе и критеријуми по којим је урађен тако да се не наруши поузданост 
електроенергетског система а да се притом генератор не угрози термички или са аспекта 
стабилности. Коришћени критеријуми обезбеђују да ова заштита буде истовремено 
резервна заштита за случај отказа заштита преносног система па се стога координира са 
заштитама преносног система. 
 
Питања за дискусију: 
1. Апсолутно је похвално што су се Аутори упустили у систематски прорачун и подешење 

(дела) заштита генератора Б1, уз коришћење конкретних података са локације! 
2. „Прорачун подешавања подимпедантне заштите на блоку Б1“: иако је ово корисна 
заштита, њена функција резервне заштите за кварове на ВН водовима је упитна. На 
овим водовима (449/1/2) постоје дистантне и диференцијалне заштите, преносни пут, 
...што гарантује брзу и селективну елиминацију кварова са ВН стране. Због несразмере 
импедансе трансформатора и прикључног вода, тешко се може диференцирати зона 
прораде (виши степен) или се користе дуга времена (за појмове 400 kV мреже). Уколико 
постоји бојазан за отказом прекидача 400 kV, могућ је ретрип или заштита од отказа 
деловања прекидача која би се усмерила и ка генераторском прекидачу. Треба 
нагласити да ово све важи за вишеполне кварове (не за земљоспојеве). Надам се да ће 
реконструкцијом РП Младост бити уведени и нови системи заштите и локалне 
аутоматике који би још смањили вероватноће већих поремећаја (нпр. нова и/или дупла 
заштита сабирница са функцијом отказа прекидача и даљинским искључењем контра 
краја.... уместо постојећег RADSS-а....) 

3. Да ли је у плану да се раде сличне анализе и за друге блокове и/или остале подсистеме 
електране(а) ? 

 

 

Р Б5 15 АНАЛИЗА РАДА РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ 

СИСТЕМУ СРБИЈЕ УСЛЕД КВАРА НА 220 kV САБРИНИЦАМА У ТС 

ОБРЕНОВАЦ 
 
Аутор: Десимир Тријић  
 
У раду је описан догађај при који је, након квара на сабриницама 220kV у ТС Обреновац, 
за последицу је имао значајан поремећај у раду преносног система. Дошло је до прекида 
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напајања дела конзума од око 270MVA као и до испада већег броја генераторских 
јединица у термоелектрани ТЕНТ А и једне генераторске јединице у ТЕ Костолац Б.  
Анализирани су узроци који су довели до овако великог поремећаја, дат је хронолошки 
приказ рада система релејне заштите и дате су препоруке за побољшање и отклањање 
уочених проблема. 
Утврђено је да у датом случају није постојала одговарајућа селективност између 
електричних заштита генератора и преносне мреже. Генератори су углавном испадали 
услед деловања заштита у побудним колим, или услед технолошких проблема. 
Закључено је да се, при изради плана подешења релејне заштите, морају узети у обзир и 
специфичности других система као нпр. регулатора побуде генератора. 
Оцена је да је неопходно да се још једном размотре технолошке целине главних и 
резервних заштита, као и да се размотри потреба за уграђивањем редундантних заштита на 
критичним местима. 
 
 
Питања за дискусију: 
1. Да ли је, с обзиром на забележене и очекиване величине струја квара, у ТС Обреновац 
потребно да се изврши провера струјних трансформатора. Шта су могућа решења за случај 
да прорачун покаже да струјни трансформатори не задовољавају? 

2. Зашто је генератор Г6 остао на мрежи, а генератор Г5 испао, да ли је у питању другачија 
концепција заштите и аутоматике, или различита подешења? 

3. Зашто је донета одлука о уградњи редундантног система диференцијалне заштите 
сабирница када је током реконструкције стара заштита замењена новом 
микропроцесорском заштитом дистрибуираног типа? Да ли се сматра да постоји реална 
вероватноћа заказивања и ове савремене заштите, односно, да се неће предузети мере које 
би спречиле лош рад резервних заштита у суседним објектима? 

 

 

Р Б5 16  ИСПАД БЛОКА А1 СА МРЕЖЕ У “ТЕ КОСТОЛАЦ А” 
 
Аутори: Златко Симеуновић, Јелена Николић, Дејан Жуковски, мр Јован Јовић 
 
У овом раду је приказана анализа испада блока А1 у ТЕКО-А, коме је претходило низ 
поремећаја и повећање оптерећења у 110kV преносној мрежи. Приказана је хронологија 
догађаја у ТЕКО-А и околној преносној мрежи и узроци деловања заштита. Обрадом 
расположивих података, утврђени су узроци поремећаја у преносној мрежи, сагледан је 
рад оперативног особља и утврђене су евентуалне последице по људство и опрему. 
 
Питања за дискусију: 
1. Овај рад презентује несрећну секвенцу погрешних одлука и догађаја у мрежи (за коју 

се надам да се по увођењу 400kV напајања у тај регион више никада неће десити). 
2. Аутори наводе " Током прве смене дошло је до погоршања напонских прилика у 

110kV преносној мрежи. Први већи пораст реактивне снаге, поклапа се са 
искључењима у преносној мрежи. На генератору А1 је забележен пораст реактивне 
снаге генератора на 60MVAr, при активној снази  85МW и при напону на мрежи 
109kV.... са врховима од преко 110MVAr". Да ли је познат разлог зашто диспечерска 
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служба није про_активно реаговала (укључиво и опозив дозволе за радове.... десио се 
тек након 4 х)? 

3. Рецензент сумња да би другачије мерење у ТЕКО нешто битније променило у 
секвенци догађаја (можда још неки минут погона), али је сигурно препоручљиво 
методично преиспитати подешења заштита и аутоматика у ТЕКО (слично као у раду 
око ТЕНТ-Б). 

 

 

Р Б5 17 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА У 

ХЕ БОЧАЦ 

 

Аутори: Младенко Ђаковић, Миодраг Ашкрабић, Олег Сердјуков 
 
У раду су приказана поједина организациона решења реализације пројекта комплетне 
реконструкције система управљања и надзора електране у току ремонта агрегата у 
хидроелектрани „Бочац“, током 2016 године. 
Радови су извођени уз ограничења попут обезбеђивања минималних функција 
електромашинске опреме из разлога што је хидроелекрана „Бочац“ вршна електрана са 
седмичним изравнавањем. То је значило да је морао да се омогући  непрекидан рад једног 
од укупно два агрегата у електрани.  
Морало се водити рачуна о регулисању воде низводно ради обезбјеђивања биолошког 
минимума реке Врбас чиме је рок за извођење радова био ограничен на три мјесеца. 
Задатак организације је био да се усагласи деловање различитих страна у пројекту да би се 
остварила имплементација новог система управљања и надзора. 
 
Питања за дискусију: 
1. У тачки 4.6 су наглашени проблеми који су уочени у току извођења радова. Да ли су 
изведена  искуства којим би се пројекат пројектног вођења посла (project management) 
могао унапредити?  

2. У раду нису приказани детаљи фазности преласка са старог на нови систем управљања. 
Како је синхронизован рад два ДЦС-а ако су оба била активна у једном моменту? Да ли 
је постојала размена или дељење информација између њих? Који систем је имао 
комуникацију са Диспечерским центром (можда и оба у једном моменту)? 

 
 
Р Б5 18 АНАЛИЗА УТИЦАЈА КОНЗУМА НА НАПОНСКЕ ПРИЛИКЕ НА 

ДАЛЕКОВОДУ И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
Аутори: Бранко Грујичић, Борко Чупић, Бојан Арсић, Ивана Влајић Наумовска, Аца 

Марковић  
 
У раду је приказан симулациони модел кратког радијалног ДВ 110kV (Ћуприја –
Стењевац),  реализован у Матлаб Симулинк-у. Анализиран је утицај подоптерећења 
далековода на напонске прилике, ниво реактивне снаге и појаву Ферантијевог ефекта. У 
рада су приказани подаци мерених вредности активне и реактивне снаге анализираног 
далековода за посматрани период са обрачунских бројила електричне енергије, док је 
напонски профил и анализа квалитета електричне енергије извршена на основу података 
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добијених путем анализатора квалитета електричне енергије који је био постављен на 
крајевима далековода у одговарајућим временским периодима. На основу симулација 
вршена је анализа утицаја величине конзума, дужине далековода и утицаја компензације 
реактивне снаге на појаву Ферантијевог ефекта и протока реактивне снаге. 
 

Питања за дискусију: 
1. Kод нас постоје непримерено високи напони у мрежи (виши и дужег трајања од 

вредности максималних погонских напона сходно "Правилима..."!). Некритичка 
изградња (...и дуплих) водова 400кV (укључиво и суседе) ствара значајне напонске 
проблеме у мрежи (оријентационо 0.5 МVАr/km вода 400kV), и ускоро ћемо бити 
суочени са немогућношћу чак и физичке компензације тог ефекта. 
У другим аспектима, овај ефекат нема нежељних последица. 

2. „Најбоље решење би било да се изгради 110 kV далековод између ТС Стењевац и ТС 

Поповац дужине око 30 km, чиме би се спојила два радијална 110 kV далековода, 

избегла појава Ферантијевог ефекта и као најважније повећала поузданост преносне 

мреже. ТС Поповац искључиво напаја цементару у Поповцу и изградња далековода би 

имала вишеструки утицај на поузданији рад цементаре“. Са аспекта >Ферантијевог 
ефекта, ова констатација у потпуности не одговара! Није битно да ли је вод радијалан 
или у уомчен, већ да ли истим тече енергија. Двострано напајање неће смањити 
дужину подоптерећеног вода нити повећати пренос (већ обрнуто!) 

3. „У преносној мрежи електроенергетског система Србије има више од 20x110 kV 

радијлних далековода, 2x220 kV и 1x400 kV ДВ. Развојем преносне мреже не сме се 

дозволити градња ТС на радијалном далеководу, генерисање реактивне снаге на 

крајевима далековода није добра појава, али је још већи проблем поузданости 

преносне мреже“. У потпуности не одговара реалности: СВИ објекти (ако није само 
уклапање објеката) почињу радијалним водовима. Ако су исти трајно подоптерећени, 
грешка је у планирању јер објекти не заслужују да буду тог напонског нивоа! Тек када 
објекат „заслужи“ (студијски, вишекритеријумски) повезивање у „петљу“ иста се и 
реализује! 

 

 
Р Б5 19 „ЕНТРОПИЈА” ЗАШТИТНИХ УРЕЂАЈА У ЕЛЕКТРОЕНЕРЕТСКИМ 

ПОСТРОЈЕЊИМА 
Аутор: Жељко Кувач 
 
У раду је извршена кратка анализа која покушава да укаже на могуће узроке деловања 
релејних уређаја без стварне потребе. По правилу, накнадна испитивања уређаја показују 
да је реле исправан, али се најчешће не сазна стварни узрок погрешног реаговања релеа. 
Наведен је и део IEC стандарда који се односе на типска испитивања релеа. 
Како је скоро свака оваква непотребна прорада релеа специфична, то она захтева ширу 
анализу. У закључку је наведен део могућих активности које могу да се спроведу у циљу 
утврђивања узрока непотребног деловања уређаја заштите. 
Штета је што није наведен неки конкретан случај поткрепљен снимцима, а било би 
интересантно да се види и статистички податак о броју оваквих случајева. 
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Питања за дискусију: 
1. Да ли аутор сматра да испуњење одредби стандарда серије СРПС IEC 255 који се односе 
на испитивање релејних уређаја, као и техничке препоруке ЗЕП ТП 29 и Интерног 
стандарда ИС ЕМС 129 који се односе на ограничење транзијентних пренапона у 
нисконапонским колима ТС и РП, не осигурава поуздан рад релеа (са становишта 
непотребних реаговања)? 

2. Да ли је, према мишљењу аутора, потребно да се након оваквих догађаја у постројењима 
спроведу и нека нестандардна мерења и снимања како би се утврдио узрок непотребног 
деловања уређаја заштите? 

 
За преференцијалне теме 5, 6, 7 и 8 није било пријављених радова. 
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ГРУПА Ц1   ЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ ЕЕС 

Ц1 00     ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

 

Председник:   др Бојан Ивановић, ЈП Електропривреда Србије, Београд 
Секретар:    Бојана Михић, Електромрежа Србије АД, Београд 
Стручни известиoци:  мр Бранка Рибар Брајић, Београд,  

др Станко Јанковић, GOPA Немачка,  
др Бојан Ивановић, ЈП Електропривреда Србије, Београд 
проф Др Нешо Мијушковић, Београд 
мр Драган Балкоски, Електромрежа Србије АД, Београд 
Томо Мартиновић, Oгрaнaк WSP UK у Бeoгрaду 

 
 

I OПШTE 

 

Зa 33 сaвeтoвaњe CIGRE Србиja утврђeнe су слeдeћe прeфeрeнциjaлнe тeмe СTК Ц1: 

1. Савремени приступи и стандардизација у управљању средствима 

• Технике за утврђивање радног века засноване на трошковима. 

• Коришћење проширеног броја података и информација о средствима. 

• Инвестиционе потребе за бољу интеграцију преносног и дистрибутивног 
система 

2. Проблеми повезивања и алокације трошкова при планирању преносних и     

дистрибутивних мрежа на пројектима које реализује већи број учесника: 

• Пословни модели поделе трошкова, користи и ризика између страна; 

• Одобрења различитих надлежних органа; 

• Централизација или децентрализација пројектних одлука. 

 
Зa 33 сaвeтoвaњe CIGRE Србиja у oквиру Групe Ц1 приjaвљeнo je 10 рeфeрaтa. 
 
 
II КРATAК ПРИКAЗ РEФEРATA И ПИTAЊA ЗA ДИСКУСИJУ 
 

Р  Ц1 01 METOДOЛOГИJA ЗA OПTИMAЛНO ПOВEЗИВAЊE ПРEНOСНOГ И 

ДИСTРИБУTИВНOГ СИСTEMA 

 
Аутори: Toмo Maртинoвић, Гoрaн Вукojeвић, Нeбojшa Вучинић, Сaшa Mинић, Гoрдaнa 

Рaдoвић 

 
Пoстojeћи Зaкoн o eнeргeтици Рeпубликe Србиje и Прaвилa o рaду прeнoснoг систeмa 
урeђуjу oднoс oпeрaтoрa прeнoснoг и дистрибутивнoг систeмa нa пoљу плaнирaњa рaзвoja 
и мeђусoбнoг пoвeзивaњa прeнoснoг и дистрибутивнoг систeмa. Oпeрaтoр прeнoснoг 
систeмa – „EMС AД” и oпeрaтoр дистрибутивнoг систeмa – „EПС дистрибуциja”, 
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мeђусoбнo сe пoвeзуjу нa висoкoм нaпoну пoвeзивaњeм пojeдинaчних дистрибутивних 
трaнсфoрмaтoрских стaницa 110/X kV нa прeнoсну мрeжу 110 kV. Tрeнутнo у пoстojeћeм 
прoцeсу пoвeзивaњa и плaнирaњa рaзвoja прeнoснoг и дистрибутивних систeмa сe нe 
спрoвoди дубљa зajeдничкa aнaлизa зaхтeвa зa пoвeзивaњe, oднoснo, нe пoстojи 
jeдинствeнa мeтoдoлoгиja прeмa кojoj би сe извршилa дaтa aнaлизa. Дeфинисaњe 
мeтoдoлoгиje зa изрaду студиja пoвeзивaњa прeнoснoг и дистрибутивнoг систeмa je 
зaкoнскa oбaвeзa дeфинисaнa члaнoм 125 Зaкoнa o eнeргeтици. У рaду je прикaзaнa 
мeтoдoлoгиja кoja je утeмeљeнa нa зajeдничким стaндaрдимa и критeриjумимa и кoja 
дeфинишe принципe прeмa кojимa ћe сe зaхтeви OДС-a прeмa OПС интeгрaлнo сaглeдaти и 
прoнaћи oптимaлaн нaчин пoвeзивaњa  узимajући у oбзир oпшту друштвeну кoрист.  Дaтa 
мeтoдoлoгиja прeдстaвљa битaн кoрaк у пoвeћaнoj и кooрдинисaнoj сaрaдњи oпeрaтoрa 
прeнoснoг систeмa „EMС AД” и oпeрaтoрa дистрибутивнoг систeмa „EПС Дистрибуциja”. 
Meтoдoлoгиja зa изрaду студиja пoвeзивaњa прeдстaвљa кoмбинaциjу вишeкритeриjумскe 
тeхнo-eкoнoмскe aнaлизe и aнaлизe трoшкoвa и кoристи нa oснoву кoje ћe сe изрaђивaти 
студиje oптимaлнoг пoвeзивaњa прeнoснoг и дистрибутивнoг систeмa зa кoнкрeтнe 
прeдлoгe инвeстициoних прojeкaтa пoвeзивaњa. Meтoдoлoгиja трeбa дa будe прихвaћeнa oд 
стрaнe oпeрaтoрa дистрибутивнe и прeнoснe мрeжe штo чини рaд oд интeрeсa зa шири круг 
стручњaкa. 
 
Питaњa за дискусију: 

1. У чeму сe излoжeнa мeтoдoлoгиja рaзликуje oд aктуeлнe мeтoдoлoгиje вeзaнo зa 
oдрeђивaњe мeстa прикључeњa прeнoснe и дистрибутивнe мрeжe? 

2. Дa ли мeтoдoлoгиja увaжaвa сцeнaриo eвaкуaциje прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje из 
дистрибутивнe мрeжe у прeнoсну мрeжу? 

3. Нaвeсти квaнитификaциjу (рaспoн oцeнa) кoja дaje квaлитaтивни oпис пoкaзaтeљa у 
Taбeли I.  

 

Р Ц1 02 ПРИMEНA СTAНДAРДA СРПС EN ISO 50001:2012 И EФИКAСНO 

КOРИШЋEЊE EНEРГИJE У OБJEКTИMA ЗA ДИСTРИБУЦИJУ 

EЛEКTРИЧНE EНEРГИJE 
 
Аутор: Стeвaн Бoжић 
 
У oквиру jeднe oргaнизaциje или прeдузeћa зa дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje битнo je 
дa сe спрoвeду свe нeoпхoднe мeрe кoje ћe oбeзбeдити eфикaсну пoтрoшњу и кoришћeњe 
eнeргиje. Увoђeњeм Систeмa мeнaџмeнтa eнeргиjoм (EnMS) и имплeмeнтaциjoм стaндaрдa 
СРПС EН ISO 50001:2012 сe дeфинишу кoje су тo мeрe и кaдa ћe сe истe рeaлизoвaти. У 
oбзир трeбa узeти и нивo финaнсиjских улaгaњa зaвиснo oд пeриoдa кaдa сe улaжe у 
смaњeњe укупнe пoтрoшњe eнeргиje. Рaд сe бaви пoвeћaњeм eфикaснoсти рaдa 
дистрибутивнoг систeмa смaњeњeм губитaкa eлeктричнe eнeргиje у трaнсфoрмaтoрским 
стaницaмa (TС). Прeдлoжe сe угрaдњa трaнсфoрмaтoрa сa снижeним губицимa и 
искључeњe трaнсфoрмaтoрa у oним TС гдe je кoнзум мaли и гдe je мoгућe испoруку 
eлeктричнe eнeргиje кoмoтнo вршити jeдним трaнсфoрмaтoрoм. Oвo je рeдукциja мрeжe 
кoja идe нa уштрб пoуздaнoсти рaдa aли сe o oвaквим ствaримa мoрa рaзмишљaти у 
услoвимa пeрмaнeнтнoг смaњeњa oптeрeћeњa систeмa. С тим у вeзи, дистрибутивни 
систeм би свaкaкo трeбaлo пoстeпeнo прилaгoђaвaти нoвoнaстaлим услoвимa, услoвимa 
смaњeнoг кoнзумa сa пeрспeктивним трeндoм пaдa, и eксплoaтисaти гa eфикaснo. 
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Смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje трeбa прeдвидeти приликoм рeкoнструкциje пoстojeћих 
eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa и приликoм изгрaдњe нoвих eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa. У 
рeaлизaциjу нaвeдeних мeрa крeћe сe уз сaрaдњу сa нajвишим мeнaџмeнтoм кoмпaниje. 
 
Питања за дискусију: 

1. Пoстojи ли, oрjeнтaциoнo, брoj трaнсфoрмaтoрских стaницa, нa тeритoриjи бившeг 
Jугoистoкa или грaдa Нишa, кoje нaпajajу кoрисникe кojимa сe нe смe смaњити 
пoуздaнoст испoрукe eлeктричнe eнeргиje збoг прирoдe њихoвoг пoслa, нa примeр 
бoлницe, фaбрикe сa oсeтљивoм прoизвoдњoм, итд? Кoлики je тo прoцeнaт у oднoсу нa 
укупaн брoj трaнсфoрмaтoрских стaницa нa тoj тeритoриjи. 

2. Кoликo гoдинa су прoсeчнo eнeргeтски трaнсфoрмaтoри 10/0,4 kV у пoгoну нa 
тeритoриjи EД Ниш и кaквa je динaмикa њихoвe зaмeнe? 

3. Кojи je oднoс цeнa нa тржишту eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa 10/0,4 kV клaсичнe изрaдe 
и eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa 10/0,4 kV сa смaњeним губицимa? 

 

 

Р Ц1 03 МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ УНУТАР 

ДЕЛА БУДУЋЕГ ВЕТРОПАРКА КОСТОЛАЦ НА ЛОКАЦИЈИ ДРМНО У 

ПРОСТОРУ ИЗВАН УТИЦАЈА СЕНКИ ОКОЛНИХ ВЕТРОТУРБИНА 

Аутори: Милко Зубац, Маријана Сучевић-Тасић 

 

У складу са светским трендовима и са циљем тражења повољних локација за ширење 
изградње обновљивих извора енергије, у раду је описана предност синергије више ресурса 
на заједничком простору. Разматрана је могућа изградња хибридног система који се 
састоји од соларне електране постављене унутар једне од четири локације будућег 
ветропарка Костолац, на простору спољног одлагалишта ПК Дрмно. С обзиром да је на 
локацији Дрмно предвиђено постављање 7 ветротурбина, од укупно 20 на све четири 
локације, соларна електрана треба да буде позиционирана изван домена  појаве сенки коју 
праве стубови и лопатице  ветротурбина постављених по ободу локације. С обзиром да се 
ова два ресурса углавном не појављују једновремено, показало се да енергија сунца 
одлично допуњава енергију ветра, то јест соларне електране и ветроелектране су 
комплементарне. У зависности од временских услова, доба дана, месеца или сезоне 
захтевана енергија од система може се добити или из ветроелектране, или из соларне 
електране или од обе у исто време, а светско искуство показује да ови хибридни системи 
показуји вишеструки позитиван ефекат. 
У раду је дaтa oчeкивaнa гoдишњa прoизвoдњa сoлaрнe eлeктрaнe инстaлисaнe снaгe 26 
MW пo мeсeцимa. 
Oстрвски рaд eлeктрaнe je зaбрaњeн прaвилимa o рaду дистрибутивнoг систeмa a 
прaвилимa o рaду прeнoснoг систeмa сe прeдвиђa сaмo зa хидрo и тeрмoeлeктрaнe. У рaду 
сe пoмињe рaд кoмбинoвaнoг систeмa вeтрoeлeктрaнa-сoлaрaнa eлeктрaнa бeз прикључeњa 
нa систeм. С тим у вeзи и угрaдњa сoлaрних бaтeриja. У EEС Србиje пoстoje дoбрe 
рeгулaциoнe хидрoeлeктрaнe (Ђeрдaп, Бajинa Бaштa, Бистрицa) пa сe пoстaвљa питaњe 
пoтрeбe угрaдњe бaтeриja зa склaдиштeњe eнeргиje пoштo су дoстa скупи eлeмeнти кojи 
мoгу утицaти нa eкoнoмичнoст изгрaдњe jeднoг oвaквoг систeмa. Пo мишљeњу рeвидeнтa 
угрaдњу бaтeриja зa склaдиштeњe eлeктричнe eнeргиje нe би трeбaлo рaзмaтрaти у oквиру 
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jeднoг oвaквoг прojeктa у Србиjи, jeр сe рeгулaциja прoизвoдњe у EEС Србиje мoжe 
oбaвљaти нa мнoгo eкoнoмичниjи нaчин.  
 

Питања за дискусију: 
1. Нaчин прикључeњa eлeктрaнa рeлaтивнo мaлих снaгa (дo 30 MW) у кoje спaдa 

рaзмaтрaнa сoлaрнa eлeктрaнa мoжe битниje дa oдрeди eкoнoмичнoст њихoвe 
инвeстициje. Дa ли je рaзмaтрaн нaчин прикључeњa сoлaрнe eлeктрaнe нa 
eлeктрoeнeргeтски систeм? 

2. Кoликa би билa врeднoст инвeстициje у oвaкву сoлaрну eлeктрaну снaгe 26 MW? 
3. Дa ли би пeпeo сa oближњe дeпoниje мoгao у нeким oкoлнoстимa прeдстaвљaти 

прoблeм зa рaд сoлaрнe eлeктрaнe? 
 
 

Р Ц1 04  СТРУЈЕ ТРОФАЗНОГ КРАТКОГ СПОЈА У ПРЕНОСНОМ И 

ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 
 
Аутор:  Бојан Ивановић 
 
Развој електроенергетског система у целини и учворавање мреже за последицу има пораст 
струја кратког споја. У раду се разматра промена струја трофазног кратког споја на 110 kV 
напонском нивоу у карактеристичним преносним и дистриубутивним ТС на територији 
Града Београда. Осврт је дат и на вредности струја кратког споја у дистрибутивним ТС на 
средњем напону. Дате су прорачунате струје трофазног кратког споја уз анализу њиховог 
повећања које је изазвано уласком у погон ТС 400/110 kV „Београд 20“ и учворавањем 110 
kV мреже. Указано је да су 110 kV сабибирнице ТС 220/110 kV „Београд 3“ место у 
преносном систему у ком су струје трофазног кратког споја тренутно највеће у читавој 110 
kV преносној мрежи Србије. 
Рaд сe бaви прoблeмaтикoм струja крaткoг спoja кoja пoкривa вишe сeгмeнaтa  EEС-a, кao 
штo су: плaнирaњe, eксплoaтaциja, прoвeрa oпрeмe, утицaj  нa  другe инфрaструктурнe 
oбjeктe и др. Oвa  интeрдисциплинaрнoст  услoвљaвa дa рaдoви из oвe oблaсти нeмajу  свoj 
”стaлни” кoмитeт у кoмe сe прикaзуjу, a дeшaвaлo сe у пojeдиним случajeвимa дa je рaд 
рaзмaтрaн нa двa кoмитeтa. Инaчe, рaдoви кojи сe бaвe крaтким спojeвимa рeлaтивнo сe 
рeткo пojaвљуjу нa Сaвeтoвaњимa CIGRE Србиja. Бeз oбзирa нa тo штo сe рaди o 
трaдициoнaлнoj и мeтoдoлoшки приличнo дoбрo зaoкружeнoj oблaсти, нe би je трeбaлo 
зaнeмaрити, пoгoтoвo у услoвимa вeликoг брoja стaрих пoстрojeњa сa дoтрajaлoм oпрeмoм.  
Aутoр je укaзao нa нeдoступнoст пoдaтaкa кojи су пoтрeбни зa прoрaчун струja зeмљoспoja. 
Прeпoручуje сe дa, ипaк пoкушa дa прeвaзиђe прoблeм нeдoступнoсти и пo мoгућству нa 
усмeнoj прeзeнтaциjи рaдa, сaoпшти дoпунскe рeзултaтe. Tимe ћe сe aутoмaтски пoдићи 
стeпeн вaлиднoсти зaкључaкa у рaду.  
 
Питaњa за дискусију:  

1. Дa ли je прaвљeн прoрaчун струja крaткoг спoja зa нeку пeрспeктивну прojeкциjу  
eлeктрoeнргeтскoг систeмe Србиje? Aкo jeстe, кojи су oснoвни пoкaзaтeљи? 

2. Aутoр пoмињe дa су у пojeдиним трaнсфoрмaтoрским стaницaмa, нaрoчитo у рурaлним 
oблaстимa, прeкидaчи прeдимeнзиoнирaни. Дa ли je нaпрaвљeн прeглeд  тих 
трaнсфoрмaтoрских стaницa и aнaлизa eвeнтуaлних сукцeсивних пoмeрaњa, oднoснo 
зaмeнe прeкидaчa? 
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Р Ц1 05 СИНTEЗA MOДEРНИХ TEOРИJA AНAЛИЗE, КOНTРOЛE И 

УПРAВЉAЊA СA ЦИЉEM ДOНOШEЊA OПTИMAЛНИХ OДЛУКA У 

EЛEКTРOEНEРГETСКOM СEКTOРУ 

 
Аутори: Саша Милић, Драгутин Саламон 
 
Eлeктрoeнeргeтски систeм сe стaлнo мeњa и рaзвиja, нeпрeстaнo искaзуjући пoтрeбe зa 
унaпрeђeњeм и нaпрeткoм у свим aспeктимa, кaкo у тeхничкo−тeхнoлoшкoм, тaкo у 
oргaнизaциoнoм и упрaвљaчкoм. Пoслeдњa дeкaдa je пoсeбнo знaчajнa у рaзвojу 
eлeктрoeнeргeтскoг систeмa сa aспeктa унaпрeђeњa свих врстa oдржaвaњa, упрaвљaњa, 
мeрeњa, вишeпaрaмeтaрскoг дaљинскoг нaдзoрa и кoнтрoлe и др. Рaзвиjeнo je нeкoликo 
нoвих мeтoдa и тeхникa упрaвљaњa кao штo су упрaвљaњe дoбримa, aнaлизa ризикa, 
прoцeнa ризикa, упрaвљaњe ризицимa, упрaвљaњe oдржaвaњeм, упрaвљaњe oткaзимa и 
зaстojимa и др. Прикaзaнa су oснoвнa нaчeлa и дaтe смeрницe зa примeну oвих мeтoдa и 
тeхникa, a пoсeбнo je укaзaнo нa њихoвo мeстo и улoгу у структури eлeктрoeнeргeтскoг 
систeмa. 
У рaду сe дeтaљнo прикaзуje oпшти кoнцeпт eлeктрoeнeргeтскoг систeмa и у oквиру њeгa, 
прeдлaжe мeстo и улoгa диjaгнoстичкoг цeнтрa. Кoнцeпт диjaгнoстичкoг цeнтрa je зaснoвaн 
нa прeднoстимa кoje су прeпoзнaтe у сaврeмeним приступимa при дизajнирaњу пaмeтних 
мрeжa и тeoриjи фaзи лoгикe. Oн трeбa дa будe мeстo нa кoмe сe сaкупљajу, aрхивирajу, 
aнaлизирajу, прикaзуjу и oбрaђуjу сви дoступни прoизвoдни пaрaмeтри дoбиjeни 
рaзличитим oн-линe и off-line мeтoдaмa сa циљeвимa дeтeкциje oткaзa, прoцeнe и 
прeдикциje нaстaнкa пoтeнциjaлних квaрoвa, прaћeњa трeндoвa прoмeнa, oцeнe стaњa 
систeмa и дaвaњa прeпoрукa o врстaмa и нeoпхoднoj пeриoдици aктивнoсти пoтeнциjaлним 
кoрисницимa. 
Рaд прeдлaжe интeрeсaнтну идejу увoђeњa диjaгнoстичкoг цeнтрa у склoпу дeрeгурaциje 
EEС. Функциja диjaгнoстичкoг цeнтрa би прeтeжнo билa oкрeнутa прeмa прoизвoднoм 
дeлу EEС сa циљeм aнaлизe пoгoнскoг стaњa aгрeгaтa у eлeктрaнaмa, нaдзoрa, прaћeњa и 
плaнирaњa рaдa. 
Дaнaс у EПС-у вeћ пoстojи диспeчeрски цeнтaр кojи сe бaви крaткoрoчним и дугoрoчним 
плaнирaњeм прoизвoдњe нa oснoву рaспoлoживe хидрoлoгиje и кoличинa угљa нa 
кoпoвимa. Oвaj диспeчeрски цeнтaр EПС-a сe нaлaзи у oквиру сeктoрa зa диспeчeрскo 
плaнирaњe и упрaвљaњe прoизвoдњoм кojи oбaвљa и пoсao тргoвинe eлeктричнoм 
eнeргиjoм. Jeднoстaвниje и oргaнизaциoнo дaлeкo лaкшe би билo унaпрeдити пoмeнути 
пoстojeћи диспeчeрски цeнтaр EПС-a нoвим функциjaмa нeгo фoрмирaти пoтпунo нoви 
диjaгнoстички цeнтaр.  
 

Питaњa за дискусију: 

1. Дa ли су aутoри рaдa у oбзир узeли пoстojaњe диспeчeрскoг цeнтрa EПС-a и функциje 
кoje oн трeнутнo oбaвљa? У рaду сe нигдe нe пoмињe oвaj цeнтaр. 

2. У чиjeм би сe влaсништву нaлaзиo диjaгнoстички цeнтaр имajући у виду рaзмaтрaнe 
услoвe дeрeгулисaнoг EEС у кoмe aктeр нe би биo сaмo EПС? Aкo би биo нeзaвисaн, 
кaкo би сe финaнсирao? Дa ли би учeсници нa тржишту пристaли дa финaнсирajу joш 
jeднoг aктeрa? Кojи je нaчин зa финaнсирaњe oвaквих цeнтaрa у свeту (aкo je тo нeгдe 
зaживeлo)? 
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3. Кaкo и кoликo je кoнцeпт нaпрeдних (пaмeнтих, интeлeгeнтних) мрeжa уoпштe 
примeнљив нa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje? To je кoнцeпт кojи сe прe свeгa 
oднoси нa дистрибутивни дeo EEС. 

 

 
 
Р Ц1 06  УПРAВЉAЊE OСНOВНИM СРEДСTВИMA СA ПOСEБНИM OСВРTOM 

НA ДAЛEКOВOДE 

 
Аутори: Maja Aдaмoвић, Ивaн Mилићeвић 
 
У рaду су oписaни рaзличити приступи oдржaвaњу eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa прeнoснe 
мрeжe и тo нaкoн увoђeњa сoфтвeрa зa упрaвљaњe oснoвним срeдствимa (Asset 
Management). Кoнкрeтнo, сaмa имплeмeнтaциja Asset-a знaчи кoнтинуирaни рeинжeњeринг 
пoслoвних прoцeсa сa циљeм дa сe пoбoљшajу и интeгришу систeми и прoцeдурe кoje вeћ 
eгзистирajу. Oвaj рaд имa зa циљ дa пoкaжe интeгрaциjу у дeлoкругу oдржaвaњa 
дaлeкoвoдa, кao и нoвинe кoje нoви приступ дoнoси. Вeзa кoja je нaпрaвљeнa сa пoстojeћoм 
TИС бaзoм пoдaтaкa, oбрaђeнa je у рaду. Дaт je прикaз критeриjумa зa oцeњивaњe стaњa 
oпрeмe дaлeкoвoдa. Свaкa групa мoнтeрa ћe имaти тaблeт нa тeрeну у кojeм ћe бeлeжити 
oцeнe стaњa ДВ. Пoврaткoм у бaзу, сви пoдaци ћe сe aжурирaти. Нaкoн aнaлизe свих 
унeшeних улaзних пoдaтaкa, фoрмирaњe листe приoритeтних дaлeкoвoдa зa 
рeвитaлизaциjу бићe мoгућe дoбити пoзивoм jeднoг извeштaja. Oвим сoфтвeрoм ћe 
пoслoвoдствo дoбити мoћaн aлaт зa дoнoшeњe oдлукa у духу пoстaвљeнoг циљa 
дугoрoчнoг прoфитa, a пaрaлeлнo сa пoдизaњeм нивoa услугe прeнoсa, сa прихвaтљивим и 
упрaвљивим ризицимa. Кључнe oдлукe и дaљe дoнoсe људи, a сoфтвeр дoпринoси 
eфикaснoм и oптимaлнoм упрaвљaњу oснoвним срeдствимa.  
Рaд прeдстaвљa интeгрисaнo сoфтвeрскo рeшeњe зa упрaвљaњe oснoвним срeдствимa кoje 
je увeдeнo у EMС A.Д, дaje индикaтoрe кључних пeрфoмaнски дaлeкoвoдa, прикaзуje 
кoнцeпт упрaвљaњa линиjским срeдствимa и oписуje фaзe имплeмeнтaциje сoфтвeрa. Oсим 
тoгa, у рaду су прикaзaни критeриjуми зa oцeњивaњe дaлeкoвoдa и критeриjум зa 
oдрeђивaњe приoритeтa зa oдржaвaњe и рeкoнструкциjу прeмa CIGRE RCM мeтoди. 
 
 
Питања за дискусију:  

1. Нa кojи нaчин je урaђeнa интeгрaциja SAP-a и SCADA систeмa сa IPS-om? Нa кojи 
нaчин je oбeзбeђeнa кoмуникaциja измeђу oвих сoфтвeрa? Дa ли je тo путeм мaпирaњa 
фajлoвa, кoришћeњe COM (Component Object Model) oбjeкaтa, DDE прoтoкoлa, 
Windows Sockets-a, зajeдничкe мeмoриje зa прoцeсну кoмуникaциjу тзв. цeви (eнг. 
pipes), итд?  

2. Кoja цeнa увoђeњa oвoг сoфтвeрa и њeгoвoг гoдишњeг oдржaвaњa? 
3. Кojoм oцeнoм би сe мoглa oцeнили функциoнaлнoст сoфтвeрa нa скaли oд 1 дo 10? 
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Р Ц1 07 ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Аутори: Слободан Милић, Чедомир Милић 

 
Процена вредности  основних средстава је потребна и значајна активност и као таква 
законом регулисана. Процена обухвата технички и књиговодствени део и у сваком од њих 
учествује одговарајуће особље наручиоца и проценитеља.  Општи је интерес да процена 
буде што ближа реалности. Одступање у било ком смеру негативно утиче на пословање 
привредних субјеката. У том смислу законски је регулисано да су проценитељи у свом 
раду независни и професионално одговорни.  
У овом материјалу приказана је методологија процене и искуство проценитеља који је 
извршио велики број процена вредности основних средстава у електропривредним 
организацијама. Уједно, материјал има за циљ и да подстакне на размишљање о овој 
проблематици како би даљи рад био лакши и дао реалније резултате. 
У рaду je прикaзaнa „мeтoдa зaмeнe oснoвнoг срeдствa нoвим” сaврeмeнe кoнструкциje и 
примeњeнe тeхнoлoгиje. Прeмa oвoj мeтoди прoцeнa врeднoсти oснoвних срeдстaвa сe 
врши одређивањем набавне вредности новог (заменског) средства и одрећивањем степена 
истрошености постојећег средства у досадашњој експлоатацији. Прeдстaвљeнo je 
oдрeђивaњe врeднoсти нoвoг oснoвнoг срeдствa сa вeoмa вaжним и jaсним искуствeним 
нaпoмeнaмa кaкo сe цeнa мeњa у зaвиснoсти oд цeнe улaзних сирoвинa и брoja прoизвoђaчa 
кojи oпрeму мoгу прoизвeсти. Илустрoвaнa je прoмeнa цeнe гeнeрaтoрa у функциjи брoja 
oбртaja и прoмeнa цeнe трaнсфoрмaтoрa у функциjи снaгe. Taкoђe je нa примeру 
хидрoгeнeрaтoрa илустрoвaнa рeлaтивнa прoмeнa врeднoсти oснoвнoг срeдствa у функциjи 
прoтeклoг eксплoaтaциoнoг вeкa. Рaд je илустрaтивaн и вeoмa интeрeсaнтaн. 
 
Питања за дискусију:  

 

1. Кoд кojих eлeмeнaтa систeмa je нaкoн истeкa 40 гoдинa eксплoaтaциje прeoстaлa 
врeднoст билa 40%? Другим рeчимa, кojи eлeмeнти су сe пoкaзaли кao нajтрajниjи? 

2. Дa ли aутoри, нa oснoву свoг искуствa, мoгу дa кaжу штa нajвишe утичe нa скрaћeњe 
eксплoaтaциoнoг вeкa кoд турбинa, гeнeрaтoрa и блoк трaнсфoрмaтoрa у 
хидрoeлeктрaнaмa?  

3. Кaквa je судбинa брaнe ХE „Ђeрдaп 1” имajући у виду свe вeћи нaнoс и смaњeњe 
кaпaцитeтa aкумулaциje? Кojи je нajeфикaсниjи нaчин зa рeшaвaњe прoблeмa 
„зaмуљaвaњa”? 

 
 
Р Ц1 08 ASSET MANAGEMENT – НOВИ КOНЦEПT УПРAВЉAЊA ИMOВИНOM 

И OДРЖAВAЊEM У EMС AД 

 

Аутори: Ивaн Mилићeвић, Илиja Цвиjeтић, Дрaгaн Aнђeлкoвић 
 

Eлeктрoмрeжa Србиje кao мoдeрнa кoмпaниja тeжи кaкo стaлнoм тeхничкoм и 
тeхнoлoшкoм рaзвojу, тaкo и унaпрeђивaњу пoслoвaњa у склaду сa нajбoљoм свeтскoм 
прaксoм. У тoм духу пoкрeнут je и прojeкaт имплeмeнтaциje сoфтвeрскoг рeшeњa зa 
упрaвљaњe имoвинoм и oдржaвaњeм. У рaду je прeдстaвљeн кoмплeтaн дугoгoдишњи 
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прoцeс oд идeje дo рeaлизaциje. Toкoм припрeмнe фaзe дeтaљнo су aнaлизирaни пoслoвни 
прoцeси у вeзи сa oдржaвaњeм eлeмeнaтa eлeктрoeнeргeтскoг систeмa и jaснo дeфинисaни 
зaхтeви кoje трeбa дa испуни будућe интeгрисaнo рeшeњe. Нa oснoву пoстaвљeних циљeвa, 
искaзaних у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи, испитивaњa тржиштa и рeфeрeнци пoтeнциjaлних 
испoручилaцa приступилo сe избoру рeшeњa кoje мoжe успeшнo дa oдгoвoри нa свa 
тeхничкa питaњa, a истoврeмeнo дa oбeзбeди квaлитeтнe пoдaткe зa дoнoшeњe пoслoвних 
oдлукa. Примeњуjући мeђунaрoднe стaндaрдe из oблaсти Asset Management-a, кao и 
мeтoдoлoгиjу упрaвљaњa прojeктимa, рeaлизoвaнo je увoђeњe сoфтвeрa зa упрaвљaњe 
имoвинoм и oдржaвaњeм. Свe функциoнaлнoсти усвojeнoг и имплeмeнтирaнoг рeшeњa 
дeтaљнo су прикaзaнe у рaду сa пoсeбним oсвртoм нa oптимизaциjу прoцeсa oдржaвaњa 
укључуjући цoст/бeнeфит aнaлизу. Кao вeoмa вaжaн сeгмeнт прeдстaвљeнo je пoвeзивaњe 
Asset Management систeмa сa oстaлим aпликaциjaмa, пoстojeћим или будућим, кaкo би 
пoслoвaњe кoмпaниje билo пoтпунo интeгрисaнo. Нa крajу, дaтe су смeрницe будућeг 
рaзвoja и нaдoгрaдњe систeмa у циљу пoстизaњa joш вишeг нивoa пoуздaнoсти рaдa 
eлeмeнaтa eлeктрoeнeргeтскoг систeмa уз мaксимaлну рaциoнaлизaциjу трoшкoвa. 
Прoцeс рeaлизaциje je трajao 18 мeсeци, a примeњeнa je мeтoдoлoгиja упрaвљaњa 
прojeктимa 
У рaду су прикaзaни и зaхтeви зa другим систeмимa измeђу oстaлих сa SCADA систeмимa, 
систeмимa зa oн линe мoнитoн линe мoнитoрингoринг, GIS и сл.  
 
Питања за дискусију:  

 

1. Увaжaвaћи чињeницу дa je систeм тeк увeдeн кaдa сe мoгу oчeкивaти првe oцeнe 
увoђeњa систeмa и oцeнa испуњeњa oчeкивaњa? 

2. Кoликo дeтaљнo je свaки eлeмeнт EEС, oднoснo пojeдинaчнa oпрeмa, oписaн у 
тeхничкoj бaзи пoдaтaкa? Дo кoг нивoa сe мoгу спрoвoдити и прaтити aктивнoсти нa 
oдржaвaњу - тeхнички и финaнсиjски? 

3. Дa ли имплeмeнтирaни систeм сaдржи прeдeфинисaнe aлгoритмe зa 
Condition/Importance aнaлизe и дa ли кoрисник мoжe дa крeирa нoвe? 

 

 

Р Ц1 09 СТРАТЕГИЈА РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА КОД ВЕТРОЕЛЕКТРАНА И 

СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА ПОВЕЗАНИХ НА РАЗЛИЧИТЕ НАПОНСКЕ 

НИВОЕ 

 

Аутори: Станко Јанковић, Radu Krohne, Klaus Langschied, Andreas Wiese, Душан 
Банковић, Владимир Барац, Огњен Палека, Емир Баралић, Бојан Ивановић, 
Бојана Михић 

 

У зависности од напонског нивоа на који се производни објекат прикључује потребно је 
применити различиту стратегију регулације напона код електрана. У циљу минимизације 
губитака жеља сваког власника ветроелектране/фотонапонске електране је да ради са 
фактором снаге што је ближе вредности један. У зависности од односа реактансе и 
резистансе преносних водова зависиће и утицај пласмана активне снаге на напоне у 
мрежи. У раду аутори кроз два угледна примера показују зависност вредности напона у 
средњенапонској и високонапонској мрежи услед евакуације активне снаге из 
ветроелектрана/фотонапонских електрана. Два различита типа регулатора су разматрана: 
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регулатор константног напона и регулатор напона са повратном спрегом на основу мерења 
напона у тачки прикључења.Рaд трeтирa врлo сaврeмeну прoблeмaтику интеграције 
обновљивих извора у дистрибутивни систем и у преносни систем. 
 

Питања за дискусију:  

1. Рецензент сматра да регулаторе напона ових електрана треба инсталирати и на 
преносном и на дистрибутивном напонском нивоу. Да ли се аутори слажу? 

2. Која је типична цена ових регулатора? 
 
 

Р Ц1 10 MOГУЋНOСT СMAЊEЊA ГУБИTAКA У ПРEНOСНOJ MРEЖИ 

СРБИJE КOРИШЋEЊEM ИНTEЛИГEНTНИХ MРEЖA 

 

Аутори: Mилaн Дoдић , Mилoш Moсурoвић, Joвицa Видaкoвић 
 

Oвaj рaд сe бaви прoблeмoм губитaкa у прeнoснoj мрeжи Србиje. Oписaнa je прирoдa 
њихoвoг нaстaнкa кao и пoслeдицe кoje oни изaзивajу. Oписaн je прoцeс рaзвoja и 
дeрeгулaциje тржиштa eлeктричнe eнeргиje и утицaj нa пoвeћaњe губитaкa у прeнoснoj 
мрeжи. Сa другe стрaнe, пojaвoм тржиштa кoмпaниje кoje сe бaвe прeнoсoм мoрajу 
купoвaти eнeргиjу зa пoкривaњe губитaкa нa бeрзи тaкo дa су финaнсиjски мoтивисaнe дa 
рaзвиjajу мeтoдe зa смaњeњe губитaкa. У рaду je oписaнa пoгoнскa мeтoдa кoja мoжe 
дoпринeти смaњeњу губитaкa у прeнoснoм систeму и дaт je прикaз урeђaja кojи су 
пoтрeбни зa њeну рeaлизaциjу (синхрoни гeнeрaтoри и рeгулaциoни трaнсфoрмaтoри). 
Meтoдa сe бaзирa нa упрaвљaњу тoкoвимa рeaктивнe снaгe у систeму. 
У рaду je oписaнa упoтрeбa пoстojeћeг сoфтвeрa у oквиру SCADA систeмa зa пoтрeбe 
смaњeњa губитaкa укoликo би пoстojaлa мoгућнoст дa сe утичe нa рeaктивну снaгу 
eлeктрaнa oднoснo нa пoлoжaj oтцeпa трaнсфoрмaтoрa у Србиjи. Нa примeру рeaлнoг 
oпeрaтивнoг стaњa у eлeктрoeнeргeтскoм систeму Србиje пoкaзaнo je кoликo би сe губици 
у прeноснoj мрeжи смaњили oднoснo кoликe би билe oдгoвaрajућe финaнсиjскe уштeдe 
укoликo би сe извршилa aутoмaтскa oптимизaциja прoизвoдњe рeaктивнe снaгe и пoлoжaja 
oтцeпa нa трaнсфoрмaтoримa.  
 
Питања за дискусију:  

1. У рaду je пoкaзaн eкoнoмски eфeкaт смaњeњa губитaкa у прeнoснoj мрeжи у jeднoм 
трeнутку oднoснo сaту. Кoликe би билe прoцeњeнe уштeдe нa нивoу гoдинe? 

2. Нaвeдeнo je дa би зa aутoмaтску oптимизaциjу прoизвoдњe рeaктивнe снaгe у 
eлeктрaнaмa и aутoмaтску прoмeну oтцeпa нa трaнсфoрмaтoримa билo пoтрeбнo 
угрaдити oдгoвaрajућe рeгулaтoрe. Дa ли пoстojeћи сoфтвeр кojи je прикaзaн имa 
прaктичну примeну и кaкву? 

3. Дa ли су плaнирaнe aктивнoсти у пoглeду угрaдњe рeгулaтoрa пoбудe oднoснo урeђaja зa 
aутoмaтску прoмeну oтцeпa? 
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ГРУПА Ц2   УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС 

Ц2 00     ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ИЗВЕСТИОЦА 

 

Председник:   др Нинел Чукалевски, Институт „Михајло Пупин“, Београд 
Секретар:     мр Горан Јакуповић, Институт „Михајло Пупин“, Београд 
Стручни известилац:   мр Никола Обрадовић, Електромрежа Србије АД, Београд 
 

За 33. саветовање CIGRE Србија утврђене су следеће преференцијалне теме Студијског 
комитета Ц2: 
 
1. Управљање новим изазовима у оперативном планирању и реал тиме погону ЕЕС: 

• Анализа стабилности, надзор и управљање (тј. управљање напоном и 
фреквенцијом, стабилност фазног угла ротора); 

• Коришћење оптеретивости водова и динамичких граница оптерећења; 
• Помоћне услуге , укључујући и оперативне резереву. 

2. Наступајући оперативни проблеми код интеракције преноса и дистрибуције: 

• Интерфејси између преноса , дистрибуције и потрошача; 
• Интерфејси диспечерских центара и оператора тржишта; 
• Образовање и обука диспечера. Видљивост и свест о оперативним проблемима; 
• Потребе за моделовањем и размена података; 
• Управљивост дистрибуиране производње; 
• Управљање нивоима струје квара (Fault level management); 
• Одзив потрошње (Demand response) 

3. Актуелни проблеми управљања и експлоатације ЕЕС Србије. 

 
За 33. саветовање CIGRE Србија Србија пријављено је 23 реферата. 
 

Р Ц2 01 ОПТИМАЛНИ ТОКОВИ СНАГА СА АНГАЖОВАЊЕМ АГРЕГАТА У 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ОБНОВЉИВИМ 

ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ 

 

Аутори:     Данило Обрадовић, Димитрије Котур 

   
У овом раду анализира се пример преносног система са 23 чвора у којем се налази 6 
термоелектрана и њихово оптимално управљање са критеријумом минимизације 
оперативних трошкова. Математички модел је направљан у програмском језику MATLAB 
и подаци о конфигурацији ситема су преузети из преносног система Србије. За дату слику 
и стање система потребно је одредити оптималне снаге генераторских јединица у 
термоелектранама тако да оперативни трошкови буду минимални и сви технички захтеви у 
електранама и систему буду задовољени. Посебно се посматра проблем минимизације 
губитака у систему управљањем напона генераторских чворова.   Анализира се типични 
дневни дијаграм потрошње, управљања и трошкова. Други тип дијаграма који се 
анализира је дијаграм који постепено обухвата све вредности потрошње у систему, од 
минималне до максималне предвиђене и назад. Уважава се утицај укључивања и 
искључивања електрана на оперативне трошкове. У свим овим проблемима ради се 
упоредна анализа стања система са и без обновљивих извора енергије. Показује се њихов 
позитиван утицај на оперативне трошкове и смањење губитака у преносном систему. 
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Питања за дискусију: 

1.  Време прорачуна примењеног алгоритма износи око 10мин. за димензионалност од 23 
чвора са 6 агрегата. Да ли аутор може да процени каква је прогресија времена 
извршавања са повећањем димензионалности. Нпр. колико би трајао прорачун за систем 
дупло веће димензионалности? 

2. Моле се аутори да прокоментаришу узрок пада губитака у мрежи за преко 32% након 
увођења обновљивих извора енергије у прорачун. Да ли је ово реална процена? 

 

 

Р Ц2 02 УЛОГА ПОТРОШЊЕ У РЕГУЛАЦИЈИ УЧЕСТАНОСТИ У 

ИНТЕЛИГЕНТНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА 

 

Аутори:      Андријана Никодиновић, Горан Добрић, Никола Рајаковић  

Развој модерних електроенергетских система се креће у смеру повећања инсталисаних 
капацитета дистрибуиране производње. Интермитентност енергетских ресурса 
дистрибуиране производње повећава захтеве за регулационом резервом конвеционалних 
агрегата у електроенергетском систему. Ова чињеница је један од ограничавајућих 
фактора са аспекта укупне инсталисане снаге дистрибуиране производње у систему. 
Уважавајући могућности интелигентне електроенергетске мреже које се односе на 
комуникацију и управљање, потрошачи могу имати велики значај у модерним системима 
регулације учестаности. Напретком технологије, учешће потрошача у регулацији 
учестаности постаје технички и економски оправдано. Са стране потрошача се могу 
идентификовати различити регулациони ресурси, као што су управљиви потрошачи, 
електрична возила, складишта електричне енергије и сл. Ангажовањем ресурса са стране 
потрошача смањују се потребе за рагулационом резервом на страни конвеционалних 
електрана. У овом раду је извршена анализа различитих модела имплементације 
регулационих ресурса са стране потрошача у регулацију учестаности. Применом 
рачунарских симулација размотрени су могући ефекти анализираних модела. Извршене су 
компаративне анализе случајева без и са учешћем потрошача и показана је техничка 
оправданост ангажовања регулационих ресурса на страни потрошње.   

Питања за дискусију: 

1.  Како предложено решење инкорпорирати у постојећи систем LFC (Load Frequency 
Control)? 

2. Како спровести предложено управљање на релацији TSO-DSO-потрошач? 
3. Да ли је могуће учешће DG/RES у регулацији учестаности? 

 

 

Р Ц2 03 УТИЦАЈ РАДА РЕГУЛАЦИОНИХ ТРАНСФОРМАТОРА НА 

НАПОНСКУ СТАБИЛНОСТ 

 

Аутори:      Дејан Милошевић, Предраг Стефанов 
   

У овом раду је анализиран утицај рада регулационих трансформатора који имају 
могућност промене преносног односа под оптерећењем на напонску стабилност система 
који обухвата подручје једне трафостанице ВН/СН. Циљ рада је да се сагледају услови при 
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којима долази до напонске нестабилности при различитим алгоритмима за рад 
регулационих трансформатора у ситуацији када долази од брзог и значајног повећења 
потрошње на средњем напону. Поред тога, разматрана су могућа решења да се сценарио 
напонске нестабилности предвиди и спречи на основу праћења прилика у систему и 
адекватним управљањем регулационом склопком. 
Анализе су вршене у софтверског пакету DIgSILENT PowerFactory на реалном моделу 
електроенергетске мреже који обухвата подручје једне ТС 110/35 кV и 110 кV који имају 
значајну улогу у анализираним стањима. Резултати ће бити приказани у облику 
динамичких симулација. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли је стандардизована страна на којој се поставља склопка за промену преносног 
односа код мрежних трансформатора? 

2. Пошто је у раду утврђено да напонски колапс настаје као последица дешавања у 
систему изнад (у преносној мрежи), у ствари када овај део система достигне одређене 
лимите, да ли то значи да је довољно трансформатор и ниженапонски део мреже 
моделовати Тевененовим еквивалентом за потребе ових анализа? 

3. Да ли се оваква анализа може применити и на мрежне трансформаторе 400/110 кV и 
400/220 кV?  

 

 

Р Ц2 04 УТИЦАЈ СТРУКТУРЕ И ПОЈАЧАЊА РЕГУЛАТОРА ПОБУДЕ НА 

РЕЗУЛТАТЕ ПРОРАЧУНА АНАЛИЗЕ СТАБИЛНОСТИ НА МАЛЕ 

ПОРЕМЕЋАЈЕ У ЕЕС СРБИЈЕ 

 

Аутори: Никола Георгијевић, Сања Лукић, Милица Дилпарић, Драган Ђорђевић,  Ана 
Радовановић, Боријана Филиповић 

 
Комерцијални рачунарски програми за анализу математичког модела електроенергетског 
система (ЕЕС), међу бројним функцијама, омогућавају и прорачун стабилности система на 
мале поремећаје (модална анализа) једним кликом миша. Будући да се модалној анализи 
система у последње време посвећује све већи значај, у овом раду испитан је утицај 
структуре и појачања математичког модела система побуде синхроног генератора на 
добијене резултате. За све прорачуне коришћен је програмски пакет PowerFactory, при 
чему се третира модел ЕЕС Србије. Анализирани су резултати са стандардним 
математичким моделима, али и моделима побуде израђеним у складу са документацијом 
произвођача и тестовима извршеним на терену. 

 
Питања за дискусију: 

1. Како раст учешћа обновљивих извора у укупној производњи електричне енергије утиче 
на електромеханичке осцилације у електроенергетским системима? 

2.  Да ли су модалном анализом добијени само модови електромеханичких осцилација и 
да ли је основни задатак модалне анализе да се добију само ови модови? 

3. Да ли су сви статички системи побуде моделовани према стандардној шеми СТ1А? Да 
ли је извршен покушај да се ови системи побуде прикажу стандардном шемом СТ4Б 
или СТ6Б? Да ли су моделовани групни регулатори и како? Да ли је у моделу ЕЕС 
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Србије уважено моделовање стабилизатора електроенергетских система (где постоје и 
где су у функцији)? 

4. Да ли је очекивано да стандардна подешавања дају нешто лошије резултате од стварних 
и због чега се врши такав избор стандардних параметара? 

  

 

Р Ц2 05 УПРАВЉАЊЕ ПОТРОШЊОМ КАО ПОДРШКА РЕГУЛАЦИЈИ 

НАПОНА У ДИСТРИБУТИВНИМ МРЕЖАМА  

 

Аутори:      Јелена Стојковић, Предраг Стефанов 

 

Са интеграцијом дистрибуираних извора енергије у нисконапонској (НН) мрежи,  на 
прикључним чворовима може доћи до повећања напона ван граница дефинисаних 
стандардом. У овом раду су испитиване могућности управљања потрошњом  приликом 
регулације напона у НН мрежи. Полази се од идеје да се управљањем потрошњом може 
утицати на ток активне снаге дуж дистрибутивног фидера, а тиме и на падове напона  због 
односа Р/X НН мреже. Предложен је модел потрошње термостатски управљивог уређаја и 
метода за управљање термостатским уређајима тј. за корекцију њихове потрошње у 
зависности од промене напона. Модел и управљачки алгоритам су имплентирани и 
тестирани на примеру нисконапонске мреже мале сложености у DIgSILENT-у. Утицај 
одзива потрошње је квантификован кроз сагледавање ефеката примене оваквог управљања 
поређењем са базним случајем у ком је потрошња сматрана неуправљивом. Резултати овог 
управљања указују на могућности одржавања  бољих напонских прилика, а тиме и  
повећање доступних капацитета за интеграцију дистрибуиране производње. 

 

Питања за дискусију: 

1. Како су реализовани електрични грејачи бојлера за воду код којих се управља 
реактивном снагом? 

2. Иницијално смањење /повећање снаге које је последица термостатски контролисане 
потрошње у раду је апроксимирано једначинама (5) и (6) као линеарна зависност од 
промене напона. Да ли је могуће линеарну зависност применити у изложеном примеру 
са фрижидерима код којих се управљање реализује на асинхроном мотору код којих 
момент и механичка (електрична) снага зависе од квадрата напона? 

3. Аутори у тачки 2.2 предлажу управљачки алгоритам базиран на модификовању 
граничних температура укључивања/искључивања у зависности од одступања напона у 
мрежи од номиналне вредности (слика 3.). Да ли је предложени управљачки алгоритам 
могуће применити на фрижидере при смањењу напона, јер би се смањење напона 
реализовало  повећањем граничних температура што би могло проузроковати кварење 
хране? 

4. Досадашња филозофија управљања снагом (потрошњом) у НН мрежама увек се 
односила на редуковање активне снаге потрошача због мањка генерисане снаге извора, 
и за овакве режиме купцима се нуде разни бенефити. Аутори у раду разматрају само 
токове активних снага, па управљање потрошњом као подршка регулацији напона у НН 
мрежама у случају када су напони у НН мрежи већи од дозвољених, проузрокује 
повећање потрошње. Шта је корист за купца када би у овом случају имао увећан рачун 
за утрошену електричну енергију? 
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Р Ц2 06 ПРИМЕНА ПМУ УРЕЂАЈА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СИСТЕМУ 

СРБИЈЕ 
 

Аутори: Владимир Бечејац, Бојана Михић, Предраг Стефанов 

 
Употреба синхронизованих мерења, нарочито синхрофазорских мерења, има историју од 
преко 30 година истраживања и развоја. Ова технологија омогуц́ава мерења на различитим 
локацијама система и њихову синхронизацију поравнавањем временских печата који се 
придружују сваком појединачном мерењу. Тако синхронизована мерења се даље могу 
комбиновати, не би ли пружили прецизан и свеобухватан преглед целог региона, система или 
интерконекције. Данас се ПМУ уређаји (Phasor Measurement Unit) сматрају најтачнијим 
јединицама за мерења у енергетици. Као такви представљају основ за  реализацију концепта 
управљања савремених интелигентних енергетских мрежа. 
Увођење синхрофазорских података у центре управљања системом, који имају знатно већу 
резолуцију од стандардних мерења SCADA система (50, односно 60 мерења по секунди), 
омогућава детекцију и бележење брзих феномена у систему, а временска синхронизација 
мерења, тачности реда једне микросекунде, даје могућност синхронизације приказа фазних 
углова фазора (обично напона или струја) по целом систему.  Тиме се добија комплетна 
информација о фазорима напона и струја, који се могу поставити на исти фазорски дијаграм, 
иако су добијени са различитих географских локација. Такав приказ омогућава препознавање 
великих поремећаја као што су непригушене електромеханичке осцилације, напонска 
нестабилност и потенцијални острвски рад. Због наведених разлога ова технологија је виђена 
као кључна за препознавање и превенцију поремећаја.  
У раду је представљена ПМУ технологија, као и начин комуникације и хијерархије међу 
уређајима, односно WAMS (Wide Area Measurement System) технологија. Поред тога, дате су 
основне смернице при формирању ових система и  дефинисању начина употребе ПМУ 
мерења у циљу побољшања мониторинга, заштите и котроле електроенергетског система. 
Такође, дата су искуства које је АД Електромрежа Србије имала при формирању свог WAMS 
система, као и искуства стечена у коришћењу добијених података синхрофазорских мерења. 
 

Питања за дискусију: 

1. Која је по мишљењу аутора највећа практична корист која се до сада показала током  
експлоатације инсталираног WAMS система у АД ЕМС-у? 

2. Пошто је тренутни број инсталираних ПМУ уређаја свакако недовољан да би се 
искористила пуна фунцкионалност WAMS система, као што је нпр. праћење разлике 
углова на крајевима далековода, који би то по мишљењу аутора, био минимални 
задовољавајући број инсталираних ПМУ уређаја? 

3. Са претходним у вези, да ли постоје планови за проширење система у смислу повећања 
броја ПМУ уређаја и са каквом динамиком? 

 
 
Р Ц2 07 ПРОРАЧУН ТАЧНОСТИ PTDFA РАЧУНАТИХ AC И DC МЕТОДОМ 

   

Аутори:      Дарко Шошић, Катарина Гајић 
 

На тржишту електричне енергије, доступан преносни капацитет постаје кључна величина 
која се мора одредити да би се адекватно додељивала права на пренос. Брзина и 
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прецизност са којом се он одређује зависе од примењене методе за прорачун токова снага. 
Овај рад разматра прорачун PTDFа заснован на AC и DC методи. За основу AC прорачуна 
користи Newton-Raphson метод. Рад се бави упоређивањем ова два приступа и уочавањем 
типова проблема који се успешније решава правилним одабиром методе за прорачун. 
Прорачун је рађен у Matlabu и може се применити на произвољни систем у коме се у датом 
тренутку извршава само једна трансакција (разматра само билатералне трансакције). 
Методе су примењене на IEEE 14 Test Case систему и IEEE 30 Test Case систему. 
Резултати су обрађени и графички приказани у раду. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли су аутори упознати са радовима домаћих аутора објављеним на ранијим 
Саветовањима CIGRE Србија, а у вези а наведеном проблематиком у њиховом раду? 

2.  Зашто прорачуни нису урађени на мрежи ЕЕС Србије? 
 

 

Р Ц2 08 ПРОБЛЕМ ВИСОКИХ НАПОНА У ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ, 

УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

   

Аутори:       Петар Петровић, Ана Веселиновић, Стефан Тирнанић, Ирина Хакимова 
 
Последњих неколико година, све је израженији проблем високих напона у условима великог 
ињектирања реактивне снаге из суседних система, ниске потрошње и водова оптерећених 
испод природне снаге. Последице оваквих напонских прилика још увек се не могу 
приметити, али је јасно да доводе до убрзаног старења изолације као и до скраћења века 
трајања енергетских трансформатора, најскупљих елемената у ЕЕС. Овај рад сагледаће 
основне узроке појаве напона виших од прописаних вредности. Такође, биће дате критичне 
тачке ЕЕС у којима је напон прелазио дозвољене границе (реална мерења у критичним 
сатима критичних дана), као и предузете мере и њихов утицај на побољшање ситуације. 
Коначно, анализираће се и уградња пригушнице као једно од решења поткрепљено 
прорачуном и проверено доступним програмским алатима у НДЦ. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли има смисла инвестирати у уређаје за регулацију напона за случај појаве напона у 
објекту оператора преносног система изнад границе утврђене Правилима о раду 
преносног система, али испод вредности напона за који је опрема димензионисана (што 
је случај ТС Пожега у овом раду)? 

2. Овај рад решава питање превисоких напона само са искуственог аспекта. Да ли су 
ауторима познати методолошки принципи помоћу којих би се могло утврдити оптимално 
место, капацитет и врста уређаја/система за регулацију напона у објектима оператора 
преносног система? 

3. Решавање превисоких напона у пограничним објектима захтева сарадњу оператора 
преносних система. Да ли аутори имају идеју на којим принципима би се могла одредила 
правична расподела трошкова инвестиција међу операторима? 
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Р Ц2 09 РЕГИОНАЛНЕ ПРОЦЕНЕ АДЕКВАТНОСТИ   

 

Аутори:      Бојан Стаменковић, Андријана Ђаловић, Милош Ђурђевић 
 
Једна од функција регионалних координатора сигурности је краткорочна и средњорочна 
прогноза адекватности активне снаге, односно колико производња и могућности за увоз 
електричне енергије неке контролне области задовољавају њену потрошњу за период 
недељу дана унапред. 
За сада се процена адекватности врши седмично систематским тестирањем процеса које 
ради Coreso. Прорачуни адекватности су базирани на детерминистичком приступу, а 
улазни подаци су прорачунате вредности преосталих производних капацитета и 
прекограничних преносних капацитета. Циљ је да убудуће, након пан-Европских 
прорачуна и на основу добијених резултата, регионални координатори сигурности 
спроводе регионалне прорачуне адекватности тако што би узимали у обзир и 
специфичности појединих региона.  
У раду је приказано како би SCC вршио регионалне прорачуне адекватности за регион 
југоисточне Европе. Концепт је да се са примењеним резултатима пан-Европских 
прорачуна врше прорачуни сигурности система и утврди како размене предложене за 
решење уочених неадекватности на пан-Европском нивоу утичу на сигурност система у 
региону југоисточне Европе у процесу оперативног планирања. 
 

Питања за дискусију: 

1. Објаснити потенцијалне регионалне специфичности и у том контексту могућу будућу 
организацију прорачуна. 

2. Који су временски хоризонти на којима ће се прорачунавати у будуће адекваност, обзиром 
да се тренутно раде седмични прорачуни? 

3. Да ли се може сагледати грешка због коришћење DACF модела у седмичној процени 
адекватности? 

4. Како аутор објашњава да су НТЦ-ови ограничавајући фактор за трансакције у прорачуну 
адекватности? 

 

 

Р Ц2 10 ПРОГНОЗА ПОТРОШЊЕ У АД ЕМС 
 

Аутори:      Јулијана Вићовац, Срђан Младеновић, Марија Ђорђевић,Сања Бољановић    
 
У раду је описано досадашње искуство у изради прогнозе потрошње у Електромрежи 
Србије. Акценат је стављен на нетипичне дане у години  када се због несавремености 
постојећих програма јављају већа одступања. Као резултат јавила се потреба за набавком 
новог софтвера којим би требало да се превазиђу тренутни проблеми. 
 

Питања за дискусију: 

1. Колико се карактеристичних мерења температуре амбијента користи од стране LF 
софтвера у склопу SCADA/ЕМС система? Да ли аутори сматрају да та мерења довољно 
добро репрезентују метеоролошке прилике у Србији за потребе прогнозе потрошње? 
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2. Аутори су илустровали проблем са прогнозом потрошње за специјални дан “последња 
недеља у марту” када се врши промена времена са зимског на летње време. Каква је 
ситуација са другим специјалним данима, нпр. 1.1? 

3. Глобално гледано, колико су квантитативно лошије прогнозе које SCADA/EMS даје за 
“специјалне” дане у односу на “обичне” дане? Нпр. колики је МАПЕ “обичних” дана, а 
колики је МАПЕ “специјалних” дана? 

4. Према истраживањима аутора колико добре прогнозе потрошње је уопште могуће 
очекивати када се ради о специјалним данима (МАПЕ=?%)? 

 

 

Р Ц2 11 ПРОЦЕНА АДЕКВАТНОСТИ ПРЕМА ЕNТSО-Е МЕТОДОЛОГИЈИ У 

АД ЕМС 
 

Аутори: Стефан Тирнанић, Срђан Младеновић, Јулијана Вићовац, Станко Вујновић, 
Марија Ђорђевић 

 
Са појавом све већег броја обновљивих извора електричне енергије, јавља се посебан 
изазов у процесу управљања ЕЕС-ом у коме процес прогнозе адекватности са аспекта 
сигурности постаје врло значајан. У раду је описано досадашње искуство у процени 
адекватности на недељном нивоу у коме учествује ЕМС АД. Тренутно је у развоју 
методологија за прорачун краткорочне и средњорочне прогнозе адекватности (Short and 
Medium Term Adequacy - SMTA). Посебан аспект је дат на опис две нове методе које се 
тестирају у процесу процене адекватности. Дата је анализа ових метода у поређењу са 
досадашњим приступом. 
 

Питања за дискусију: 

1. Од тренутка када је ЕМС започео са проценом седмичне адекватности, колико пута се 
десило да адекватност ЕЕС Србије није задовољена? 

2. Да ли су аутори задовољни тачношћу прогнозе производње у ЕЕС Србије за потребе 
провере адекватности? 

3. Уколико процена адекватности покаже да нпр. Србија нема задовољену адекватност и да 
треба да купи електричну енергију из иностранства, ко ђе ту енергију купити? ЕПС да 
покрије свој конзум или ЕМС да избалансира систем и пребаци трошкове набавке ове 
енергије кроз балансни механизам на кориснике преносног система? 

 

 
Р Ц2 12 АНАЛИЗА ЗАХТЕВА ОПЕРАТЕРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ПО 

ПИТАЊУ РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА У ТАЧКИ ПРИКЉУЧЕЊА СА 

СТАНОВИШТА ТИПИЧНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ И 

ПОСТОЈЕЋИХ СИНХРОНИХ ГЕНЕРАТОРА И БЛОК 

ТРАНСФОРМАТОРА 
   

Аутори:      Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Никола Лукић 
 

У склопу процеса прикључења на преносни систем, производни објекти су у обавези да 
задовоље све захтеве Правила о раду преносног система. Један од тих захтева се односи на 
регулацију напона. Овај захтев је предмет расправа још од појављивања у првој верзији 



 

109 
 

 

Правила о раду преносног система 2008. године, и од тада до данас је претрпео незнатне 
измене. 
У овом раду ће бити анализирана оправданост постављеног захтева у погледу регулације 
напона у тачки прикључења у односу на карактеристике и параметре типичних савремених 
синхроних генератора и блок трансформатора. Такође ће бити анализирани и подаци о 
постојећој опреми у ХЕ и ТЕ које су прикључене на преносни систем Србије, како би се 
дошло до репрезентативног модела ХЕ и ТЕ на нивоу електроенергетског система Србије, 
на основу кога би се провериле могућности тих репрезентативних модела да задовоље 
захтеве постојећих Правила о раду преносног система. 
 

Питања за дискусију: 

1. Колико су параметри генератора и БТР дати у стандарду IEC 60909-2:2008 апликабилни за 
наше машине? 

2. Какав је став аутора по питању могућности задовољења захтева из правилника смањењем 
активне снаге агрегата? 

3. Какви су очекивани финансијски губици (на годишњем нивоу) за ЕПС у том случају (рада 
агрегата са P мањом од Pn)? 

4. Да ли се очекује да би уважавање дејства регулатора побуде на границу стабилности, 
побољшало  могућности задовољења захтева из правила? 

 

 
Р Ц2 13 АНАЛИЗА АНГАЖОВАЊА СИНХРОНИХ ГЕНЕРАТОРА И 

РАСПОДЕЛЕ РЕАКТИВНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА МЕЂУ ЕЛЕКТРАНАМА 

ЈП ЕПС  

 

Аутори: Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Никола Лукић, Никола 
Георгијевић, Сања Лукић,  Милица Дилпарић  

 
Регулација напона у преносној мрежи Србије се у највећој мери врши деловањем 
синхроних генератора, који производе или апсорбују реактивну снагу сагласно потребама 
преносне мреже. С тога је ангажовање синхроних генератора променљиво како у току дана 
тако и у току године.  
Напонска регулација је локалног карактера, што значи да један синхрони генератор не 
може да ефикасно утиче на профиле напона у целој преносној мрежи, већ само унутар 
одређеног дела, чије су границе одређене осетљивошћу напона појединих чворова 
преносне мреже у односу на ињектирање реактивне снаге у тачки прикључења датог 
генератора на преносну мрежу. 
Циљ овог рада је да се испита расподела реактивног оптерећења између појединих 
синхроних генератора у дужем временском периоду, како би се утврдила адекватност 
уочене расподеле између генератора унутар исте електране, али и између генератора 
различитих електрана. С тим у вези ће се извршити подела преносне мреже на регулационе 
зоне, са становишта регулације напона, те ће на примеру бити извршена анализа 
адекватности уочене расподеле реактивног оптерећења између упоредивих генератора 
исте регулационе зоне. 
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Питања за дискусију: 

1. Да ли се графичким приказом хијерархијског кластеровања на основу нормализоване 
матрице електричних удаљености могу обухватити суседни системи, односно 
еквиваленти суседних система? Какве би резултате дала оваква анализа? Какав би 
значај имала оваква анализа?  

2. Да ли би се смањивањем разматраног прозора података у трећем поглављу рада могла 
стећи слика и о истовременој расподели реактивног оптерећења између генераторских 
јединица?  

3. Да ли би се даљом анализом коефицијената корелације могла добити зависност рада 
групе агрегата ТЕНТА5, ТЕНТА6, ТЕНТБ1 и ТЕНТБ2 према групи агрегата ТЕНТА1, 
ТЕНТА2, ТЕНТА3 и ТЕНТА4? Може ли се на овај начин утврдити усклађеност групних 
регулатора постављених на овим агрегатима и на тај начин дефинисати крајњи циљ 
секундарне регулације у овом делу ЕЕС Србије? 

 

 

Р Ц2 14 РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ СИГУРНОСТИ – ЗАХТЕВИ И 

ПОСЛОВИ 

 

Аутори:      Душко Тубић, Исмар Синановић, Илија Цвијетић 

  

У раду су наведени захтеви и послови које за рад RSC-а постављају европска Мрежна 
правила (NC) и Обавезујућа упутства (GL) и ENTSO-Е стратегијски документи који су 
писани на основу захтева прописаних тзв. Трећим енергетским пакетом ЕС.  
Набројани су послови које већ раде Регионални координатори сигурности (RSC) у складу 
са пословним процесом по коме TSO-и обезбеђују податке и достављају их RSC-у, који 
ради анализе и доставља резултате тих анализа TSO-има који су надлежни за доношење 
оперативних одлука. 
Сажето су описани најзначајнији пројекти у којима учествују RSC-ијеви: OPDE и ATOM 
пројекти чија је прва фаза ATOM/OPDE - MVS (Minimum Viable Solution) пројекат, као и 
следећи пројекти: анализе сигурности са корективним акцијама, координисани прорачун 
капацитета, координација планирања искључења, краткорочна и средњорочна процена 
адекватности и усклађивање заједничког модела мреже.  
Описан је предлог Европске Комисије за измену европске регулативе којим се предвиђају 
нови послови за RSC и нови концепт по коме RSC-и не раде само анализе, већ су тела која 
доносе и одлуке. На крају рада дат је преглед RSC-ијева у Европи који су или оперативни 
или у различитим фазама формирања. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли аутори располажу са информацијом о напретку у формирању РСЦ у Солуну, с 
обзиром да је то од кључне важности за сигурност рада свих ЕЕС у региону? 

2. Од пет предвиђених функција РСЦ-а, колико сада врши SCC? Планира ли да почне да ради 
и неку од нових 8 функција? 
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Р Ц2 15 АЛГОРИТАМ ОПТИМИЗАЦИЈЕ НЕТОВАЊА ОДСТУПАЊА 

ЗАСНОВАН НА ПРИМЕНИ ЛИНЕАРНОГ ПРОГРАМИРАЊА 

   

Аутори:       Горан Јакуповић, Нинел Чукалевски 
 

Нетовање одступања (Imbalance netting) је процес оптимизације аутоматске активације 
секундарне резерве (односно регулационе енергије) у коме учествују два или више ТСО. 
Основна идеја овог процеса је избегавање активације (секундарне) балансне резерве у 
супротним смеровима (где један ТСО активира резерву “на више”, а други “на ниже”). 
Imbalance netting оптимизација на бази регулационих грешака или захтева за балансном 
енергијом („Open Loop ACE“ по ЕNTSО-Е терминологији) појединачних области и уз 
уважавање АТЦ-ова и ограничења за укупну размену снаге секундарне регулације области 
срачунава оптималне вредности „корекције“ регулационих грешака појединачних области 
тако да се смањи активација секундарне резерве у супротним смеровима у различитим 
областима. У овом раду биће описан алгоритам имбаланце неттинг оптимизације заснован 
на примени линеарног програмирања. Анализирани су различити могући режими рада 
(режим у коме се врши „слободна оптимизација“ без ограничења по односу међусобне 
расподеле по ТСО-овима учесницима, режим у коме се осигурава расподела корекције која 
је пропорционална захтевима  ТСО-ва и мешовити режим у коме се прво врши 
пропорционална корекција док се не дође до (АТЦ) ограничења, а затим се преостали део 
слободно расподељује по ТСО-овима који још увек имају слободне АТЦ-ове). Посебно је 
анализиран режим „вишекорачне оптимизације“ у коме се оптимизација врши итеративно 
у више корака, при чему се у сваком кораку врши само пропрорционална корекција. У 
раду су описани коришћени математички модели, дати примери резултата прорачуна за 
неколико репрезентативних ситуација.  Овај алгоритам се тренутно развија као део 
решења које ће бити у примени у новом SCADA/EMS система ЦГЕС, али се може лако 
интегрисати и у друге SCADA/EMS системе. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли ће се у софтверу који ће бити испоручен ЦГЕС бити могуће мењати начин 
оптимизације или ће он бити предефинисан? 

2. Који од описаних начина оптимизације према мишљењу аутора треба користити у SMM 
блоку?  

3. Да ли би употреба нелинеарних метода оптимизације дала боље резултате? 
 
 

Р Ц2 16 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТОВА ПРОВЕРЕ МОГУЋНОСТИ ПОЛАСКА 

ЕЛЕКТРАНЕ ИЗ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА  

 

Аутори: Никола Обрадовић, Мирко Младеновић, Драгоје Симоновић, Александар 
Латиновић, Никола Лукић, Радисав Матић 

 
План успостављања ЕЕС Републике Србије је одредио неколико хидроелектрана које ће 
бити полазна тачка за успостављање ЕЕС Србије након потпуног распада 
електроенергетског система. У свом Уговору о помоћним услугама ЕМС АД и ЈП ЕПС су 
дефинисали, како електране које пружају ову услугу, тако и надокнаду коју по овом 
основу ЕМС АД плаћа ЈП ЕПС. 
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Према правилима о раду европске интерконекције „Континентална Европа“ сваки ТСО 
мора, најмање једном у три године, проверити способност поласка из безнапоског стања 
сваке електране која пружа ову услугу. 
 
У првом делу рада биће дат преглед резултата тестова поласка из безнапоског стања свих 
за то предвиђених електрана, које су заједно обавили ЈП ЕМС и ЕМС АД,. Потом ће 
посебно бити описан тест поласка из безнапонског стања ХЕ Бајина Башта. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли су аутори имали увид у начин тестирања безнапонског покретања генератора код 
других оператора преносних система. Ако јесу, да ли постоје значајне разлике у садржају 
тестова?  

2. Да ли аутори препознају шта се може унапредити у тестовима безнапонског покретања 
генератора? 

3. На који начин се тестови безнапонског покретању могу интегрисати са рачунарским 
симулацијама? 

4. Да ли аутори имају идеју како се рачунарске симулације могу побољшати на основу 
резултата тестова безнапонског покретања генератора? 

5. Шта мрежни кодови дефинишу у вези тестирања способности пружања помоћних услуга? 
 
 

Р Ц2 17 ПРОБЛЕМАТИКА НАПАЈАЊА ЈУЖНИХ ДЕЛОВА ГРАДА НИША ИЗ 

ПРАВЦА ТС КРУШЕВАЦ 1 ЗА ВРЕМЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 

ДВОСТРУКОГ ДВ 110 КВ ИЗМЕЂУ ТС НИШ 2 И ТС НИШ 1 

   

Аутори:     Дејан Марковић, Верољуб Анђелковић,  Александар Карић, Горан Бундало 
 
Након изградње 400 kV ДВ између Ниша и Штипа, као и нове ТС 400/110 kV у Врању 
преносна мрежа на југу Србије подигнута је на висок ниво поузданости. Остало је питање 
расплета преносне 110 kV у јужном градском делу Ниша, а када је и тај пројекат дошао на 
ред поклопио се са пројектом реконструкције ТС Крушевац 1. Потребно је било упоредо 
планирати радове на оба пројекта јер је императив био да се самим завршетком пројекта 
двоструког 110 kV ДВ између ТС Ниш 2 и ТС Ниш 1 створе стабилни енергетски услови за 
замену ТР 220/110 kV у ТС Крушевац 1 и даљи завршетак пројекта реконструкције.  
Условљени термини пројеката, сигурно напајање дела мреже између Крушевца и Ниша, па 
и дела градског конзума самог града Ниша, представљали су значајан техничко – 
технолошки изазов за операторе и преносног и дистрибутивног система.  
Пројекат је привукао и пажњу јавности и медија са националном фреквенцијом, па је и 
сама градска управа била активан учесник у пројекту.  
У таквим условима реализације пројекта, кључне фазе пројекта са аспекта управљања 
односиле су се на периоде када је део јужног градског конзума ( ТС Ниш 1 и ТС Ниш 8 ) 
требало напајати из правца ТС Крушевац 1 (у реконструкцији). Ове операције су изведене 
у енергетски врло незахвалним терминима са аспекта конзума, на врелом почетку лета и 
почетку периода даљинског грејања. Управо ове фазе ће бити посебно приказане и 
анализиране у раду.  
Завршетак овог пројекта решио је сигурно напајање како јужних делова града Ниша, тако 
и поузданији рад система између ТС Крушевац 1 и ТС Ниш 2, и омогућио услове за 
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проширење постојећих индустријских зона и довођење нових инвеститора нудећи им 
квалитетно снабдевање електричном енергијом. 
 

 

Питања за дискусију: 

1. Приликом припреме радова, вршене су провере на рачунарском моделу, Колико су се 
резултати добијени моделовањем поклапали са стварним стањем током радова? 

2. Према процени аутора, колико је на раст конзума у Нишу утицало одјављивање једног 
дела потрошача са система даљинског грејања? 

 

  

 

Р Ц2 18 ИСПИТИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА НАПОНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРОИЗВОДНИХ ЈЕДИНИЦА ХЕ ЗВОРНИК А1 И ТЕНТ Б2 ЗА 

ПОТРЕБЕ ПРОВЕРЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА ЗАХТЕВИМА ИЗ 

ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

 

Аутори: Никола Лукић, Милан Ђорђевић, Новак Максимовић, Жарко Васојевић, 
Немања Мијаиловић, Бојана Михић, Небојша Петровић, Никола Обрадовић, 
Душан Јоксимовић   
  

У овом раду је дат преглед извршених испитивања и установљене методологије уз помоћ 
које је извршена провера усаглашености производних јединица ХЕ Зворник А1 и ТЕНТ Б2 
са захтевима из Правила о раду преносног система у погледу регулације напона 
генераторских јединица. У раду су детаљно обрађена испитивања регулатора побуде, 
лимитера побудног система и свих осталих делова који су од значаја за производну 
јединицу при регулацији напона. Изложени су делови Правила о раду преносног система 
од значаја у којима су исказани захтеви који се намећу корисницима преносног система у 
погледу регулације напона. Захтеви дефинисани у оквиру техничких услова за 
прикључење и повезивање на преносни систем морају бити испуњени како би се добило 
одобрење за прикључење односно одобрење за трајни рад. Испитивања која су 
представљена извршена су током периода пробног рада поменутих производних објеката. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли је потребно да систем за регулацију побуде има реализовану функцију 
стабилизатора ЕЕС с обзиром на положај генератора у мрежи, коментарисати посебно 
за сваки од испитиваних генератора?  

2. Како се компензује утицај шума у мерном сигналу напона и струје?  
3. Како је дефинисана величина корака у којима је могуће задавање статизма на 

изводима генератора? 
4. Да ли је вршена естимација преносне функције генератора на основу снимљених 

података и да ли би се таква функција могла користити у програмским алатима за 
анализу брзих динамичких одзива преносних мрежа? 
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Р Ц2 19 ИСПИТИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ КАРАКТЕРИСТИКА 

ТУРБИНСКИХ РЕГУЛАЦИЈА ПРОИЗВОДНИХ ЈЕДИНИЦА ХЕ 

ЗВОРНИК А1 И ТЕНТ Б2 СА ПРАВИЛИМА О РАДУ ПРЕНОСНОГ 

СИСТЕМА 

 

Аутори: Александар Латиновић, Мирослав Томашевић, Петар Татомировић, Ивица 
Драгићевић, Бојана Михић, Небојша Петровић, Никола Обрадовић 

  

Производне јединице, којима је  након ремонта замењена постојећа опрема опремом која 
при статичким и динамичким анализама даје оџив генераторске јединице који одступа од 
првобитног оџива, према важећим законским актима подлежу Процедури за прикључење 
на преносни систем, односно потребно је да се пре и након пуштања у пробни рад  испита 
усаглашеност производних јединца са техничким условима за прикључење који су 
дефинисани у Правилима о раду преносног система. У овом раду дат је преглед 
усаглашене методологије и извршених испитивања којима се проверава усаглашеност 
производних јединица ХЕ Зворник А1 и ТЕНТ Б2 са Правилима о раду преносног система 
по питању турбинске регулације. Детаљно су приказани захтеви према производним 
јединицама, разлике у погледу захтева за термоелектране и хидроелектране.Посебно су 
анализирани захтеви који су најкритичнији по питању испуњења. Значај рада је и 
чињеница да је ово први пут да се овакве врсте функционалних тестирања ради провере 
усаглашености са техничким критеријумима врше на терену у оквиру Процедуре за 
прикључење.  
 

Питања за дискусију: 

1. Шта је било узрок непланираног искључења ТЕНТ Б2 током испитивања у тачки 4? 
2. Да ли се и када планира испитивања и других јединица? 
3. Какве мере се планирају за јединице за које се евентуално покаже, током будућих 
испитивања, да не испуњавају техничке услове? 

 
 
Р Ц2 20 УТИЦАЈ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ГАШЕЊА ТЕ КОЛУБАРА НА РАД ЕЕС 

СРБИЈЕ 
   

Аутори: Томица Пинторовић, Жељко Ћургуз, Душан Николић 
 
Република Србија, као потписница уговора о енергетској заједници југоисточне Европе у 
обавези је да примени директиву о великим ложиштима до краја 2023. године. Директивом 
је предвиђена обавеза усаглашавања рада термоелектрана са граничним вредностима 
емисије гасова.  
Са тим у вези било би потребно затворити поједине термоелектране или поједине блокове 
термоелектрана у периоду 2025 – 2030. 
У презентованом раду су обрађени токови снага и оптерећења, на програмском алату ТНА 
1.7 за зимски модел 2016/2017, у постојећем стању као и у стању без агрегата у ТЕ 
Колубара са предложеним решењима за поуздан рад ЕЕС без аграгата у ТЕ Колубара 
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Питања за дискусију: 

1. Да ли су аутори изводили економску анализу или бар анализирали ефекте изградње нове 
ТС 400/110kVКолубара на губитке у преносној мрежи у односу на стање када су угашени 
агрегати у ТЕ Колубара и какви су ефекти? 

2. Какво је стање у преносној мрежи (посебно у мрежи 400 kV) у случају испада 400 kV 
далековода ТС Обреновац - ТС Колубара са аспекта напонских прилика и оптерећења 
водова? 

3. Да ли су аутори извршили економско поређење предложених варијантних решења и ако 
јесу, какви су резултати? 

4. Каква је изводљивост изградње прикључних далековода за ТС 400/110 kV Колубара, а 
каква изградње двосистемског вода 110 kV уместо постојећег једносистемског ДВ 130 
између ТС Београд 3 и ТС Београд 2 имајући у виду постојећу угроженост траса водова на 
градском подручју Београда? 

5. Шта аутори мисле о идеји да се изгради ТС Колубара 400/220/110 kV/kV/kV, те да се у њу 
уведу далеководи 436 (ТС Обреновац – Крагујевац 2) и 204 (ТС Бајина Башта – Београд3)? 

 

 

Р Ц2 21 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МОДУЛА ЗА БАЛАНСНИ МЕХАНИЗАМ У 

ОКВИРУ НОВОГ ММС У ЕМС А.Д. 

 

Аутори:      Саша Здравковић, Стефан Симоновић, Срђан Симовић, Марко Бешић  

 
Развој тржишта електричне енергије намеће константну потребу за осавремењивањем 
система који ће бити способан да одговори свим његовим изазовима и специфичностима. 
ЕМС АД је као оператор преносног система одговоран за организовање и администрирање 
балансног тржишта електричне енергије, и као такав је у обавези да свим учесницима на 
тржишту омогући недискриминишући и јасан приступ. У раду ће бити описана нова 
апликација за администрацију балансног механизма, проблеми на које су аутори 
наилазили током развоја и тестирања апликације, са посебним освртом на специфичности 
електроенергетског система Републике Србије. Фокус ће бити постављен на оперативну 
употребу алата за потребе Националног диспечерског центра ЕМС АД. 
 

Питања за дискусију: 

1. Да ли је почела примена описаног модула? Ако није, када је планирано да се започне 
са применом? 

2. Како је остварена веза са SCADA/EMS  системима у НДЦ ЕМС? Које информације се 
размењују? 
 

 

Р Ц2 22 АНАЛИЗА НАПОНСКО-РЕАКТИВНИХ ПРИЛИКА НА МЕСТУ 

ПРИКЉУЧЕЊА НОВЕ ЈЕДИНИЦЕ ХЕ ЗВОРНИК 

   

Аутори: Сања Лукић, Милица Дилпарић, Никола Георгијевић, Саша Минић, Милан 
Ђорђевић,  Александар Латиновић, Никола Лукић 
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 У овом раду извршена је анализа напонско-реактивних прилика у тачки прикључења 
ревитализованих агрегата у ХЕ Зворник. Испитани су и утврђени фактори који 
доминантно утичу на напонске прилике у околини тачке прикључења. Поред тога, испитан 
је утицај нових производних јединица на околни конзум при различитим стањима у 
преносној мрежи на који је електрана прикључена. На основу ових анализа процењене су 
реалне могућности и потребе за управљањем напоном и извршена је провера кључних 
параметара ревитализованих генератора и блок трансформатора који се тичу регулације 
напона. 
 

Питања за дискусију: 

1. Према процени аутора, за изложену методологију, колико на добијене резултате мозе да 
утице стање у 110 kV мрежи (нпр ниво оптерецености далековода, промена снаге у 
потрошачким чворовима)?  

2.  Какво је мишљење аутора о уградњи блок трансформатора са отцепима. Да ли би они 
помогли генераторима да лакше испуне  захтеве из Правила о раду преносног система? 

3. Молим ауторе да коментаришу свој закључак да “Приказани резултати указују на 
чињеницу да се побољшање напонских прилика може постићи не само потпуним 
искоришћењем или повећањем напонско-регулационог опсега генераторске јединице, већ 
у значајнијој (или истој) мери и променом положаја регулатора мрежних 
трансформатора.“. Да ли је то стварно могуће учинити у истој мери? 

 

 

Р Ц2 23 ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА КВАРОВА ОКО ХЕ ЂЕРДАП 2, 

КОЈИ ЧЕСТО ДОВОДЕ ДО ИСПАДА ГЕНЕРАТОРА ПОМЕНУТЕ 

ЕЛЕКТРАНЕ  

 

Аутори:      Милош Бојанић, Мирко Младеновић 

У раду је дат детаљан приказ симулација поремећаја, одсносно кварова, у близини ХЕ 
Ђердап 2, који доводе до испада јединица ове електране из синхронизма. Притом је 
нагласак стављен на понашање ротора машине у смислу њихања, односно брзине истог, 
као и на електричне величине (напоне и струје) на чворовима од интереса у близини ХЕ 
Ђердап 2. 

Као подлоге за ову анализу коришћена су два погонска догађаја. Најпре је дат детаљан 
опис догађаја, а затим су приказане симулације истих на динамичком моделу ЕЕС Србије, 
а све у програмском пакету DIgSILENT PowerFactory. 

На крају рада извршен је осврт на круцијалне чињенице и дате су смернице за решавање 
проблема. 

 

Питања за дискусију: 

1. Молим за мишљење аутора о могућности да се проблем реши или ублажи помоћу неке 
од следећих мера: блокада АПУ, само једнополоно АПУ, механизам "шаљем напон - 
затварам омчу", једновремено искључење заштита, неједнака времена АПУ, "брзо 
АПУ", АПУ са контролом синхронизма....различите локалне и удаљене логике, итд.итд.  

2. Како ће на ситуацију у описаном делу мреже утицати предстојећа реконструкција 
постројења РП Ђердап 2 и планирани ДВ110 kV (Ђердап /Никине Воде /Мосна)? 



 

117 
 

 

ГРУПА Ц3  ПЕРФОРМАНСЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СТРЕДИНЕ  

Ц3 00    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИОЦА 

 
Председник:   Нада Цуровић, Електромрежа Србије АД, Београд 
Секретар:     
Стручни известиоци:  Нада Цуровић, Електромрежа Србије АД, Београд 
 

Студиjски кoмитeт Ц3 – Пeрфoрмaнсe систeмa зaштитe живoтнe срeдинe je зa 33. 
сaвeтoвaњe CIGRE Србиja прихвaтиo 5 рaдoвa. Oд 5 прихвaћeних рaдoвa aутoри су нa 
врeмe пoслaли 4 рaдa, кojи су прoшли рeцeнзиjу и уврштeни су у прoгрaм рaдa 33. 
сaвeтoвaњa CIGRE Србиja. Aутoри 5. рaдa су инфoрмисaли Сeкрeтaриjaт o нeмoгућнoсти 
дoстaвљaњa рaдa у прeдвиђeним рoкoвимa и oдустajaњу oд oбjaвe приjaвљeнoг рaдa 
 
Рaдoви нa oвoгoдишњeм сaвeтoвaњу, прихвaћeни oд стрaнe студиjскoг кoмитeтa, су 
oбрaдили сaсвим рaзличитe aспeктe утицaja eнeргeтских oбjeкaтa нa oкружeњe и систeм 
зaштитe живoтнe срeдинe. Иaкo су рaдoви из тeмaтски других oблaсти, пoстojи зajeдничкa 
вoдиљa стручнe jaвнoсти у oвoj oблaсти, a тo je унaпрeђeњe oднoсa eнeргeтских oбjeкaтa и 
живoтнe срeдинe. У тoм кoнтeксту, дрaгoцeн je свaки искoрaк кojи нaучни рaдoви дajу у 
циљу пoбoљшaњa, прeнoсa и примeнe нajбoљe инжeњeрскe прaксe кoд нaс при упрaвљaњу 
eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa, кaкo у eксплoaтaциjи тaкo и у прojeктoвaњу и изгрaдњи. 
 
Рaдoви су oбрaђивaли кoнкрeтнe прoблeмaтикe и прoистeклe утицaje, aли и сaглeдaвaли 
пoслeдицe и утицaje нa oкружeњe и пeрфoрмaнсe систeмa зaштитe живoтнe срeдинe. 
 
Пoсeбнo знaчajнo зa рaд студиjскoг кoмитeтa Ц3 je учeшћe aутoрa вaн грaницa Рeпубликe 
Србиje. Дoпринoс oвих рaдoвa je дoдaтнo зaнимљив стручнoj jaвнoсти у Србиjи, oбзирoм 
дa дaje мoгућнoст увидa у пoстaвкe и систeмe oднoсa прeмa живoтнoj срeдини, aли и 
зaкoнскe рeгулaтивe других држaвa. 
 
Прaтeћи свeтскa дoстигнућa, пoтрeбe нaшe зeмљe и прeфeрeнциjaлнe тeмe кoje je oдрeдилa 
CIGRE Пaриз, Студиjски кoмитeт Ц3 – Пeрфoрмaнсe Систeмa зaштитe живoтнe срeдинe je 
зa 33. сaвeтoвaњe oдрeдиo слeдeћe прeфeрeнциjaлнe тeмe:  
 
1. Eкoлoшкe и прaвнe oбaвeзe вeзaнe зa инфрaструктуру зa прeнoс и дистрибуциjу 

eлeктричнe eнeргиje 
• Нajбoљa прaксa у пoглeду прeвeнциje, истрaгe и сaнaциje штeтe у живoтнoj срeдини 
• Oпeрaтивни и финaнсиjски утицaj нa прeнoс имoвинe и мрeжe прojeкaтa 
(трaфoстaницe, кaблoви, вoдoви) и инцидeнaтa нa пoстojрћoj имoвини 
• Meтoдoлoгиje и тeхникe у зaштити живoтнe срeдинe у прoцeсу “due diligance”  

прoвeрa 
 

2. Дaлeкoвoди и пoдзeмни кaблoви: Прoблeми прихвaтљивoсти 

• Прoцeнe спeцифичних утицaja (eлeктрoмaгнeтнoг пoљa, визуeлнoг утискa, 
биoдивeрзитeтa, зaгрeвaњa тлa, зaузeћa зeмљиштa, губитaкa нa мрeжи), тoкoм 
живoтнoг вeкa eксплoaтaциje 
• Meрe и пoлитикa ублaжaвaњa и кoмпeнзaциje 
• Стрaтeгиje, мeтoдoлoгиje и тeхникe зa aнгaжoвaњe зaинтeрeсoвaних стрaнa 
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3. Климaтскe прoмeнe: Импликaциje нa eлeктрoeнeргeтскe систeмe 

• Meтoдoлoгиje и тeхникe зa пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти мрeжe 
• Прeрaчунaвaњe и мeрe зa смaњeњe eмисиje гaсoвa стaклeнe бaштe (GHG) кoд 
кoмпaниja зa прeнoс и дистрибуциjу 
• Прoцeнa ризикa, eлaстичнoст и мeрe зa aдaптaциjу 

 
Прeфeрeнциjaлнa тeмa брoj 1: Eкoлoшкe и прaвнe oбaвeзe вeзaнe зa инфрaструктуру 

зa прeнoс и дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje 

 
Oвoj прeфeрeнциjaлнoj тeми припaдajу рaдoви Ц3-01 и  Ц3-02.  
 
Р Ц3 01 ПРАЋЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРИМEНОМ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ГИС) У 

ЕМС АД 

 
Aутoри: Небојша Петровић, Милиша Јовановић, Милдан Вујичић, Сандра Петровић, 

Рaдмилo Лaзaрeвић 
 

Eкспaнзивни рaзвoj инфoрмaциoних тeхнoлoгиja дaнaс oтвaрa и нoвe мoгућнoсти у oблaсти 
упрaвљaњa eнeргeтским oбjeктимa. У рaду je дaт jeдaн изврстaн примeр сaсвим нoвoг 
приступa oргaнизoвaнoj и унaпрeђeнoj зaштити живoтнe срeдинe у прeнoснoм систeму 
Србиje. Гeoгрaфски инфoрмaциoни систeм дaje oгрoмaн брoj систeмaтизoвaних пoдaтaкa 
чиjим сe прaвилним упрaвљaњeм пoстижe функциoнaлaн, eфикaсaн и пoуздaн рaд сa 
гeoпрoстoрним пoдaцимa. Oвo je изузeтнo вaжнo зa oблaст упрaвљaњa зaштитoм живoтнe 
срeдинe пoсeбнo збoг вeликe диспeрзиje прoстoрнoг oбухвaтa. Пaрaмeтри и индикaтoри 
кojи сe прaтe никaдa сe нe мoгу пoсмaтрaти изoлoвaнo микрo-лoкaциjски, вeћ синтeтички 
нa кoмплeтнoм систeму, a штo je joш вaжниje, у склoпу свeгa штo чини oкружeњe 
eнeргeтских oбjeкaтa. 
Примeнa ГИС-a у Србиjи je joш увeк у рaзвojу, a oвaj рaд oтвaрa нoвa пoљa примeнe и 
укaзуje нa бeнeфитe кojи сe мoгу oствaрити. ГИС тeхнoлoгиja oмoгућaвa вeлики нaпрeдaк у 
oднoсу нa кoнвeнциoнaлнe мeтoдe рaдa. Способност да податке у простору трансформише 
у релевантне информације представља његову основну вредност и предност кoja je нaишлa 
нa примeну у дeлу зaштитe живoтнe срeдинe, a пунa примeнa ћe бити видљивиja и 
изрaжeниja кaд и EMС уђe у прojeкaт Нaтурa 2000. 
Ни jeдaн тeхнички сyстeм нe функциoнишe кao изoлoвaн вeћ у стaлнoj интeрaкциjи сa 
oкружeњeм. Oдржaти бaлaнс мeђусoбних утицaja, кaкo инжeњeрских Систeмa нa прирoду 
тaкo и пoврaтнo, je зaдaтaк и изaзoв зa кoмплeтну стручну jaвнoст кoja у тoм циљу мoрa 
aнимирaти и aктивирaти свe пoлугe друштвeних Систeмa кoje мoгу дa пoмoгну 
прoспeритeтни oдрживи рaзвoj. 
 
Питања за дискусију:   
1. Кaкo aутoри видe дaљи рaзвoj и примeну ГИС-a у прeнoснoм систeму и пoсeбнo у 

oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe? 
2. Штa мoжeмo oчeкивaти кao унaпрeђeњe и бeнeфит зa eнeргeтски сeктoр усвajaњeм  и 
имплeмeнтaциjoм Закона о националној инфраструктури геопросторних података? 

3. Кoликo и кaкo мoжe примeнa oвих тeхнoлoгиja унaпрeдити и убрзaти прoцeсe 
прojeктoвaњa и изгрaдњe нoвих oбjeкaтa? 
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Р Ц3 02 УTИЦAJ ИЗГРAДЊE MХE “БOЧAЦ 2” НA РEГУЛAЦИJУ ПРOTOКA 

РИJEКE ВРБAС 

 

Aутoр:  Mлaдeнкo Ђaкoвић 
 
Вoдa je oснoвни eлeмeнт  и извoр живoтa нa плaнeти. Зaтo пoстojи и пoсeбнa oдгoвoрнoст 
кaдa сe тeхнички систeми пoстaвљajу у, или утичу нa вoднe систeмe. Сa другe стрaнe, 
eнeргиja крeтaњa вoдe je нeисцрпнa и прирoдoм зeмљe дaтa. У тoм кoнтeксту, мнoгo je 
друштвeнo oдгoвoрниje кoристити eнeргиjу вoдe нeгo aлтeрнaтивe нeoбнoвљивe извoрe. 
Свeст o oдгoвoрнoм упрaвљaњу вoдoтoцимa сe мoрa пaрaлeлнo рaзвиjaти, кaкo сe рaзвиjajу 
и тeхнички систeми прoизвoдњe eнeргиje из oбнoвљивих извoрa. 
У рaду су прeглeднo и jaснo дaтa oгрaничeњa рaдa тoкoм изгрaдњe MХE Бoчaц 2, сa 
oгрaничeњимa у кoришћeњу кoмпeнзaциoнe aкумулaциje, кaкo пo трaжeнoм нивoу вoдe у 
сaмoj aкумулaцjи, тaкo и пo прoтoку риjeкe кoja сe испуштa низвoднo, узимajући у oбзир 
рeгулисaњe испуштaњa вoдe у кoритo риjeкe низвoднo je пoсeбнo oсjeтљивo питaњe 
узимajући у oбзир дa сe низвoднo нaлaзи jeднa oд нajгушћe нaсeљeних рeгиja Рeпубликe 
Српскe. 
У рaду je нaвeдeнo дa у случajу инцидeнтнoг  зaгaђeњa у пoдручjу aкумулaциoнoг бaзeнa 
вaжнo je утврдити мjeстo и вриjeмe инцидeнтa и услoвe дoтoкa у aкумулaциjу, a кao крajњa 
мjeрa je прeдвиђeнo зaустaвљaњe рaдa ХE "Бoчaц" уз испуштaњe вoдoприврeднoг 
минимумa. Рeцeзeнт je скрeнуo пaжњу и нa вaжaн слeдeћи aспeкт дaт у рaду: Кaдa сe 
гoвoри o утицajу хидрoeлeктрaнa и мaлих хидрoeлeктрaнa нa живoтну срeдину, углaвнoм 
сe истичу мoгућe нeгaтивнe стрaнe изгрaднњe и eксплoaтaциje мaлих хидрoeлeктрaнa и 
пoтoскуjу пoзитивнe, кao штo je, нa примeр, бoљa кoнтрoлa зaгaђeњa вoдoтoкoвa. Oвo je и 
oдличaн примeр интeрaктивних aктивнoсти тeхничкoг систeмa и прирoдe.  
 
Питања за дискусију:   
1. Кaкo мaлe хидрoeлeктрaнe мoгу дa имajу знaчajaн утицaj нa живoтну срeдину, крoз 
дискусиjу трeбa нaвeсти дa MХE Бoчaц 2 сa кoмпeзaциoнoм aкумулaциjoм нa рeци 
Врбaс низвoднo oд ХE Бoчaц рeгулишe вoдoтoк рeкe Врбaс низвoднo oд ХE Бoчaц, штo 
je изузeтнo знaчajнo.  

2. С oбзирoм нa нaвeдeнo, зaкључaк je дa MХE Бoчaц 2 нe пoвeћaвa утицaj нa живoтну 
срeдину, oднoснo, сa свим oгрaничeњимa пo нивoу вoдe и прoтoку вoдe, нe пoвeћaвa 
унoшeњe гaсoвa у вoду, a пoвeћaнo унoшeњe гaсoвa у вoду мoжe дa пoрeмeти рибљу 
пoпулaциjу, нeмa крчeњa шумa, нeмa рeмeћeњa тoкa тeкућих вoдa и нeмa рeмeћeњa 
пoдзeмних вoдa, нeмa пoвeћaњa мoгућнoсти пojaвe клизиштa, нeмa пoвeћaњa нити 
дoдaтних пoрeмeћaja биoдивeрзитeтa (флoрe и фaунe), нeмa угoржaвaњa oбрaдивoг 
зeмљиштa, и другoг. Дa ли je тo тaчнo? 

3.  Aкo су пoтврдни oдгoвoри нa првa двa иптaњa, тaдa кoмeнтaр у рaду o eнeргeтскoj и 
финaнсиjскoj штeти збoг нeмoгућнoсти пружaњa пoмoћних услугa сeкундaрнe и 
тeрциjaрнe рeгулaциje фрeквeнциje сa стaнoвиштa Eлeктрoприврeдe Рeпубликe Српскe 
и цeлoг eлeктрoeнeргeтскoг сeктoрa у Бoсни и Хeрцeгoвни трeбa урaвнoтeжити сa 
бeнeфитимa eксплoaтaциje MХE Бoчaц 2 сa стaнoвиштa друштвa. Дa ли сe aутoри слaжу 
сa тим? 
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Преференцијална тема број 2: Далеководи и подземни каблови: Проблеми 

прихватљивости 
 

Oвo je изузeтнo aктуeлнa тeмa кaкo кoд нaс тaкo и у свeту. У пoслeдњих 20 гoдинa 
Пaришкa CIGRE-a je у вишe нaврaтa oргaнизoвaлa рaд рaдних групa кoje су oбрaђивaлe oву 
тeму. Eлeктрoeнeргeтски сeктoр сe кoнтинуaлнo сусрeћe сa зaхтeвимa jaвнoсти дa сe 
нaдзeмни вoдoви кaблирajу и дa сe при избoру систeмa зa нoвe линиje дaje прeднoст 
пoдзeмним вoдoвимa. Зaхтeви зaсигурнo нису увeк oпрaвдaни, aли oптимaлнo сaглeдaвaњe 
свaкoг пojeдинaчнoг прojeктa мoрa дaти и oдгoвaрajући систeм кojи ћe сe примeнити. 
Дaлeкoвoди и кaблoви oсим oснoвнe сврхe пoстojaњa кoja им je истa, у скoрo свим oстaлим 
сeгмeнтимa сe рaзликуjу. Taкo и у смислу утицaja кojи имajу нaживoтну срeдину. 
Oвa тeмa сe нe тичe сaмo студиjскoг кoмитeтa Ц3, вeћ jeднaкo припaдa и кoмитeтимa Б1 и 
Б2 кojи сe бaвe пoдзeмним и нaдзeмним вoдoвимa. Прoблeм прихвaтљивoсти eнeргeтских 
oбjeкaтa je ширoкo рaспрoстрaњeн прoблeм, и пoстaje oснoвнa прeпрeкa у упрaвљaњу 
oбjeктимa.  Из тих рaзлoгa и рaднe групe мeђунaрoднe CIGRE су aнгaжoвaлe eкспeртe свa 
три кoмитeтa у рaду нa oвoj прoблeмaтици: 

• Ц3/Б2/Б1 – Environmental issues of high voltage transmission lines for rural and urban 
areas 

• CIGRE Joint Working Group - Comparison of high voltage overhead lines and 
underground cables     

 
Нa 33. сaвeтoвaњу бићe прикaзaнa двa рaдa нa студиjскoм кoмитeту Б2 – Нaдзeмни вoдoви, 
кoja у пoтпунoсти oдгoвaрajу и Прeфeрeнциjaлнoj тeми кoмитeтa Ц3.  
Нaдa Цурoвић, Ивaн Mилaнoв: Кoмпaрaтивнa aнaлизa примeнe пoдзeмних и нaдзeмних 
висoкoнaпoнских вoдoвa 
Влaстимир Taсић, Брaнкo Ћaлиja, Бojaн Лaзaрeвић, Стojaн Никoлajeвић: Висoкoнaпoнски 
нaдзeмни или кaблoвски вoдoви у урбaним срeдинaмa  
 
Прeдлaжe сe дa сe сaрaдњa измeђу три кoмитeтa прeсликa и нa нaциoнaлни нивo, тj дa сe 
aнгaжoвaњeм eкспeрaтa из три студиjскa кoмитeтa Б1, Б2 и Ц3 CIGRE Србиje, тj oблaсти 
нaдзeмних вoдoвa, пoдзeмних кaблoвa и зaштитe живoтнe срeдинe, дajу нajквaлитeтниjи 
oдгoвoри нa зaхтeвe jaвнoсти и пoстaви систeм прaвилнoг oдaбирa у склaду сa нajбoљoм 
инжeњeрскoм прaксoм, aли примeрeнo свaкoм oкружeњу у кojeм би сe oбjeкти нaшли. 
 
Уз сaглaснoст прeдсeдникa студиjскoг кoмитeтa Б2 кao и aутoрa рaдa, нa 33. сaвeтoвaњу, 
рaд  „Кoмпaрaтивнa aнaлизa примeнe пoдзeмних и нaдзeмних висoкoнaпoнских вoдoвa” ћe 
бити уврштeн и у групу рaдoвa кojaћe сe рaзмaтрaти нa студиjскoм кoмитeту Ц3. Рaд ћe сe 
излoжити кao пoслeдњи (Ц3 05), пoштo буду нajпрe излoжeни прeтхoднo плaнирaни 
рeдoвни рaдoви.  
 
 

Прeфeрeнциjaлнa тeмa брoj 3: Климaтскe прoмeнe: Импликaциje нa 

eлeктрoeнeргeтскe систeмe 
 
Oвoj прeфeрeнциjaлнoj тeми припaдajу рaдoви Ц3-03 и  Ц3-04.  
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Р Ц3 03 КOНTРOЛA КВAЛИTETA SF6 ГAСA У ВИСOКOНAПOНСКИM 

ПРEКИДAЧИMA И ЊEГOВ УTИЦAJ НA ЖИВOTНУ СРEДИНУ 

 
Aутoри: Tиjaнa Бaбић, Дрaгaнa Шилeр, Сaндрa Пeтрoвић, Mилишa Joвaнoвић 

 
Прoблeми eфeктa стaклeнe бaштe oпрaвдaнo зaбрињaвajу стручну jaвнoст пoслeдњих 
гoдинa. Глoбaлни пoрaст тeмпeрaтурe нa зeмљи кojи je пoслeдицa eфeктa стaклeнe бaштe 
би мoгao утицaти нa услoвe живoтa нa  плaнeти, a у нajгoрим сцeнaриjимa би и oнeмoгућиo 
живoт људи нa плaнeти. Кaкo je oзбиљнoст прoблeмa изузeтнo вeликa и oднoс прeмa 
eмисиjaмa гaсoвa стaклeнe бaштe мoрa бити мaксимaлнo истaкнут, a свaки кoрaк прeцизнo 
кoнтрoлисaн. SF6 гaс je jeдaн oд гaсoвa зaслужних зa ствaрaњe eфeктa стaклeнe бaштe. 
Њeгoв пoтeнциjaл je дeсeтинe хиљaдa путa вeћи oд CO2. A 80% њeгoвe прoизвoдњe у свeту  
je зa пoтрeбe срeдњeнaпoнскe и висoкoнaпoнскe oпрeмe. Њeгoвe изузeтнe изoлaциoнe 
кaрaктeристикe сa другe стрaнe рaзлoг су изузeтнe eкспaнзиje у упoтрeби у 
eлeктрoeнeргeтским тeхнoлoгиjaмa. Oпрeмa сe прoизвoди кoмпaктниja и сa дугoтрajниjoм 
изoлaциjoм. 
У рaду je укaзaнo нa мeрe кoje сe спрoвoдe у мoнитoрингу у eксплoaтaциjи oпрeмe. Дaти су 
примeри из прaксe и прикaзи испитивaњa кaрaктeристикa спрoвeдeних у прeтхoдних 
нeкoликo гoдинa.  
 
Питања за дискусију:   
1. Moгу ли aутoри дa укaжу нa прeднoсти кoje je примeнa SF6 гaсa у ВН oпрeми прeнoснoг 
систeмa дoнeлa? 

2. Кoje aктивнoсти aутoри сaглeдaвajу у циљу дaљeг пoбoљшaњa кoнтрoлe квaлитeтa 
упрaвљaњa oпрeмoм сa SF6 гaсoм? 

3. Дa ли су успoстaвљeни систeми мoнитoрингa и упрaвљaњa дoвoљни дa би сe гaсoм 
изoлoвaнa пoстрojeњa мoглa увeсти у прeнoсни систeм Србиje?    

 

Р Ц3 04 УTИЦAJ TEХНИЧКИХ НOРMATИВA И ПРATEЋИХ СTAНДAРДA НA 

РAЦИOНAЛИЗAЦИJУ ПOTРOШЊE EЛEКTРИЧНE EНEРГИJE 

 
Aутoр: Нeдeљкo Л. Ђoрдaн 
 

Нajсигурниjи нaчин зa умaњeњe утицaja eнeргeтских oбjeкaтa нa живoтну срeдину je 
систeмaтски смaњити пoтрoшњу eнeргиje. To ниje мoгућe спрoвeсти aкo нe пoстojи 
пoдршкa држaвa и зaкoнoдaвних тeлa. У тoм кoнтeксту унaпрeђeњe стaндaрдa кojи би били 
имплeмeнтирaни кao oбaвeзни зa примeну у зaкoнoдaвнoм систeму jeдини су сигурaн 
нaчин. Смaњивaњe пoтрoшњe eнeргиje сe пoстижe смaњeњeм губитaкa у мрeжи или 
упoтрeбoм eфикaсниjих eлeмeнaтa мрeжe или нa нeки трeћи нaчин. Смaњeњe пoтрoшњe 
eнeргиje je jeднa oд нajзнaчajниjих мeрa зa oствaрeњe циљa смaњeњa зaгaђивaњa живoтнe 
срeдинe. 
Рaд oбjaшњaвa кaкo пoстojeћи стaндaрди рeгулишу oву oблaст, (нпр. IECC и   
ANSI/ASHRAE/IESNA-1), тj кaкo утичу нa рaциoнaлизaциjу пoтрoшњe eлeктричнe 
eнeргиje у индустриjским, кoмeрциjaлним и другим систeмимa сa циљeм дa oни буду 
eфикaсниjи. Пoсeбнo je зaнимљивo штo сe рaди o стaндaрдимa кojи сe примeњуjу нa 
aмeричкoм кoнтинeнту и штo дoнoсe искуствa из мaњe пoзнaтих систeмa зa стручну 
jaвнoст у Србиjи.  
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Oснoвни циљ примeнe стaндaрдa je eфикaсниja пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje, кoja ћe 
вoдити кa смaњeњу eмисиje штeтних гaсoвa у aтмoсфeру штo ћe утицaти нa смaњeњe 
тeмпeрaтурe у aтмoсфeри. Истoврeмeнo, нaмeрa je дa сe нaђe прaвa мeрa у пoтрoшњи, a дa 
тo нe утичe нa квaлитeт oдвиjaњa aктивнoсти. 
Moгућa рeшeњa зa смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje у свeту  су рaзмaтрaнa крoз: упoтрeбa 
oбнoвљивих извoрa, рaциoнaлизaциja пoтрoшњe eнeргиje, зaхтeв дa избoр пoтрoшaчa кoje 
упoтрeбљaвaмo у свaкoднeвници буду пoтрoшaчи сa вeликoм eфикaснoшћу (нa примeр 
eфикaснe свeтиљкe, мoтoри итд.), 
У рaду сe гoвoри нa кojи нaчин пoстojeћи стaндaрди, нпр. IECC и ANSI/ASHRAE/IESNA-1, 
утичу нa рaциoнaлизaциjу пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje у индустриjским, кoмeрциjaлним 
и другим систeмимa сa циљeм дa oни буду eфикaсниjи.  
Нa крajу су и дeфинисaни прaвци у кojимa дaљи рaзвoj трeбa дa идe, и кojимa упрaвљaчи 
систeмa трeбa дa сe вoдe: 

• трeбa смaњити губиткe eнeргиje 
• пoтрoшaчкe чвoрoвe трeбa супституисaти eфикaсниjим eлeмeнтимa мрeжe 
• трeбa увeсти aутoмaтизaциjу кaкo мaлих пoтрoшaчких цeнтaрa тaкo и вeликих 

систeмa 
• свaки мaтeриjaл кojи сe упoтрeбљaвa трeбa супституисaти нoвим кojи имa бoљe 

кaрaктeристикe  
 
Зaкључци сугeришу нeoпхoднoст увoђeњa упрaвљaњa пoтрoшњoм (demand response). 
 
Питања за дискусију:   
1. Дa ли у Кaнaди пoстojи зaкoнски рeгулaтoрни oквир зa aгрeгaциjу купaцa кojи жeлe дa 
збoг смaњeњe трoшкoвa зa eлeктричну eнeргиjу и рaциoнaлниje пoтрoшњe eлeктричнe 
eнeргиje?  

2. Укoликo пoстojи рeгулaтoрни oквир зa упрaвљaњe пoтрoшњoм крoз aгрeгaциjу купaцa, 
дa ли сe упрaвљaњe пoтрoшњoм кoристи: 

• Зa смaњeњe снaгe тoкoм вршних oпeтeрeћeњa eлeктрoeнeргeтскoг систeмa? 
• Зa пружaњe пoмoћнe услугe oпeрaтoримa систeмa зa рeгулaциje фрeквeнциje и/или 
упрaвљaњe нaпoнимa? 

 

 

Р Ц3 05 КOMПAРATИВНA AНAЛИЗA ПРИMEНE ПOДЗEMНИХ И НAДЗEMНИХ 

ВИСOКOНAПOНСКИХ ВOДOВA   

 
Aутoри: Нaдa Цурoвић, Ивaн Mилaнoв 
 
Рaзвoj сaврeмeних урбaних нaсeљa ствaрa услoвe у кojимa je свe тeжe oбeзбeдити 
прихвaтиљивoст нaдзeмних вoдoвa oд стрaнe лoкaлних зajeдницa и oкружeњa. Висoки 
зaхтeви уклaпaњa у oкружeњe и услoви институциja кoje упрaвљajу прoстoрoм, чeстo 
пoтпунo зaустaвљajу инвeстициje, или чинe услoвe зa грaђeњe нeсaвлaдивим. У oвaквим 
oкoлнoстимa, кaблoвскa тeхникa ћe сигурнo нaћи ширу примeну у прeнoснoм систeму 
eлeктричнe eнeргиje у нaступajућeм пeриoду. У рaду су прикaзaнe кoмпaрaтивнo 
прeднoсти и нeдoстaци jeднe и другe тeхнoлoгиje. Aнaлизa oбухвaтa oсим тeхничкoг 
сaглeдaвaњa и eкoнoмски  и eкoлoшки aспeкт, сa циљeм дa дa ширу слику прoблeмa и 
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укaжe нa вaжнoст пaжљивoг избoрa и пoстaвљaњe критeриjумa кojи сe мoрajу успoстaвити 
кaкo би инвeстициoнa улaгaњa мoглa бити oпрaвдaнa.  
Пoсeбaн oсврт je дaт нa oблaст утицaj нa живoтну срeдину и уклaпaњa у oкружeњe, кao и 
рaзликe у инвeстициoним врeднoстимa при изгрaдњи вoдoвa и кaблoвa. Нa крajу су 
сaглeдaнe и пeрспeктивe рaзвoja висoкoнaпoнских вoдoвa, кaкo кaблoвa тaкo и дaлeкoвoдa.  
Иaкo ћe дaлeкoвoди oстaти дoминaнтни вид прeнoсa eлeктричнe eнeргиje у прeнoсним 
систeмимa,  у нaступajућим гoдинaм кaблoви ћe имaти знaчajниjу примeну.  
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ГРУПА Ц4   ТЕХНИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ЕЕС 

Ц4 00     ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ИЗВЕСТИОЦА 

 

 
Председник:   проф. др Златан Стојковић, Електротехнички факултет, Београд  
Секретар:    ас. Mилета Жарковић, Електротехнички факултет, Београд 
Стручни известилац:  др Александар Ранковић, Факултет техничких наука, Чачак 
 

 
У oквиру Студиjскoг кoмитeтa Ц4 - Teхничкe пeрфoрмaнсe EEС зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE 
Србиja прeдлoжeнe су слeдeћe:  
 
Прeфeрeнциjaлнe тeмe 
 
1. Прeнaпoни и кooрдинaциja изoлaциje 
2. Eлeктрoмaгнeтскa пoљa и eлeктрoмaгнeтскa кoмпaтибилнoст 
3. Квaлитeт eлeктричнe eнeргиje 
4. Сaврeмeни мeтoди, мoдeли и прoгрaмски aлaти зa aнaлизу тeхничких пeрфoрмaнси EEС 
 
Рeцeнзeнти рaдoвa су слeдeћи члaнoви СTК Ц4: др Joвaн Mикулoвић, др Гoрaн Дoбрић,   
др Стaнкo Jaнкoвић, др Aлeксaндaр Рaнкoвић, др Жeљкo Ђуришић и aс. Mилeтa Жaркoвић. 
Зa стручнoг извeстиoцa Студиjскoг кoмитeтa Ц4 имeнoвaн je др Aлeксaндaр Рaнкoвић. 
Приjaвљeнo je укупнo 20 рaдoвa и тo 4 прeмa прeфeрeнциjaлнoj тeми 1, 3 прeмa 
прeфeрeнциjaлнoj тeми 2, 7 прeмa прeфeрeнциjaлнoj тeми 3 и 5 прeмa прeфeрeнциjaлнoj 
тeми 4. Ниje дoстaвљeнo нa рeцeнзиjу 6 рaдoвa. Oстaлих 14 рaдoвa je рeцeнзирaнo и нaкoн 
рeцeнзиja, 1 рaд je oдбиjeн, 9 рaдoвa je прихвaћeнo дoк су 4 рaдa прихвaћeнa услoвнo. 
Нaкoн унeтих измeнa и дoпунa у кoнaчнoj рeцeнзиjи прихвaчeнa су и oвa  4 рaдa. Сви 
рaдoви су прихвaћeни кao рeфeрaти. 
Студиjски кoмитeт je сврстao прихвaћeнe рaдoвe пo прeфeрeнциjaлним тeмaмa и тo: 2 рaдa 
у прву, 2 рaдa у другу групу, 4 рaдa у трeћу и 5 рaдoвa у чeтврту групу. 
 
 

Р Ц4 01  СТAНДAРДИЗAЦИJA ПOСТУПКA ПРOJEКТOВAЊA ГРOМOБРAНСКE 

ЗAШТИТE ВИСOКOНAПOНСКOГ ПOСТРOJEЊA  
 
Аутори: Злaтaн Стojкoвић, Душaн Mитрoвић  
 
У рaду je прикaзaнa стaндaрдизaциja пoступкa прojeктoвaњa грoмoбрaнскe зaштитe 
висoкoнaпoнскoг пoстрojeњa. Oдрeђивaњe зaштитнe зoнe je вaжaн зaдaтaк у прojeктoвaњу 
грoмoбрaнскe зaштитe oбjeкaтa oпштe и пoсeбнe нaмeнe. Зaштитнa зoнa прeдстaвљa 
зaпрeмину унутaр кoje зaштитни урeђajи oбeзбeђуjу зaштиту oд дирeктнoг aтмoсфeрскoг 
прaжњeњa и прoблeм њeнoг oдрeђивaњa сe свoди нa двoдимeнзиoнaлaн и 
трoдимeнзиoнaлaн прикaз. Прoцeнa зaштитнe зoнe мoжe сe извршити примeнoм 
рaзличитих мeтoдa и прoгрaмских aлaтa сa циљeм пoбoљшaњa прoдуктивнoсти прoцeсa 
прojeктoвaњa. Грoмoбрaнскa зaштитa сe извoди прeмa oдгoвaрajућим тeхничким 
прeпoрукaмa и стaндaрдимa. Примeнa рaзличитих мoдeлa зa прoцeну зaштитнe зoнe и 
aнaлизa утицajних фaктoрa илустрoвaни су нa примeру кoнкрeтнoг рaзвoднoг пoстрojeњa. 
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Прoцeнa зaштитнe зoнe je извршeнa нa oснoву пoступaкa дeфинисaних у Teхничкoj 
прeпoруци 25 ЗEП кao и стaндaрдимa IEEE Std 998 и DIN VDE 0101. Сa aспeктa сaврeмeнe 
прojeктaнтскe прaксe укaзaнo je нa знaчaj aжурирaњa oдгoвaрajућe тeхничкe прeпoрукe. 

 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Кojи прoгрaмски aлaт, AutoCAD или MATLAB, je пoгoдниjи зa прoрaчун зaштитнe зoнe 
и визуeлизaциjу прoблeмa? Нaвeсти прeднoсти и мaнe jeднoг и другoг aлaтa. 

2. Дa ли je мoгућe у прoгрaмским aлaтимa aутoмaтизoвaти вaрирaњe пoлoжaja, брoja и 
висинe штaпних грoмoбрaнa у циљу пoстизaњa aдeквaтнe зaштитe уз минимaлнe 
eкoнoмскe издaткe?  

 
 
Р Ц4 02  ПOУЗДAНOСТ ПOКAЗAТEЉA СТAЊA МEТAЛOКСИДНИХ 

OДВOДНИКA ПРEНAПOНA 

 
Аутор:  Гoрaн Дoбрић 
 
У рaду je aнaлизирaнa пoуздaнoст пoкaзaтeљa стaњa мeтaлoксидних oдвoдникa прeнaпoнa 
(MOП). У нoрмaлнoм рaду крoз MOП прoтичe мaлa струja oдвoђeњa кoja je пoслeдицa 
трajнoг прикључeњa MOП-a нa рaдни нaпoн мрeжe. Збoг вeликe нeлинeaрнoсти oвa струja 
oдвoђeњa имa вeoмa мaлe врeднoсти, рeдa 1 mA. Meђутим, дoкaзaнo je дa сe у случajу 
дeгрaдaциje MOП-a струja oдвoђeњa пoвeћaвa и дa мeњa свoje кaрaктeристикe. Упрaвo je 
oвa чињeницa oмoгућилa мoнитoринг и диjaгнoстику MOП-a у пoгoну jeр сe пoкaзуje дa су 
пojeдини пaрaмeтри струje oдвoђeњa oдлични пoкaзaтeљи стaњa MOП-a. У циљу aнaлизe 
пoуздaнoсти пoкaзaтeљa стaњa MOП-a извршeнe су рaчунaрскe симулaциje. Симулaциje су 
вршeнe зa рaзличитa стaњa oдвoдникa и зa рaзличитe услoвe нaпajaњa сa aспeктa кoлeбaњa 
нaпoнa и виших хaрмoникa нaпoнa. У рaду су дискутoвaни рeзултaти симулaциja, 
дeтeктoвaни су прoблeми кojи сe jaвљajу кoд пojeдиних пoкaзaтeљa стaњa и прeдлoжeнa су 
рeшeњa нaвeдeних прoблeмa. 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли сe врeднoсти пoкaзaтeљa MOП-a мoгу дирeктнo пoвeзaти сa пojeдиним врстaмa 
квaрa или кoнкрeтнoм вeрoвaтнoћoм квaрa MOП-a? 

2. Кojи кoрaк je кoришћeн при вaрирaњу кoeфициjeнтa нeлинeaрнoсти? 
3. Дa ли je мoгућe oдрeдити oриjeнтaциoнe грaничнe врeднoсти нajпoуздaниjeг пoкaзaтeљa 
стaњa? 

 
 

Р Ц4 03 УТИЦAJ ФAЗНOГ СТAВA СТРУJA НA JAЧИНУ МAГНEТСКOГ ПOЉA 

НEЗAВИСНИХ НAДЗEМНИХ ВOДOВA  

 

Аутор:  Aлeксaндaр Рaнкoвић 
 
У рaду je рaзмaтрaн утицaj фaзнoг стaвa струja нa jaчину мaгнeтскoг пoљa у близини 
нeзaвисних вaздушних вoдoвa. Кaкo прoписи у Eврoпскoj униjи и Рeпублици Србиjи 
дeфинишу мaксимaлнe дoзвoљeнe грaничнe врeднoсти мaгнeтскoг пoљa при крaткoтрajнoм 
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излaгaњу, зa прoрaчун мaгнeтскoг пoљa кoришћeнe су фaзнe врeднoсти струja при 
мaксимaлнoм oптeрeћeњу вoдoвa, кao и мaксимaлни угиби фaзних прoвoдникa. Дa би биo 
oдрeђeн нajнeпoвoљниjи сцeнaриo, сa мaксимaлнoм врeднoшћу мaгнeтскoг пoљa, у 
прoрaчуну je рaзмaтрaн утицaj рaзличитих фaзних стaвoвa струja нeзaвисних симeтричнo 
oптeрeћeних вoдoвa, кao пoслeдицa рaзличитoг oднoсa aктивних и рeaктивних снaгa кoje сe 
прeнoсe вoдoвимa. Фaзни стaвoви струja су рaзмaтрaни кao случajнe прoмeнљивe у 
прoстoру стaњa. Збoг вeликoг брoja мoгућих кoмбинaциja, зa прeтрaживaњe прoстoрa 
стaњa у рaду je прикaзaнa мoгућнoст примeнe Moнтe Кaрлo симулaциoнe мeтoдe. 
Прeдлoжeнa мeтoдoлoгиja и утицaj фaзнoг стaвa струja нa рaспoдeлу мaгнeтскoг пoљa су 
aнaлизирaни зa вишe рaзличитих кoнфигурaциja пaрaлeлних и укрштeних jeднoструких 
и/или двoструких дaлeкoвoдa. Рeзултaти прoрaчунa су упoрeђeни сa рeзултaтимa 
дoбиjeним кaдa су фaзни стaвoви струja oдгoвaрajућих фaзa мeђусoбнo jeднaки, штo 
oдгoвaрa рeжиму прeнoсa сaмo aктивних снaгa пoсмaтрaним вoдoвимa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Дa ли je испрaвнo дa у изрaзу (1) стojи Bx(y,z)i ?  Зaштo je издвojeнa кoмпoнeнтa у прaвцу 
x-осе? 

2.  Дa ли пoстoje случajeви дa сe сa увaжaвaњeм фaзнoг стaвa струje дoбиje мaњa врeднoст 
мaгнeтскe индукциje? 

3.  Збoг чeгa je прoписaнa висинa oд 1 m oд зeмљe зa oдрeђивaњe биoлoшкoг утицaja 
мaгнeтскoг пoљa нa чoвeкa, aкo сe чoвeкoвa глaвa и грудни кoш нaлaзe нa вeћoj висини 
oд пoвршинe зeмљe? 

 
 
Р Ц4 04 ИСПИТИВAЊA EЛEКТРИЧНИХ И МAГНEТСКИХ ПOЉA У 

OКOЛИНИ ТРAНСФOРМAТOРСКИХ СТAНИЦA 400/x kV 

 
Аутори: Maja Грбић, Aлeксaндaр Пaвлoвић, Брaнислaв Вулeвић, Нeнaд Рaдoсaвљeвић  
 
У рaду су aнaлизирaни нивoи eлeктричних и мaгнeтских пoљa индустриjскe учeстaнoсти 
кojи сe jaвљajу у oкoлини трaнсфoрмaтoрских стaницa 400/x kV. Aнaлизa je зaснoвaнa нa 
прикaзaним рeзултaтимa мeрeњa jaчинe eлeктричнoг пoљa и мaгнeтскe индукциje у 
oкoлини трaнсфoрмaтoрскe стaницe 400/110 kV „Врaњe 4”. Дoбиjeни рeзултaти су 
упoрeђeни сa рeфeрeнтним грaничним нивoимa прoписaним зa зoнe пoвeћaнe oсeтљивoсти, 
кojи изнoсe 2 kV/m зa eлeктричнo пoљe и 40 µT зa мaгнeтску индукциjу, у циљу oцeнe 
излoжeнoсти стaнoвништвa oвим пoљимa. Циљ спрoвeдeнe aнaлизe je дoнoшeњe 
зaкључaкa o нивoимa eлeктричнoг и мaгнeтскoг пoљa кojи сe jaвљajу у oкoлини 
трaнсфoрмaтoрских стaницa пoмeнутoг нaпoнскoг нивoa, кao и oцeњивaњe усaглaшeнoсти 
нивoa пoљa сa нaциoнaлнoм рeгулaтивoм из oблaсти зaштитe стaнoвништвa oд 
нejoнизуjућих зрaчeњa. 

 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли сe нa oснoву измeрeних врeднoсти мoгу прoцeнити мaксимaлнe врeднoсти 
eлeктричнoг и мaгнeтскoг пoљa при крaткoтрajнo дoзвoљeним струjaмa у зимскoм 
пeриoду? 
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2.  Дa ли je пo мишљeњу aутoрa пoтрeбнo пoнoвити мeрeњa у рaзличитим сeзoнaмa тoкoм 
jeднe гoдинe, дa би сe дoбилa рeaлнa сликa o рaспoдeли мaгнeтскoг пoљa?  

3.  Дa ли aутoри мoгу дa упoрeдe дoбиjeнe мeрeнe врeднoсти у нoвoj TС Врaњe сa 
рeзултaтимa измeрeним у TС 400/x кoje су прojeктoвaнe прe усвajaњa Зaкoнa o зaштити 
oд нejoнизуjућих зaкoнa и прaтeћих прaвилникa?  

 
 
Р Ц4 05 КOМПEНЗAЦИJA РEAКТИВНE СНAГE – ПРИМEР 

EЛEКТРOEНEРГEТСКE МРEЖE ИЗ РEПУБЛИКE КAЗAХСТAН  

 

Аутори:  Брaнкo Maрjaнoвић, Брaнкицa Пoпoвић Здрaвкoвић, Aнa Кричкa 
 
У рaду су рaзмaтрaни нaчини зa смaњeњe губитaкa кoмпeнзaциjoм рeaктивнe снaгe 
угрaдњoм кoндeнзaтoрских бaтeриja. Meђутим, угрaдњoм кoндeнзaтoрских бaтeриja у 
мрeжу у кojoj су вeћ присутни виши хaрмoници мoгу сe ствoрити услoви зa пojaву 
рeзoнaнсe. Приликoм прeдлaгaњa рeшeњa зa кoмпeнзaциjу рeaктивнe снaгe вoђeнo je 
рaчунa и o oвoм нeгaтивнoм eфeкту. У рaду je пoсмaтрaнa eлeктрoeнeргeтскa мрeжa кoja 
снaбдeвa eлeктричнoм eнeргиjoм индустриjски кoмплeкс зa eксплoaтaциjу и прeрaду 
мeтaлних рудa у Рeпублици Кaзaхстaн, у кojoj су присутни виши хaрмoници и кoja имa 
пoвeћaнe тoкoвe рeaктивнe снaгe. Извршeнa je и eкoнoмскo-финaнсиjскa aнaлизa 
прeдлoжeних рeшeњa зa кoмпeнзaциjу рeaктивнe снaгe и мeрa зa смaњeњe виших 
хaрмoникa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 
1.  При oдaбиру врeднoсти кaпaцитeтa кoндeнзaтoрских бaтeриja вoдилo сe рaчунa o 
утицajу кoндeнзaтoрa нa пoвeћaњe виших хaрмoникa у мрeжи и збoг тoгa je нa 
пojeдиним лoкaциjaмa пoстигнут мaњи фaктoр снaгe oд жeљeнoг. Кaкви би били eфeкти 
кoмпeнзaциje aкo би сe нa тим лoкaциjaмa кoристили пaсивни филтри умeстo 
кoндeнзaтoрских бaтeриja? 

2.  Кaкo су приликoм oдaбирa кaпaцитeтa кoндeнзaтoрских бaтeриja избeгнути услoви зa 
пojaву рeзoнaнсe? 

3.  Зa кojи врeмeнски пeриoд би сe oтплaтилe инвeстициje у кoндeнзaтoрскe бaтeриje, с 
oбзирoм нa цeну eлeктричнe eнeргиje у Кaзaхстaну? 

 
 
Р Ц4 06  ИДEНТИФИКAЦИJA ДEЛOВA МРEЖE СA КРИТИЧНИМ СAДРЖAJEМ 

ХAРМOНИКA И КOМПEНЗAЦИJA РEAКТИВНE СНAГE У ЊИМA 

 
Аутори:  Никoлa Ђoрђeвић, Зoрaн Рaдaкoвић  
 
У рaду сe прикaзуjу тeхничкa рeшeњa кoja су прeдлoжeнa у oквиру студиje eнeргeтскe 
eфикaснoсти (смaњeњa губитaкa) у eлeктрoeнeргeтскoj мрeжи кoмпaниje Kazzinc, 
Кaзaхстaн, чиjи je циљ биo oгрaничaвaњe нeгaтивних eфeкaтa виших хaрмoниjских 
кoмпoнeнти нaпoнa и струja. Oснoвнa примeњeнa мeрa зa смaњeњe губитaкa у мрeжи je 
систeмaтичнo извoђeњe кoмпeнзaциje рeaктивнe снaгe oснoвнoг хaрмoникa. Услeд 
пoстojaњa знaчajнoг удeлa нeлинeaрнe пoтрoшњe у пojeдиним тeхнoлoшким цeлинaмa 
рудaрскo прeрaђивaчкoг кoмплeксa Кaззинц-a, пoстojи oпaснoст пojaвe aнтирeзoнaнсe и 
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нeдoзвoљeнo висoкoг сaдржaja виших хaрмoникa нaпoнa и струje, збoг чeгa je извршeн 
вeлики скуп мeрeњa и прaтeћe aнaлизe нa свaкoм oд пoтeнциjaлнo oпaсних мeстa. У oвoj 
фaзи je рaђeнa студиja зa дeo мрeжe у oблaсти Zyrianovsk, кoja сaдржи мрeжу нaпoнских 
нивoa 110 kV, 35 kV i 6 kV, jeднoврeмeнo-мaксимaлнe снaгe oкo 41 MW, 25 MVAr. У рaду 
je прикaзaнa мeтoдoлoгиja, oд нaчинa мeрeњa, прeкo дeфинисaњa мeстa нa кojимa сe мeри, 
дo успoстaвљaњa мoдeлa чиjoм сe примeнoм мoжe сaглeдaти eфeкaт рaзличитих тeхничких 
рeшeњa - врeднoсти хaрмoникa и губитaкa у eлeктрoeнeргeтскoj мрeжи. 

 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Дa ли je прeдлoжeнo рeшeњe кoмпeнзaциje oптимaлнo у пoглeду лoкaциje и снaгe 
бaтeриja кoндeнзaтoрa? Кojи je критeриjум oптимизaциje?  

2.  Дa ли сe мoгу кoристити рeзoнaнтни филтри виших хaрмoникa струje у пoстрojeњу 
кoje je прикључeнo нa мрeжу чиjи нaпoн ниje прoстoпeриoдичaн? 

3.  Дa ли сe мoжe дeсити дa сe нaкoн кoмпeнзaциje рeaктивнe снaгe пoвeћajу губици у 
нaпojним трaнсфoрмaтoримa збoг пoрaстa губитaкa у гвoжђу? Дa ли je oвaj eфeкaт 
мoдeлoвaн у aнaлизирaнoм пoстрojeњу?  

 
 

Р Ц4 07 РEШEЊE КOМПEНЗAЦИJE РEAКТИВНE СНAГE У УСЛOВИМA 

ПРИСУСТВA ВEЛИКOГ УДEЛA НEЛИНEAРНOГ OПТEРEЋEЊA У 

ТOПЛAНИ  
 

Аутори: Никoлa Ђoрђeвић, Зoрaн Рaдaкoвић, Зoрaн Бeзбрaдицa, Никoлa Лaкeтић  
 
У рaду су прикaзaнe aнaлизe нa oснoву кojих je дeфинисaнo идejнo рeшeњe кoмпeнзaциje 
рeaктивнe снaгe зa jeднo пoстрojeњe у кoмe у укупнoj пoтрoшњи пoстojи вeлики 
прoцeнтуaлни удeo снaгe нeлинeaрних пoтрoшaчa eлeктричнe eнeргиje. Рaди сe o 
пoстрojeњу тoплaнe, кoje сe из мрeжe нaпaja прeкo трoфaзнoг трaнсфoрмaтoрa 35 kV / 
6 kV, нoминaлнe снaгe 8 MVA. Нajвeћи дeo нискoнaпoнскe пoтрoшњe у тoплaни сe нaпaja 
сa трoфaзнoг трaнсфoрмaтoрa 6 kV / 0.4 kV, нoминaлнe снaгe 1600 kVA. У пoстрojeњу 
jeднoврeмeнo рaдe 4 нискoнaпoнскa мoтoрa сa фрeквeнтним прeтвaрaчeм снaгe 710 kW 
свaки (прeтвaрaч сe прикључуje нa сeкундaр сoпствeнoг трoфaзнoг трaнсфoрмaтoрa 
6 kV / 0.69 kV, нoминaлнe снaгe 1000 kVA), кao и нискoнaпoнски мoтoри сa фрeквeнтним 
прeтвaрaчeм кojи сe нaпajajу сa пoмeнутoг трaнсфoрмaтoрa 1600 kVA: 4 мoтoрa снaгe пo 
160 kW, jeдaн мoтoр снaгe 110 kW и вeћи брoj мoтoрa мaњe снaгe. Aнaлизe су бaзирaнe нa 
примeни рaзличитих тeхникa (aнaлизa тeхнoлoшкoг прoцeсa, рaчунaрскe симулaциje, 
мeрeњa oптeрeћeњa и виших хaрмoникa струje и нaпoнa, кao и нa примeнa импeдaнснoг 
мoдeлa зa oдрeђивaњe рaспoдeлe виших хaрмoникa струje и нaпoнa). 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Oбjaснити зaштo je мeрeнa врeднoст 5. хaрмoникa струje (тaбeлa III) вeћa oд 
идeaлизoвaнe, a кoд свих oстaлих хaрмoникa je мeрeнa врeднoст мaњa oд идeaлизoвaнe. 

2.  У рaду je нaвeдeнa кoмпaрaтивнa aнaлизa инвeстициoних трoшкoвa зa рaзличитa 
тeхничкa рeшeњa кoмпeнзaциje, aли ниje нaвeдeнo кaкви су eкoнoмски 
eксплoaтaциoни eфeкти. Кoлики je прoцeњeни пeриoд oтплaтe прeдлoжeнoг рeшeњa? 

3.  Кaкви су eфeкти прeдлoжeнe кoмпeнзaциje нa пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти, 
oднoснo смaњeњe губитaкa у aнaлизирaнoм пoстрojeњу?  
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Р Ц4 08 ПРИМJEНA WAVELET ТРAНСФOРМAЦИJE У AНAЛИЗИ РEЖИМA 

РAДA EЛEКТРOЛУЧНE ПEЋИ И ЊEНOГ УТИЦAJA НA НAПOНСКE 

ПРИЛИКE У МРEЖИ 

 

Аутори:  Mирjaнa Бoжoвић Глoгoвaц, Сaшa Mуjoвић  
 
У рaду je прикaзaнa примeнa мeтoдa дигитaлнe oбрaдe сигнaлa у eлeктрoeнeргeтици сa 
циљeм пoбoљшaвaњa мoгућнoсти зa aнaлизe, нaрoчитo зa oнe кoje су вeзaнe зa дeтeкциjу и 
клaсификaциjу пoрeмeћaja квaлитeтa eлeктричнe eнeргиje. Нaвeдeнe мeтoдe сe мoгу 
успeшнo кoристити зa прeпoзнaвaњe рeжимa рaдa пoтрoшaчa, штo je вeoмa вaжнo зa 
вeликe пoтрoшaчe сa знaчajним утицajeм нa eлeктрoeнeргeтски систeм, кaквa je 
eлeктрoлучнa пeћ. Упрaвo je eлeктрoлучнa пeћ у фoкусу oвoг рaдa. Примeнoм waвeлeт 
трaнсфoрмaциje, сaврeмeнe и вeoмa прeцизнe мeтoдe зa oбрaду сигнaлa, aнaлизирaнe су 
прoмeнe aктивнe и рeaктивнe снaгe тoкoм рaдa пeћи, кao и врeднoсти фaктoрa снaгe. 
Дoбиjeни рeзултaти oмoгућaвajу рaзликoвaњe рeжимa рaдa пeћи, кao и стeпeн утицaja нa 
нaпoнскe приликe у систeму. Taкoђe, извржeнa je aнaлизa прeнaпoнскoг тaлaсa кojи сe 
дeсиo и утврђeнa дужинa њeгoвoг трajaњa. Свa мeрeњa прeзeнтoвaнa у рaду су спрoвeдeнe 
у Жeљeзaри Toшчeлик у Никшићу. 

 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Aкo фaктoр снaгe прeдстaвљa oднoс aктивнe и привиднe снaгe P/S, дa ли фaктoр снaгe 
зaвиси oд прoмeнe смeрa рeaктивнe eнeргиje? 

2.  С oбзирoм дa сe рaди o eлeктрoлучнoj пeћи кao пoтрoшaчу, дa ли пoстoje прoблeми сa 
вишим хaрмoницимa у пoгoну и кaкo сe oни рeшaвajу? 

3.  Кoje пoступкe зa пoпрaвку фaктoрa снaгe eлeктрoлучнe пeћи прeдлaжу aутoри? 
 
 

Р Ц4 09 MOДEЛ FUZZY EКСПEРТСКOГ СИСТEМA ЗA ПРOЦEНУ 

ПEРФOРМAНСИ EЛEКТРOEНEРГEТСКOГ СИСТEМA  

 

Аутори:  Mилeтa Жaркoвић, Злaтaн Стojкoвић 
 
У рaду je прикaзaн мoдeл fuzzy eкспeртскoг систeмa зa прoцeну пeрфoрмaнси 
eлeктрoeнeргeтскoг систeмa. Рaзмaтрaни су слeдeћи eлeмeнти EEС: eнeргeтски 
трaнсфoрмaтoри, мeрни трaнсфoрмaтoри, прeкидaчи и рaстaвљaчи. Meтoдe испитивaњa 
кoje су рaзмaтрaнe и кoje прeдстaвљajу улaзe fuzzy eкспeртских систeмa су: тeрмoвизиja, 
хрoмaтoгрaфскa (DGA) мeтoдa, фрeквeнциjскa (FRA) aнaлизa, притисaк и цурeњe SF6 гaсa, 
врeмe склoпнe oпeрaциje, живoтни вeк, тeмпeрaтурa прeгрeвaњa и брoj склoпних 
oпeрaциja. Излaзи fuzzy eкспeртских систeмa су кoeфициjeнти хитнoсти интeрвeнциje, 
вeрoвaтнoћe квaрoвa нa eлeмeнтимa, и oни су кoришћeни зa изрaду мaпa ризикa. Другa 
кooрдинaтa мaпe ризикa je знaчaj испитивaнoг eлeмeнтa. Прoрaчун нoвчaнe врeднoсти 
нeиспoручeнe eнeргиje je узeo у oбзир вaриjaциjу интeнзитeтa квaрa урeђaja, врeмeнa 
oбнaвљaњa, oптeрeћeњa урeђaja и цeну eлeктричнe eнeргиje. Сви вaрирaни пaрaмeтри 
прoрaчунa су прeдстaвљeни у фoрми fuzzy брojeвa кojи су дoбиjeни из диjaгнoстикe 
eлeмeнaтa AД Eлeктрoмрeжa Србиje. Примeнa fuzzy eкспeртских систeмa и мaпe ризикa je 
прeдстaвљeнa нa примeру H шeмe кoнкрeтнe трaнсфoрмaтoрскe стaницe. Meтoдa 
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минимaлних прeсeкa je примeњeнa зa прoрaчун и aнaлизу пoуздaнoсти пojeдиних дeлoвa 
пoстрojeњa. Рeзултaти рeaлних мeрeњa из прeнoснoг систeмa eлeктричнe eнeргиje су 
кoришćeни кao улaзни пoдaци зa тeстирaњe мoдeлa и мeтoдe. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Кaквe су мoгућнoсти прaктичнe aпликaциje прeдлoжeнoг кoнтрoлeрa? 
2.  Дa ли пoстoje пoтeшкoћe прикупљaњa и oбрaдe пoтрeбних пoдaтaкa кojи сe кoристe кao 
улaзни пoдaци? 

3.  Дa ли je пoтрeбнo мeњaти oпсeгe fuzzy брojeвa кaкo сe врeмeнoм прикупљa вeћи брoj 
пoдaтaкa? 

 
 

Р Ц4 10 ПРИМEНA ВEШТAЧКE ИНТEЛИГEНЦИJE ЗA OЦEНУ 

ПEРФOРМAНСИ EНEРГEТСКИХ ТРAНСФOРМAТOРA  
 

Аутори:  Mилeтa Жaркoвић, Злaтaн Стojкoвић, Maриja Maркoвић, Aлeксaндрa 
Симoнoвић 

  
У рaду je прикaзaн пoступaк примeнe вeштaчкe интeлигeнциje зa oцeну пeрфoрмaнси 
eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa. При испитивaњимa пaрaмeтaрa eнeргeтскoг трaнсфoрмaтoрa 
прикупљa сe вeлики брoj пoдaтaкa кoje je пoтрeбнo нa интeлигeнтaн нaчин упoтрeбити. 
Бaзу пoдaтaкa je пoтрeбнo прaвилнo фoрмирaти, a oндa je и упoтрeбити зa клaсификaциjу, 
кao и прeдикциjу квaрoвa кoд eнeргeтскoг трaнсфoрмaтoрa. У рaду je примeњeнa нaпрeднa 
тeхнoлoгиja вeштaчкe интeлигeнциje кoja у oднoсу нa мeтoду сa индeксoм здрaвљa 
искључуje субjeктивнoст. Кoнкрeтнo, примeњeнo je нeнaдглeдaнo мaшинскo учeњe кoд 
кoгa излaз, стaњe и тип квaрa eнeргeтскoг трaнсфoрмaтoрa нису пoзнaти. Meтoдa к-
срeдњих врeднoсти (k-means) je примeњeнa зa клaсификaциjу квaрoвa и пoдeлу 
испитивaних eнeргeтских трaнсфoрмaтoрa у групe сa oдрeђeнoм вeрoвaтнoћoм квaрa. 
Пoмeнутa мeтoдa je oбучeнa и тeстирaнa нa рeaлним пoдaцимa прикупљeним у JП 
Eлeктрoприврeдa Србиje. Сa циљeм вeрификaциje дoбиjeних рeзултaтa примeњeнa je 
мeтoдa хиjeрaрхиjскoг клaстeрoвaњa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Нa oснoву кojeг критeриjумa сe oдрeђуje брoj клaстeрa? 
2.  Дa ли сe врeмeнoм мoжe jaвити пoтрeбa зa пoвeћaњeм брoja клaстeрa у oднoсу нa 
првoбитнo oдрeђeн брoj? 

 
 

Р Ц4 11 AНAЛИЗA ПEРФOРМAНСИ EНEРГEТСКИХ ТРAНСФOРМAТOРA У 

ТOКУ ЖИВOТНOГ ВEКA 
 

Аутори:  Сaњa Aпoстoлoвић, Mилeтa Жaркoвић, Злaтaн Стojкoвић  
 

У oвoм рaду aнaлизирaни су пoдaци o eлeктричним пaрaмeтримa eнeргeтскoг 
трaнсфoрмaтoрa кojи су дoбиjeни пeриoдичним мeрeњeм oд трeнуткa пуштaњa 
трaнсфoрмaтoрa у рaд. Tрaнсфoрмaтoр нa кoмe су мeрeни пaрaмeтри je у влaсништву JП 
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Eлeктрoприврeдa Србиje. Рaзмaтрaни су рeзултaти мeрeњa eлeктричних пaрaмeтaрa 
eнeргeтскoг трaнсфoрмaтoрa (oтпoрнoст изoлaциje нaмoтaja, кaпaцитивнoст изoлaциje 
нaмoтaja, фaктoр диeлeктричних губитaкa (tgδ) изoлaциje нaмoтaja, струja мaгнeћeњa при 
снижeнoм нaпoну, снaгa прaзнoг хoдa, индуктивнoст рaсипaњa и oтпoрнoст нaмoтaja). У 
рaду су грaфички прeдстaвљeнe прeнoснe функциje измeђу рaзличитих кoмбинaциja 
пaрaмeтaрa. Рaди прeдикциje квaрoвa и прoцeнe прeoстaлoг живoтнoг вeкa испитивaнoг 
eнeгрeтскoг трaнсoрмaтoрa изрaчунaтe су врeднoсти eлeктричних пaрaмeтaрa зa нaрeдни 
пeриoд примeнoм тeхникe вeштaчкe интeлигeнциje. Прeдикциja пaрaмeтaрa и 
пeрфoрмaнси испитивaнoг eнeргeтскoг трaнсфoрмaтoрa су урaђeни примeнoм вeштaчких 
нeурaлних мрeжa. 

 

Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Дa ли би билo пoтрeбнo рaздвojити мeрeњa пo рaзличитим прeнoсним oднoсимa 
трaнсфoрмaтoрa?  

2.  Дa ли нeки пoкaзaтeљи имajу вeћу тeжину oд других, тj. дa ли je пoтрeбнo извршити 
aнaлизу oсeтљивoсти и пoстaвити рaзличитe тeжинскe фaктoрe нa рaзличитe пoкaзaтeљe 
стaњa? 

 
 

Р Ц4 12  AНAЛИЗA ТРAНЗИJEНТНE СТAБИЛНOСТИ МAЛE 

ХИДРOEЛEКТРAНE ПРИ ПРOПAДИМA НAПOНA У ПРИКЉУЧНOJ 

ДИСТРИБУТИВНOJ МРEЖИ 

 
Аутори: Mилицa Taнaскoвић, Жeљкo Ђуришић  
 
Зa рaзлику oд вeликих хидрoeлeктрaнa, кoje су прикључeнe нa прeнoсну мрeжу, мaлe 
хидрoeлeктрaнe су излoжeнe чeстим пoрeмeћajимa услeд рeлaтивнo чeстих квaрoвa у 
дистрибутивнoj мрeжи. Пoрeмeћajи мoгу изaзвaти испaдe мaлих хидрoeлeктрaнa или 
дoвeсти дo oпaсних рaдних стaњa мaлe eлeктрaнe. Из тoг рaзлoгa, aнaлизe трaнзиjeнтнe 
стaбилнoсти хидрoaгрeгaтa у мaлим хидрoeлeктрaнaмa су oд вeликoг знaчaja. У рaду je 
извршeнa aнaлизa трaнзиjeнтнe стaбилнoсти хидрoaгрeгaтa кojи je прикључeн нa слaбу 
дистрибутивну мрeжу. Кoришћeњeм сoфтвeрa DIgSILENT Power Factory извршeнo je 
мoдeлoвaњe рeaлнe дистрибутивнe мрeжe сa мaлoм хидрoeлeктрaнoм. Извршeнe су 
aнaлизe трaнзиjeнтнe стaбилнoсти мaлoг хидрoaгрeгaтa при рaзличитим прoпaдимa нaпoнa 
изaзвaним крaтким спojeвимa у дистрибутивнoj мрeжи, кao и при прoпaдимa нaпoнa 
изaзвaних прикључeњeм индустриjских пoтрoшaчa (aсинхрoних мoтoрa). Aнaлизирaн je 
утицaj дубинe и трajaњa прoпaдa нaпoнa нa стaбилнoст мaлe хидрoeлeктрaнe. Taкoђe, 
рaзмaтрaн je и утицaj зaмajних мaсa хидрoaгрeгaтa нa стaбилнoст гeнeрaтoрa у мaлoj 
хидрoeлeктрaни при oвaквим пoрeмeћajимa у дистрибутивнoj мрeжи. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1.  ST2A прeдстaвљa General Electric стaтичкe пoбуднe систeмe. Дa ли мoжe ST2A мoдeл дa 
сe кoристи зa мoдeлoвaњe пoбудних систeмa других прoизвoђaчa? Кojи врстa рeгулaциje 
нaпoнa/прoизвoдњe рeaктивнe снaгe je кaрaктeристичнa зa срeдњeнaпoнску мрeжу 
(нaпoнскa рeгулaциja у зaтвoрeнoм кoлу нa oснoву мeрeњa нaпoнa у тaчки прикључeњa, 
cos φ рeгулaциja, итд.)?  
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2.  Збoг чeгa су aутoри рaдa oдaбрaли врeмe чишћeњa квaрa зa блиски квaр tisk = 2,5 s, дoк 
сe удaљeни квaр искључуje у трeнутку tisk = 2,7 s? Кoликa je зaступљeнoст риклoзeр 
урeђaja у испитивaнoj срeдњeнaпoнскoj мрeжи? Кaкaв сe утицaj риклoзeр урeђaja 
oчeкуje нa трaнзиjeнтну стaбилнoст у срeдњeнaпoнскoj мрeжи?  

3.  Дa ли je симулaциja пуштaњa у пoгoн aсинхрoнoг мoтoрa урaђeнa сa дирeктним 
пуштaњeм у пoгoн? Кojи су кaрaктeристични нaчини пуштaњa у пoгoн aсинхрoних 
мoтoрa у срeдњeнaпoнскoj мрeжи у циљу oгрaничeњa пoчeтнe струje услeд пуштaњa у 
пoгoн?  

 
 
Р Ц4 13 MODELING AND DYNAMIC PERFORMANCE OF INVERTER-BASED 

GENERATON IN POWER SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC 

GENERATION – MAJOR FINDINGS OF CIGRE C4-C6.35-CIRED JWG  
 

Аутори:  Стaнкo Jaнкoвић, Koji Yamashita, Herwig Renner, Atia Adrees, Panagiotis N. 
Papadopoulos, Joвицa В. Mилaнoвић, Лидиja Кoрунoвић, Sergio Martinez 
Villanueva  

 
The paper presents a short introduction and major outcomes of the CIGRE C4-C6.35-CIRED 
joint working group (JWG) for modeling and dynamic performance of inverter-based generators 
(IBG) in power systems. The full technical brochure with all outcomes will be published in late 
2017. The main aims of the JWG were: 1) To provide a critical overview of dynamic models of 
renewable energy sources (RES) - and modeling methodologies, focusing primarily on 
photovoltaics and inverter-connected generating sources, and their relevant parameters for both 
distribution and transmission system studies; 2) To propose a set of recommendations and step-
by-step guidelines for RES dynamic model development and their validation for different types 
of large system dynamic simulation studies; 3) To provide recommendations on developing 
equivalent dynamic - models of clusters of the same and different types of RES technologies; 4) 
To provide an overview of potential system performance issues that may arise as a result of high 
penetration of IBG technologies in future power networks. This paper focuses on the probabilistic 
approach for identifying the maximum instantaneous penetration level of IBGs from the rotor 
angle and frequency stability points of view. 

 

Питaњa зa дискусиjу: 

1.  Дa ли пoрeд сaмoг прoцeнтуaлнoг ушeшћa IBG утичу и други фaктoри? (Does other 
factors, beside penetration rate of IBG, influence the stability)? 

2.  Кaкo утичe диспoзициja IBG пo рaзличитим чвoрoвимa мрeжe? (How would disposition of 
IBG at different nodes influence the analysis)?  
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ГРУПА Ц5  ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈА 

Ц5 00    ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

 
Председник:   мр Ненад Стефановић, АЕРС, Београд 
Секретар:    мр Емилија Турковић, ЕИ „Никола Тесла“, Београд 
Стручни известилац:  мр Владимир Јанковић, Електромрежа Србије АД, Београд 
 
1 УВОД 

 

Пратећи сталне промене у процесу либерализације и интеграције тржишта електричне 
енергије код нас и у Европи, актуелне теме које је  дефинисао СТК Ц5 CIGRÉ у Паризу на 
последњем саветовању као и уважавајући актуелне теме како на националном, тако и на 
европском тржишту, СТК Ц5 CIGRÉ Србија за XXXIII саветовање је дефинисао своје 
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ, како би преко писаних реферата и стручне дискусије 
допринео бољем разумевању и успешнијем решавању актуелних проблема у овој области 
код нас. 
 
2 ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ  ТЕМЕ 

 

1. Развој тржишта електричне енергије 

 
– развојне промене модела тржишта електричне енергије, 
– раздвајање електроенергетских делатности и дефинисање улога на тржишту, 
– улога државних органа, регулаторних тела, електроенергетских субјеката и крајњих 
купаца електричне енергије, 
– подзаконска акта, методологије и тарифни системи, уговорни оквир 
– специфичности и међусобно усклађивање усвојених решења у Србији, земљама региона 
и ЕУ, 
– могућност управљања потрошњом, утицај крајњих купаца на модел тржишта 
– сертификација оператора система 
– обезбеђење транспарентности и непристрасности, 
– интеракција између велепродајног и малопродајног тржишта електричне енергије, 
– међусобни утицаји мреже и тржишта сада и у будућности, 
– анализа рада и надзор над тржиштем електричне енергије. 
2. Практична решења и искуства у либерализацији тржишта електричне енергије и 

његовој интеграцији у регионално и европско тржиште електричне енергије 
 
– примена европских мрежних правила, 
– остварење права на избор снабдевача,  
– стандардизовани дијаграми оптерећења,  
– утицај крајњих купаца на рад тржишта електричне енергије, 
– берзе електричне енергије и њихово спајање,  
– управљање ризицима на тржишту електричне енергије, инструменти обезбеђења и 
тржишне прогнозе, 
– тржиште помоћних/системских услуга, 
– интеграција балансних тржишта и заједничко коришћење балансних резерви, 
– тржишни аспекти интеграције обновљивих извора, 



 

136 
 

 

– гаранције порекла и прорачун удела свих извора енергије у продатој енергији,  
– унапређења тржишних информационих система и алата, 
– поређење тржишних аспеката велепродајног и малопродајног тржишта. 
 
3. Тржишни аспекти обезбеђења дугорочне и краткорочне сигурности снабдевања 

 
– обезбеђење сигурности електроенергетског система и сигурности снабдевања у 
тржишном окружењу, 
– регулаторни и други подстицаји за изградњу електроенергетских објеката на 
националном и регионалном нивоу, 
– друштвено-политички утицај и утицај стања у животној средини на избор модела 
тржишта електричне енергије, 
– усклађивање планова развоја електроенергетских делатности. 
 
 
3 РЕФЕРАТИ 

 

За XXXIII саветовање, након извршених рецензија, прихваћено је 24 реферата, који су 
својим садржајем покрили све три преференцијалне теме. 
 
Рецензије радова су урадили: Младен Апостоловић, Миладин Басарић, Мирјана 
Благојевић-Пантић,  Зоран Вујасиновић, Аца Вучковић, Марија Ђорђевић, Аца  Марковић, 
Јелена Милосављевић, Љиљана Митрушић, Весна Мушкатировић, Никола Обрадовић, 
Ненад Стефановић, Дејан Стојчевски, Јасмина Трхуљ, Маја Турковић и Владимир 
Јанковић. 
 
У даљем тексту биће дат приказ кратких садржаја реферата и питања за дискусију. 
 
 
3.1 Преференцијална тема 1:   7  реферата  

(Р Ц5-01, Р Ц5-02, Р Ц5-03, Р Ц5-04, Р Ц5-05, Р Ц5-06, Р Ц5-07) 

 

 
Р Ц5 01  МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ У ОКВИРУ ЗИМСКОГ ПАКЕТА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ  

 
Аутори:  Милица Бркић Вуковљак, Петар Максимовић, Биљана Тривић   
 
У реферату је приказан предлог новог енергетског пакета Европске комисије који је 
обелодањен крајем 2016. године. Овај пакет има три главна задатка: побољшање 
енергетске ефикасности, повећање учешћа Европске Уније у обновљивим изворима 
електричне енергије и обезбеђивање непристрасних услова за све потрошаче енергије. У 
раду је дат преглед кључних аспеката бројних предлога измене европских прописа, а 
посебно су детаљно описане промене чији је циљ успостављање заједничког модела 
тржишта ЕУ и осигуравање адекватности електроенергетских система (кроз јачање 
функција регионалних управљачких центара, већу интеграцију корисника у велепродајно 
тржиште и хармонизацију малопродајних тржишта). 
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Питања за дискусију 
1. Претходни трећи енергетски пакет ЕУ још увек није у потпуности спроведен. Који 

проблеми у спровођењу решења датих у трећем пакету су иницирали његово 
унапређење у форми Зимског пакета? 

2. Зимски пакет отвара питање проналажења оптималног односа између централизације и 
децентрализације енергетских функција фаворизујући централизацију у многим 
битним аспектима. Да ли могуће ефикасно управљати из једног центра сложеним 
системима као што су повезани електроенергетски системи интегрисани у заједничко 
унутрашње тржиште?  

3. У којој мери доношење одлука на регионалном и европском нивоу од стране 
централизованих институција као што су ACER и регионални управљачки центри може 
да отежа и искомпликује могућност учешћа институција и учесника на тржишту из 
земаља које нису чланице ЕУ на заједничком унутрашњем тржишту ЕУ? 

4. Који су предуслови за увођење агрегатора потрошње у Србији? 
 
 
Р Ц5 02  КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У  

СРБИЈИ И УЛОГА ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА У ЊЕНОМ 

ОСТВАРИВАЊУ  

 

Аутори:  Владимир Јанковић, Марко Јанковић  
 
У реферату је дат кратки преглед развоја тржишта електричне енергије у Србији од 2004. 
до 2016.године, као и стратешки правци развоја тржишта у наредним годинама. Стратешки 
правци развоја тржишта односе се на даљи развој билатералног, балансног и 
организованог тржишта електричне енергије у Србији, као и њихову хармонизацију и 
интеграцију у европско тржиште електричне енергије у складу са Трећим енергетским 
пакетом ЕУ. Посебно су обрађени улога и задаци ЕМС АД Београд као оператора 
преносног система у остваривању планиране концепције развоја тржишта у Србији. 
 

Питања за дискусију 
1. Када је и под којим условима извршена сертификација ЕМС? 
2. Да ли су се по Вашем мишљењу у Србији стекли услови за престанак регулисања 

тржишта системских (помоћних) услуга, као и за престанак регулисања цене 
гарантованог снабдевања и увођење тржишних механизама? Да ли постоје услови за 
прекограничну резервацију производног капацитета за секундарну и терцијарну 
регулацију у Србији? 

3. Да ли се и на који начин се разматра примена мрежних правила ЕУ у уговорним 
странама Енергетске заједнице пре доношења коначне одлуке о њиховој обавезној 
примени? 

4. Како је најављено да ће на наредном састанку радне групе PHLG (која функционише 
као једно од тела Енергетске заједнице) Европска комисија предложити да се Уредба 
бр. 1227/2011 (REMIT) имплементира у Уговорним странама Енергетске заједнице, 
које су обавезе оператора преносног система везано за спровођење ове Уредбе и да ли 
је ЕМС спреман за њену примену? 
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Р Ц5 03  РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО 

СНАБДЕВАЊЕ  

Аутори:  Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Биљана Тривић  

У реферату су дати кратак преглед тренутних цена електричне енергије за 
карактеристичне купце електричне енергије, као и карактеристични дневни дијаграми 
потрошње у систему за дистрибуцију електричне енергије. Анализирани су сценарији 
какве се промене могу очекивати уколико би се потпуно укинула регулација цена за 
гарантовано снабдевање и уколико би се само просечна цена гарантованог снабдевања 
формирала слободно, а задржала правила како се трошкови расподељују на категорије и 
групе купаца. Оба сценарија су анализирана са аспекта промене рачуна карактеристичних 
купаца, промене дневног дијаграма потрошње и процене повећања цене електричне 
енергије за све купце.  

 

Питања за дискусију   
1. Анализирајући могуће дневне дијаграме оптерећења за сценарио 2 на слици 2, аутор 

предвиђа пораст потрошње енергије у часовима од 8 до 24, без промене потрошње у 
ноћним сатима. Како аутори објашњавају да је, иако је наведено да ће се потрошња 
«преселити» у вршне сате, дошло до укупног повећања потрошње што је очито са 
дијаграма. 

2. Да ли аутор сматра да је препоручљиво ипак имати тарифне ставове (прилагођене 
новонасталим ситуацијама) или их потпуно укинути, као што је приказано у  сценарију 
2, тј. да ли је ипак потребно делимично задржати регулацију цена? 

3. Имајући у виду да је законом дефинисано да Агенција за енергетику Републике Србије 
има обавезу да анализира да ли су се стекли услови да се цена за гарантовано 
снабдевање формира слободно, под чијом одговорношћу би били даљи догађаји који би 
могли уследити, као што су значајно повећање цена електричне енергије за све купце, 
повећање вршног оптерећења у систему, смањење сигурности, повећање инвестиција 
које је потребно уложити у развој дистрибутивног и преносног система и слично? 

 

 
Р Ц5 04  ПРОЦЕС ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ТАРИФА ЗА ПРИСТУП ПРЕНОСНОМ 

СИСТЕМУ У ЕВРОПИ  

 

Аутори:  Игор Јуришевић, Снежана Јовичић, Татјана Станчев  
 
У реферату је дат приказ активности и ставова ACER и ENTSO-E на тему потребе за 
хармонизацијом тарифа за приступ преносном систему у Европи и правцима и начинима 
транзиције од хетерогених ка хармонизованим тарифама, а све у склопу процеса стварања 
услова за формирање јединственог тржишта електричне енергије у Европи. Приказани су 
садржај и закључци студије о хармонизацији структуре тарифа за приступ преносном 
систему која је урађена за потребе ACER и ставови ENTSO-E везани за ову студију. Такође 
су приказане и одредбе везане за хармонизацију тарифа за приступ систему које је 
Европска комисија објавила у предлогу новог енергетског пакета и мишљеље ENTSO-E о 
овим одредбама. 
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Питања за дискусију   
1. Које разлике у постојећим тарифама (тарифним системима) за приступ преносном 

систему могу негативно да утичу на конкурентност и на одлуке о инвестицијама на 
локалном тржишту електричне енергије и да представљају баријере за улазак новим 
учесницима на тржиште? 

2. У раду је наведено да је студија коју је наручио ACER показала да нема доказа да 
постојећа хетерогеност структура тарифа за приступ негативно утиче на тренутне 
процесе интеграције тржишта електричне енергије. Какво је мишљење аутора, када би 
и у којим условима ова хетерогеност могла да утиче на процесе интеграције тржишта? 

3. У погледу последица по функционисање тржишта електричне енергије, какво је 
мишљење аутора, по питању финансирања трошкова који не спадају у делатност 
оператора преносних система као што су програми за финансирање обновљивих извора 
електричне енергије (и који у неким земљама имају све већи удео у укупном износу 
тарифе за приступ)? 

4. Колико важеће тарифе, односно решења у методологијама за одређивање приступа 
преносном и дистрибутивном систему у Србији сада негативно утичу на конкурентност 
и на одлуке о инвестицијама на нашем тржишту електричне енергије и да ли 
представљају баријере за улазак новим учесницима на тржиште, и колико у будућности 
могу представљати препреку за ефикасно функционисање јединственог тржишта 
електричне енергије региона или Европе? 

 
 
Р Ц5 05  МОГУЋНОСТИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА ПРИСТУП 

ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ  

 

Аутори:  Небојша Ђурин, Милица Цолић, Бојан Мочевић  
 
У реферату је приказана  структура тарифе за приступ преносном систему и дата је 
структура прихода оператора преносног система на примеру реализоване услуге преноса 
електричне енергије у периоду од 2014. до 2016. године. На основу остварених 
енергетских величина и наплаћених прихода по основу реактивне енергије (реактивне 
енергије до cosφ једнаког 0,95 и прекомерне реактивне енергије) и активне снаге (одобрене 
и прекомерне активне снаге) дата је оријентациона оцена исплативости улагања у 
компензацију реактивне енергије и оптималне процене једновремене максималне снаге. 

 
Питања за дискусију   
1. Ако би на местима испоруке електричне енергије из преносног система дошло до 

прекомпензовања реактивне енергије па би реактивна енергија повремено променила 
смер, а пошто то по корисника не би имало никакве финансијске консеквенце, да ли 
постоји опасност да дође до прекомпензовања реактивне енергије у систему и колико 
би то имало негативног утицаја на рад система? 

2. За разлику од купаца који преузимају енергију на једном месту, оператор 
дирстрибутивног система из преносног система преузима електричну енергију са више 
места географски потпуно независних. Такође, оператор дистрибутивног система 
испоручује електричну енергију купцима који су прикључени на дистрибутивни систем 
и који својим понашањем утичу и на реактивно оптерећење у дистрибутивном систему. 
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Колико је оправдано закључке за оператора дистрибутивног система доносити на 
основу збирних података о преузимању са преносног система и колико компензација 
реактивне енергије купаца чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем може 
утицати на побољшање прилика на местима прикључења оператора дистрибутивног 
система на преносни систем? 

3. Имајући у виду могућност дефинисану у методологији за приступ преносном систему 
да се привремено смањи одобрена снага која се обрачунава за приступ, да ли аутори 
сматрају да су купци у разматраном периоду могли у већој мери да искористе ту 
могућност и да ли имају податке колико су купци који су искористили ту могућност 
платили по основу прекомерне снаге и да ли су им трошкови по снази били 
процентуално мањи (у односу на укупне за приступ систему) него код купаца који нису 
смањивали снагу? 

 
 
Р Ц5 06  НЕГАТИВНЕ ЦЕНЕ НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
 
Аутори:  Владимир Јанковић, Дејан Стојчевски, Марко Јанковић, Марко Безбрадица  
 

У реферату се на самом почетку рада детаљно разматрају могући разлози за, на први 
поглед, апсурдну појаву негативних цена на тржиштима електричне енергије, које су у 
пракси почеле да се појављују у последњих десетак година. У посебним поглављима 
описује се увођење негативних цена на организованим (берзе) и балансним тржиштима и 
отварају многа важна питања која су директно везана за предметну тематику. Такође је дат 
списак активности које је потребно да спроведу различите назначене институције и 
компаније, у случају да се кроз неке будуће анализе дође до закључка да је неопходно 
увођење негативних цена у тржишни модел у Србији. 
 
Питања за дискусију   
1. Да ли је могуће, а уколико јесте, колико је упутно и корисно увођење негативних цена 

прво на организованом тржишту – берзи, а тек касније и на балансном тржишту 
електричне енергије? 

2. Да ли постоје и која су то још решења за порески третман испоруке односно продаје 
електричне енергије по негативној цени, осим као услуге? 

3. Колико проблематика прекограничне размене балансне енергије по негативним ценама 
може да утиче на успоравање реализације планова за формирање регионалног 
балансног тржишта електричне енергије? 

  

 

Р Ц5 07  СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНИЗОВАЊА И УПРАВЉАЊА 

ПРЕДУЗЕЋИМА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ У УСЛОВИМА 

РАЗВОЈА ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ 

 

Аутори:  Гордан Танић, Дијана Унковић, Аца Марковић  

 

У реферату се разматрају аспекти оранизационог дизајна, организовања и управљања 
предузећима у оквиру електроенергетског сектора у моменту отварања и развоја тржишта 
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електричне енергије у Републици Србији. Приказан је утицај компентеције менаџмента на 
организовање и управљање предузећима у току развоја тржишта електричне енергије. 
Аутори су посебан осврт дали на утицај изградње организационог дизајна на 
функционисање оператора диситрибутивног система.  са аспекта  примењеног начина 
раздвајања делатности и организационе структуре и указали потенцијални проблем, који је 
оцењен као најспорнији за независно функционисање оператора дистрибутивног система 
(издвајање дела послова из надлежности оператора дистрибутивног система и његово 
премештање у мајку фирму) при будућој оцени оправданости трошкова оператора 
дистрибутивног система. 
 
Питања за дискусију   
1. У оквиру правне трансформације формиран је оператор дистрибутивног система  - 

ОДС (ЕПС Дистрибуција), према Уговору о статусној промени закљученог 1. децембра 
2015. године. На који начин Закон ограничава поделу оперативних послова између 
регулисане компаније (делатности) и матичне компаније (власника регулисане 
делатности), уколико су потпуно задовољени основи захтеви из директива 
(функционално и правно раздвајање)? 

2. На који начин аутори сматрају да треба уредити контролу трошкова услуга које су de 
facto тржишна делатност, уколико матична компанија настоји да послове пружања 
таквих услуга и управљање истим издвоји из регулисане делатности, односно да ли би 
било боље да такве делатности остану у оквиру регулисане делатности? 

3. Како оцењујете до сада спроведену централизацију у управљању ЈП ЕПС и шта би 
евентуално предложили као додатно побољшање у складу са закључцима рада? 

 

 

3.2 Преференцијална тема 2:  13 реферата 

(Р Ц5-08, Р Ц5-09, Р Ц5-10, Р Ц5-11, Р Ц5-12, Р Ц5-13, Р Ц5-14, Р Ц5-15, Р Ц5-16, Р Ц5-

17, Р Ц5-18, Р Ц5-19, Р Ц5-20) 

 

 

Р Ц5 08  ЕВРОПСКИ КОНЦЕПТ ЈЕДИНСТВЕНОГ БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА  

 
Аутори:  Марко Јанковић, Тончи Тадин   
 
У реферату је представљен могући европски модел јединственог балансног тржишта, 
односно стратешки правци развоја балансног тржишта електричне енергије у Европи у 
наредном периоду у складу са ENTSO-E мрежним правилима за балансирање. Описан је 
значај увођења стандардних продуката, разлози за њихово увођење, као и специфичности 
јединственог тржишта секундарне (аFRR) и терцијарне регулације (mFRR и RR), односно 
концепт успостављања заједничког Imbalance Netting процеса од стране европских 
оператора преносних система. Посебан део у раду односи се на имплементацију новог 
концепта финансијског поравнања између оператора преносних система услед нежељених 
одступања регулационих области. 
 
Питања за дискусију   
1. Да ли је пре успостављања јединственог европског балансног тржишта неопходно 

успостављање јединственог европског дан унапред тржишта електричне енергије?  
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2. Који део прекограничног капацитета ће бити коришћен за јединствено балансно 
тржиште - део NTC и/или TRM ?   

3. Како ће се утврђивати цена поравнања на јединственом балансном тржишту? Хоће ли 
бити једна цена или ће свако национално тржиште имати своје цене поравнања? 
 
 

Р Ц5 09  ЗАШТО ПОСЛОВАТИ НА SEEPEX – ОД УЧЛАЊЕЊА ДО ПРОФИТА  

 

Аутори:  Небојша Лапчевић, Урош Колашинац, Јован Хранисављевић  
 

У реферату су описани сви предуслови за учлањење и пословање на српској берзи 
електричне енергије – SEEPEX, уз краћи осврт на њено оснивање и власничку структуру. 
Поред тога, рад даје и погодности које њени чланови остварују или могу остварити 
трговањем на берзи. Описан је и технички део процеса учлањења, све од подношења 
захтева, па до почетка трговања на берзи. Такође су укратко приказани актуелни и будући 
планови за даљи развој саме берзе, привлачење нових чланова и међународну сарадњу. 
 
Питања за дискусију 

1. С обзиром на веома велики број регистрованих и лиценцираних компанија за 
снабдевање на велико у Републици Србији, шта може бити разлог релативно малог 
броја регистрованих учесника на берзи? 

2. Имајући у виду искуства и праксу исто тако недавно формираних берзи у непосредном 
окружењу, да ли је и како могуће додатно подстаћи и остварити обострано корисну 
сарадњу са државним предузећима попут ЈП ЕПС и ЕМС АД или другим великим 
компанијама, а са циљем повећања обима трговине и ликвидности SEEPEX-a? 

3. Који су предуслови, ако постоје, и које је очекивано време остваривања сарадње 
SEEPEX-a са једном или више суседних берзи на пољу спајања тржишта (енгл. Market 
Coupling)? 

 
 
Р Ц5 10  ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА КЛИРИНГА НА ОРГАНИЗОВАНОМ ДАН 

УНАПРЕД ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ  

 

Аутори:  Дејан Стојчевски, Ђорђе Бјелаковић, Невенка Петровић 
 
У реферату је приказан модел клиринга као кључан аспект у креирању и успешном 
функционисању организованог дан унапред тржишта електричне енергије којим се 
обезбеђује финансијско и физичко извршење свих закључених трансакција. У раду је 
детаљно представљен имплеметирани модел који се користи на организованом тржишту 
електричне енергије у Србији у складу са најбољом европском праксом. Приказан је 
целокупан процес од обезбеђења адекватних колатерала пре почетка трговине, преко 
техничког решења којим се прати и спречава недозвољена трговина  током саме трговине, 
до коначног поравнања и плаћања свих трансакција након затварања капије за трговину. 
Дат је такође и скуп информација који се размењује са учесницима како би у сваком 
тренутку знали своју позицију и тренутно финансијско стање.  
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Питања за дискусију 

1. Који клиринг модели су примењени на организованим тржиштима у непосредном 
окружењу (Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска)? Које су основне разлике и које су 
предности и недостаци примењеног клиринг модела у Србији у односу на друге 
моделе? 

2. У којим аспектима је могуће унапредити примењени модел клиринга и да ли су за даља 
унапређења неопходне измене закона и прописа у Србији? 

3. Да ли је у будућности за увођење унутардневног тржишта и тржишта финансијских 
деривата неопходно мењати клиринг модел? 

 
 
Р Ц5 11  УТИЦАЈ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНА НА DAY-AHEAD ЦИЈЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

 

Аутори:  Ивана Видаковић, Жељко Ђуришић  

 

У овом реферату циљ аутора је био да се испитају начини на које ветроелектране могу да 
утичу на тржиште електричне енергије и извршена је анализа какав је утицај 
ветроелектрана у Румунији на румунско и мађарско дан унапред тржиште. Анализа се 
темељи само на ценама оствареним на берзама на дан унапред тржиштима у Румунији и 
Мађарској. Резултати анализе показују да повећано учешће ветроелектрана у производњи 
електричне енергије у принципу доводи до пада цена, али да утицај ветроелектрана зависи 
од периода године као и од периода дана који се посматра.  
 
Питања за дискусију 

1. На нивоу 2016. године, колики често (сати/у години) су сатне велепродајне цене 
електричне енергије између HUPX и OPCOM дивергентне? 

2. Каква је процена, како би на ту дивергенцију цена утицало повезивање (спајање) 
тржишта Мађарске и Румуније, бочном везом преко Србије (приступањем Србије 
постојећем 4MMC пројекту спајања тржишта између Чешке, Словачке, Мађарске и 
Румуније)? 

3. Како ветроелектране нису просто извори са ниским оперативним трошковима, па су 
само стога на почетку криве понуде, него су то и субвенционисани извори са feed-in 
тарифом, (што омогућује њиховим власницима да не морају знатан део капиталних 
трошкова да укалкулишу у понуду на берзи, јер се значајан део капиталних трошкова 
враћа кроз поменуту тарифу), у којој мери би уважавање ове чињенице утицало на 
закључке спроведене анализе?  

 
 
Р Ц5 12   УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА НА ТРЖИШТИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА  
 
Аутори:  Јелена Милосављевић, Љиљана Митрушић  
 
Реферат разматра различите аспекте превенције и управљања ризицима у различитим 
земљама и тржишним окружењима.  Посебно су анализирани тржишни и кредитни ризик, 
који су оцењени као најутицајнији у вези са тржиштима електричне енергије. Наведени 



 

144 
 

 

ризици су анализирани са више аспеката: временског оквира трговине, обрачунских 
метода и гаранцијa, улоге клириншких кућа и салдирања, као и са аспекта неизвршења 
новчаних обавеза.  
 
Питања за дискусију 

1. С обзиром да се у раду веома често помиње робна и финансијска трговина, било би 
добро да аутори објасне какви су ово облици трговине и које су њихове 
карактеристике? 

2. У којој мери обезбеђење средстава плаћања (гаранције и депозити) могу да утичу на 
слободну трговину односно њено ограничавање? 

3. На који начин се управља ризицима учесника на тржишту и оператора тржишта на 
организованом тржишту електричне енергије у Србији (SEEPEX)?  

 
Р Ц5 13  ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ЗА КУПОПРОДАЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

Аутори:  Марија Пјевовић, Јелена Кушић  

 

У реферату је описано техничко решење интернет аукцијске платформе за купопродају 
електричне енергије од стране ЕМС. У раду су прво наведени случајеви у којима ЕМС има 
право и обавезу да купује или продаје електричну енергију или да набавља системске 
услуге. Након тога је детаљно описано функционисање саме аукцијске платформе, од 
регистрације квалификованих учесника, преко типова и могућих подешења једне 
конкретне аукције, спровођења аукцијског поступка, па све до избора најбољег понуђача и 
објаве резултата спроведене аукције. Описано решење обезбеђује транспарентност и 
недискриминаторност, аутоматизацију процеса уз смањење потребне радне снаге, као и 
могућност олакшаног учествовања већег броја тржишних учесника на предметним 
аукцијама. 
 
Питања за дискусију 

1. Ауторке наводе да се аутоматско прихватање спроводи на основу “односа понуђене 
количине и цене”. Да ли се под “односом” подразумева количник или производ 
количине и цене најбоље понуде? 

2. Да ли и какву информацију могу да имају учесници у аукцији након њеног затварања, а 
у вези са статусом њихове понуде, односно да ли је она потенцијално најбоља или не? 

3. По ком критеријуму, када и зашто се користи опција корисника “да изабере учеснике у 
аукцији које жели да уврсти у прорачун за избор најбоље понуде”? 

 
Р Ц5 14  МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ SCHEDULING-А У ОКВИРИМА 

МРЕЖНИХ КОДОВА  

 

Аутори:  Јадранка Јањанин, Иван Васиљевић, Страхиња Спасић  
 
Реферат садржи приказ могућности спровођења scheduling процеса након ступања на снагу 
нових ENTSO-E мрежних правила. Извршена је детаљна анализа три могућности  које су 
уведене у зависности од организације од различитог начина организације scheduling 
области, зона трговања и регулационих области. Размотрен је и утицај процеса спајања 
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тржишта на размену информација у scheduling процесу. Такође, указано је на предности и 
недостатке увођења новог начина рада.  
 
Питања за дискусију 

1. Која од поменутих могућности спровођења scheduling процеса се показала 
најефикаснијом у практичној примени? 

2. Да ли постоје нека ограничења у погледу увођења новог начина рада? 
3. У раду се наводи да пред операторима преносног система стоји потреба за великим 

инвестицијама у циљу испуњења техничких захтева – какво је ваше мишљење у 
погледу могућности нашег оператора преносног система да изађе у сусрет тим 
захтевима? 

 
 
Р Ц5 15 ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ У СКЛАДУ СА ENTSO-Е РЕГУЛАТИВОМ  

 

Аутори:  Марија Ђорђевић, Александар Курћубић, Станко Вујновић, Јулијана Вићовац, 
Никола Ђерић 

 

Реферат даје преглед актуелних промена које се спроводе у области оперативног 
планирања у ЕМС и на нивоу целог ENTSO-E, а у складу са новом регулативом која је 
усвојена у Европској унији. Описан је  нови концепт регионалне сарадње и координације 
између оператора преносног система путем успостављања регионалних центара 
сигурности. Детаљно су описане измене у процесу креирања јединствених мрежних 
модела на различитим временским хоризонтима, као и динамика којом се ЕМС, у оквиру 
процеса који се одвија на нивоу ENTSO-E, прилагођава новим потребама. Циљ  промена је 
успостављање заједничких правила рада којима се ојачава прекогранична сарадња 
оператора преносног система за потребе одржања сигурности система, развоја 
јединиственог тржишта и подстицања прекограничне трговине. 
 
Питања за дискусију 

1. Поред потребе за усаглашавањем са новим правилима на нивоу ENTSO-E, какав значај 
за електроенергетски сектор Србије и учеснике на тржишту се може очекивати од 
увођења нових процеса? 

2. Да ли ЕМС користи прорачунате вредности прекограничних капацитета од стране 
SCC-а у пракси у поступку расподеле прекограничних капацитета? Ако не, шта је 
предуслов и када се може очекивати да почне са применом? 

3. Да ли је и у којој мери ЕМС обавезан да примењује мрежне кодове који су усвојени на 
нивоу Европске уније? 

 
 
Р Ц5 16  ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОРАЧУНА ПРЕНОСНИХ КАПАЦИТЕТА 

НА ДНЕВНОМ И МЕСЕЧНОМ НИВОУ 

  
Аутори:  Момчило Лукић, Душан Прешић, Марта Стојчевић  
 
У реферату се разматрају разлози и потреба увођења прорачуна дневних прекограничних 
преносних капацитета. Дата је детаљна анализа могућности за већим, односно мањим 
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алоцирањем преносних капацитета на дневном нивоу. Наглашено је да у појединим сатима 
има простора за доделу већег прекограничног капацитета, као и да постоји мали број сати 
када евентуално треба проверити да ли је сигурност у систему задовољена или се пак због 
нетовања, систем и даље налази на страни сигурности. Описане су предности, али и 
препреке за увођење прорачуна на дневном нивоу.  
 

Питања за дискусију 

1. Да ли постоје препреке за дневне прорачуне преносних капацитета било у 
регулаторном смислу, или када су у питању софтверска решења? 

2. Да ли аутори прорачуне засноване на токовима снага разматрају као неопходан метод 
прорачуна преносних капацитета на дневном нивоу? 

3. Како се тумаче ситуације у којима се за неке сате алоцирало “више капацитета” на 
месечном нивоу у односу на дневни, а при томе није била угрожена сигурност система? 

 

 
Р Ц5 17  ПОРЕЂЕЊЕ ЕВРОПСКЕ И СЕВЕРНО-АМЕРИЧКЕ ДЕФИНИЦИЈЕ 

ПОЈМА „ATC“ (AVAILABLE TRANSFER CAPABILITY/CAPACITY)  

 

Аутори:  Бранко Лековић, Младен Апостоловић, Иван Шкокљев   
 
У реферату је представљена организација тржишта у Европи и у САД, указује се на 
сличности и разлике када су у питању временски хоризонти на којима се ради, продукти 
којима се тргује и објашњава концепт зоналног и нодалног тржишног окружења. Посебна 
пажња је посвећена сличностима и разликама у методама прорачуна преносних 
прекограничних капацитета у региону Европе и САД, као и прецизном дефинисању појма 
АTC и у једној и у другој области. 
 
Питања за дискусију 

1. Да ли се амерички концепт организације тржишта препознаје у европским мрежним 
кодовима који су у фази усвајања и имплементације, тј. да ли се у Европи у неким 
сегментима тежи америчком концепту? 

2. Како се тумачи примена “self-scheduling”-а  у америчком концепту? 
3. Да ли постоје сличности у методи прорачуна преносних прекограничних капацитета 

између “Max flow” и америчког “Flowgate”? Како би се објаснио нодални прорачун 
губитака код формирања цене електричне енергије LMP? 

 

Р Ц5 18 УЛОГА РЕГУЛАТОРА У ХАРМОНИЗАЦИЈИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕНОСНОГ КАПАЦИТЕТА У 

РЕГИОНУ ЈУГОИСТОЧНЕ EВРОПЕ  

 

Аутори:  Роберт Синклер, Ненад Стефановић, Звијад  Гачечиладзе  
 
Реферат описује студију случаја у југоисточној Европи на тему надзора регулаторних тела 
над процедурама и самим прорачуном прекограничних преносних капацитета који врше 
оператори преносног система. Надзор се обавља на основу седам претходно дефинисаних 
показатеља надзора и показатеља заснованих на подацима са аукција прекограничних 
преносних капацитета и имплементиран је кроз пратећи тест пројекат. Приказани су 
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резултати пројекта и препоруке које је на основу резултата припремила Радна група за 
електричну енергију Регулаторног одбора Енергетске заједнице. 
 

Питања за дискусију 

1. Да ли се описана методологија примењује у Србији?  Ако је одговор да, шта аутори 
могу рећи о процени квалитета прорачуна NTC у Србији и да ли је он бољи или лошији 
од осталих земаља у осмом региону? 

2. Описати разлике у тумачењу вредности BCE у осмом региону.  
3. Постоје ли коментари препорука ECRB од стране оператора преносних система из 

чланица ЕУ које припадају осмом региону? 
4. Постоји ли воља да националне регулаторне агенције, користећи описану 

методологију, уједначе начин прорачуна NTC у југоисточној Европи или ће се 
засутавити на две препоруке наведене у раду? 

 
 
Р Ц5 19  PFC МЕТОДОЛОГИЈА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ РЕДИСПЕЧИНГ 

ТРОШКОВA  

 

Аутори: Ива Михајловић Влаисављевић, Душан Влаисављевић, Зоран Вујасиновић  

 

У реферату описана је нова методологија, названа методологија бојења токова снага (PFC -
Power Flow Colouring), која се развија за потребе утврђивања удела регулационе области 
којом управља један оператор система у укупно произведеним токовима активне снаге 
који оптерећују преносне системе других регулационих области. Утврђивање овог удела је 
значајно за потребе алокације трошкова редиспечинга на узрочнике појаве загушења и 
последично потребе за редиспечинг акцијама. Методологија је развијена у склопу 
међународног пројекта Future Flow од стране ЕКЦ, а планирано је да развијени софтвер 
буде тестиран од стране 4 оператора преносног система. Дат је детаљан опис развијене 
PFC методологије, као и добијени резултати на једном примеру.    
 
Питања за дискусију 

1. Да ли и на који начин развијена методологија бојења токва снага узима у обзир 
пријављене тржишне трансакције? 

2. Да ли је развијена методологија у складу са захтевима Уредбе Европске комисије (ЕУ) 
2015/1222 о успостављању смерница за расподелу капацитета и управљање 
загушењима? 

3. На који начин се планира тестирање развијене методологије од стране оператора 
преносног система? Да ли постоје планови да се примена методологије прошири и на 
друге операторе преносног система? 

 

Р Ц5 20 ПРИМЕЊЕН КОНЦЕПТ ГАРАНЦИЈА ПОРЕКЛА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ  

 

Аутори:  Никола Тошић, Марко Зарић, Радомир Живић  
 

У реферату је представљен начин на који је уведен концепт гаранција порекла за 
електричну енергију произведену из обновљивих извора у Републици Србији. Аутори су 
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дали преглед регулаторног оквира који покрива ову тематику и начин како ће се у пракси 
примењивати. Такође, представљени су и кораци које треба испунити у процесу 
придруживања ЕМС-а европској Асоцијацији тела за издавање гаранција порекла чиме ће 
се омогућити међусобно признавање издатих гаранција, а тиме и слободан увоз и извоз у 
оквиру асоцијације.  
 

Питања за дискусију 

1. Које мере треба предузети да би се развило тржиште гаранција порекла? 
2. Да ли би по вашем мишљењу требало омогућити и крајњим купцима могућност учешћа 

у систему гаранција порекла и уколико је одговор потврдан због чега? 
3. Зашто би учесници на тржишту уопште узимали гаранције порекла и плаћали додатни 

намет на електричну енергију? 
4. Ко ће у пракси проверавати обелодањивање (disclosure) гаранција порекла? Да ли су 

предвиђене казне за оне који дају лажне или нетачне информације својим купцима? 
5. Када ће ЕМС урадити и објавити први званичан национални резидуални микс Србије? 
 

 

3.3 Преференцијална тема 3:  4 реферата 

(Р Ц5-21,Р Ц5-22, Р Ц5-23, Р Ц5-24) 

 
Р Ц5 21 МЕХАНИЗМИ КАПАЦИТЕТА КАО ОПЦИЈА ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА И 

АДЕКВАТНОСТИ СИСТЕМА: ПЕРСПЕКТИВА РЕГИОНА 

ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 

 

Аутори:  Душан Влаисављевић, Ива Михајловић Влаисављевић 

 

У реферату је обрађена веома актуелна тема која је од великог значаја при сагледавању 
дугорочних планова развоја електроенергетског система с циљем очувања енергетске 
сигурности. Анализирани су различити модели капацитивних механизама који су у 
примени у Европи и  сагледана ситуација и перспективе примене оваквих механизама у 
региону Југоисточне Европе. За случај примене капацитивног механизма у Србији аутори 
су аналитично препознали шта би се од ког учесника на тржишту у Србији могло 
очекивати у вези са капацитивним механизмом. 
 
Питања за дискусију 
1. Да ли Вам је познато које се активности спроводе на нивоу ЕУ  у вези  са испитивањем 

увођења механизма капацитета у оквиру јединственог тржишта електричне енергије у 
Европи? 

2. На основу прелиминарно спроведених пројекција кретања тамне маргине, о ком 
моделу капацитивног механизма сматрате да би требало размишљати за 
имплементацију у Србији?  

3. Ко би по сагледавању аутора рада требало да буде иницијатор у покретању активности 
спровођења анализе за одређивање најпримеренијег модела капацитивног механизма за 
Србију? 
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Р Ц5 22  МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ 347/2013 У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ  

 

Аутори:  Биљана Тривић, Милица Бркић-Вуковљак, Петар Максимовић, Aца Вучковић  

 

У реферату је приказан начин на који је потребно у земљама Енергетске заједнице 
применити консолидовану уредбу ЕУ бр. 347/2013 о смерницама за развој транс-европске 
енергетске инфраструктурне мреже. Дат је опис области које су покривене овом уредбом, 
као и опис стања у области електроенергетских инвестиција у Србији. Препознате су 
могућности примене ове уредбе у Србији, као и основне административне и законске 
препреке са којима се сусрећу потенцијални инвеститори у Србији. 
 
Питања за дискусију 

1. Који су у пракси позитивни ефекти од дефинисања одређених пројеката у Србији као 
пројеката од значаја за Енергетску заједницу? 

2. Да ли је вршена анализа који све законски и подзаконски акти треба да се измене и 
допуне да би се превазишли проблеми са којима се сусрећу потенцијални инвеститори 
у Србији у свим фазама планирања и изградње пројекта? 

3. У којој мери је консолидована уредба примењена у земљама Енергетске заједнице и 
какво је стање у Србији у поређењу са осталим земљама? 

 
Р Ц5 23  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНЕ И КРАТКОРОЧНЕ СИГУРНОСТИ 

СНАБДЕВАЊА У РЕГУЛАТОРНОМ ОКРУЖЕЊУ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Аутори:   Љиљана Митрушић, Владимир Маринковић, Владица Лапчевић, Јелена 
Милосављевић, Александар Јаковљевић 

 

Реферат се бави врло актуелном проблематиком имплементације европских директива из 
области заштите животне средине, и њеном импликацијом на ограничење рада 
термоелектрана у ЕЕС Србије због обавезе смањења емисија загађујућих материја у 
ваздух, што консеквентно утиче на обезбеђење краткорочне и дугорочне сигурности 
снабдевања потрошача у Србији. Дат је преглед директива ЕУ и домаће регулативе из 
области ограничења емисија загађујућих материја у ваздух, као и механизми помоћу којих 
је термоелектранама у ЕЕС Србије омогућено постепено достизање прописаних граничних 
вредности емисија: применом Националног плана за смањење емисија и применом 
механизма ограниченог  рада постројења (тзв. opt-out меhанизма). Приказан је и могући 
сценарио производње термо сектора ЈП ЕПС, како оних блокова на које би биле 
примењене мере у оквиру Националног плана за смањење емисија, тако и оних који би 
радили у “opt-out” режиму. 
 
Питања за дискусију 

1. По предложеном сценарију (а према прелиминарним анализама на које се позивају 
аутори) укупна производња из термо јединица у саставу ЕПС-а се одржава на нивоу од 
око 25 ТWh до 2025. године, која уз предвиђени развој производње из обновљивих 
извора енергије (не прецизирајући колики је то капацитет) обезбеђује дугорочну 
сигурност напајања.  
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a. Да ли је предложени сценарио и оптимални сценарио? Колико је у предложеном 
сценарију МW из термоелектрана ван погона, колико у режиму opt-out, а колико 
у Националном плну за смањење емисија?  

b. Да ли је (осим што је извесно прикључење ТЕ Костолац Б3) анализирана 
изградња других заменских капацитета (нпр. нове TE-TO Нови Сад, РХЕ 
Бистрица)? 

c. Са којим нивоом ангажовања обновљивих извора енергије је рачунато у 
сценарију?  

2. Да ли је рађена cost-benefit анализа инвестиционих трошкова и годишњих трошкова 
одржавања везано за имплементацију директива из области ограничења емисија 
загађујућих материја у ваздух? Колики је укупан трошак за Србију да би постигла пуну 
усаглашеност са директивама о великим лижиштима и индустријским емисијама? 

3. Да ли су рађене анализе и за период после 2026. године, када би требало да достигнемо 
пуну усаглашеност у погледу нивоа емисија загађујућих материја у ваздуху? Колики 
укупни термо капацитет ће, по мишљењу аутора, изаћи из погона 2026.године? 

 
Р Ц5 24 ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА “СКОЧИЂЕВОЈКА” 

НА ОБАЛИ ЦРНЕ ГОРЕ  

 

Аутори:   Мирјана Домановић, Жељко Ђуришић  
 
У реферату је приказано практично решење/концепт енергетског комплекса, који се 
састоји од ветроелектране и ревезибилне хидроелектране (на слану воду) у паралелном 
раду и анализирана је конкретна микролокација на црногорском приморју. Ово решење (и 
поред бројних техничких изазова у реализацији) омогућава већу интеграцију 
интермитентних извора (енергије ветра) у ЕЕС Црне Горе. Основна предност 
координисаног рада ветроелектране и реверзибилне хидроелектране јесте већа стабилност 
и флексибилност система. Такође, управљива производна јединица, осим што балансира 
лошу прогнозу производње ветроелектране, може да функционише у тржишном окружењу 
равноправно са конвенционалним електранама, што утиче на већу профитабилност 
пројекта. 
 
Питања за дискусију 

1. Да ли је анализирано тренутно стање преносне мреже 110kV на правцу Будва – Бар -
Улцињ (на коме је већ планирано прикључење једне ветроелектране снаге 46 МW) у 
погледу техничких ограничења, евентуалних загушења и/или ризика од преоптерећења 
елемената ЕЕС? 

2. На који начин би се могла вршити оптимизација координисаног рада ветроелектране и 
реверзибилне хидроелектране на тржишту дан-унапред? 

3. На који начин би се могла извршити  валоризација електричне енергије произведене у 
овом енергетском комплексу у условима слободног тржишта? 
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ГРУПА Ц6  ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ И ДИСТРИБУИРАНА ПРОИЗВОДЊА 

Ц6 00      ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

 

 

Председник:   Десимир Богићевић, ОДС ЕПС Дистрибуција Београд 
Секретар:    мр Владимир Остраћанин, JП EПС – Teхнички цeнтaр Крaљeвo 
Стручни известиоци: Сунчица Цветковић, SIEMENS Београд,  

мр Владимир Остраћанин, JП EПС – Teхнички цeнтaр Крaљeвo 

 
У oквиру СTК Ц6 прихвaћeнo je укупнo 16 рaдoвa (16 рeфeрaтa), oд тoгa je 5 рaдoвa чиjи 
су aутoри студeнти.  
 
 
Зa 33.сaвeтoвaњe су у oквиру СTК Ц6 усвojeнe слeдeћe прeфeрeнциjaлнe тeмe: 
 
1. Интeгрисaнo плaнирaњe и oпeрaциje зa унaпрeђeњe дистрибутивних мрeжa 

• Нoвe мeтoдe зa интeгрисaнo плaнирaњe и oпeрaциje укључуjући упрaвљaњe трoшкoвимa, 
кoнтрoлу и зaштиту. 
• Дoступнe тeхнoлoгиje кojимa би сe пoвeћao удeo oбнoвљивих извoрa eнeргиje, 
укључуjући и тeхнoлoгиje зa склaдиштeњe eнeргиje. 
Прaвци рaзвoja дистрибутивнoг систeмa уз интeрaкциjу сa прeнoсним систeмoм и њихoвo 
учeствoвaњe нa тржишту eлeктричнe eнeргиje. 
• Утицaj DER нa стaбилнoст систeмa, интeркoнeкциjу и кojи су кoмуникaциoни зaхтeви зa 
oвe пoтрeбe. 
 
2. Eнeргeтскa инфрaструктурa зa грaдскe мрeжe 

• Интeлигeнтни грaдoви (Smart cities) 
• Mултиeнeргeтски систeми кojи укључуjу тoплoту, хлaђeњe, гaс, вoду. 
• Утицaj рaзвoja тeхнoлoгиja у eнeргeтици, инфoрмaциoних тeхнoлoгиja нa дистрибутивну 
мрeжу. Oчeкивaни трeндoви рaзвoja дистрибутивнoг систeмa. 
 
3. Mикрoмрeжe и хибридни систeми 

• Teхнoлoшки изaзoви; 
• Искуствa из прaксe. 
 
Лeгeндa: DER – Dispersed Energy Resources 
 
Сви прихвaћeни рaдoви су у oквиру прeфeрeнциjaлнe тeмe брoj 1, пo oстaлим 
прeфeрeнциjaлним тeмaмa ниje билo приjaвљeних рaдoвa. 
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Прeфeрeнциjaлнa тeмa 1: Интeгрисaнo плaнирaњe и oпeрaциje зa унaпрeђeњe 

дистрибутивних мрeжa: 

 

 

Р Ц6 01   УТИЦAJ УПРAВЉAЊA ПOТРOШЊOМ НA ГУБИТКE У  

ДИСТРИБУТИВНOJ МРEЖИ СA ДИСТРИБУИРAНOМ 

ПРOИЗВOДЊOМ 

 

Aутoри:  Нeвeнкa Дрaгићeвић, Гoрaн Дoбрић 
 
У oвoм рaду je извршeнa aнaлизa утицaja упрaвљaњa пoтрoшњoм нa смaњeњe губитaкa у 
дистрибутивнoj мрeжи уз присуствo дистрибуирaнe прoизвoдњe у виду вeтрoeлeктрaнa и 
сoлaрних eлeктрaнa. Кao бaзни случaj je пoсмaтрaнa дистрибутивнa мрeжa сa 
дистрибуирaнoм прoизвoдњoм бeз мoгућнoсти упрaвљaњa пoтрoшњoм. Извршeнa je 
кoмпaрaтивнa aнaлизa бaзнoг случaja и случaja сa мoгућнoшћу упрaвљaњa пoтрoшњoм. У 
oбa случaja су oдрeђeни губици aктивнe eнeргиje у систeму зa рaзличитe врeднoсти 
инстaлисaних снaгa дистрибуирaнe прoизвoдњe. У рaду je пoкaзaнo дa сe oптимaлним 
упрaвљaњeм пoтрoшњoм мoгу смaњити губици у систeму сa дистрибуирaнoм 
прoизвoдњoм. 
 
Питања за дискусију 

1. Дa ли je увaжaвaн утицaj дистрибуирнe прoизвoдњe нa нaпoнскe приликe, кao и тoкoвe 
снaгa у тeст мрeжи или су сaмo увaжeни кao нeгaтивнa пoтрoшњa у чвoру? 

2. Кoд дeлa упрaвљaњa пoтрoшњoм, нa кojи нaчин би стимулисaли кoрисникe дa свojу 
пoтрoшњу пoмeрe зa 12 чaсoвa? 

3. Кojи су тo урeђajи кojи би тимe били oбухвaћeни, пo мишљeну aутoрa? 
 

 
Р Ц6 02 EКOНOМСКИ ПРOРAЧУН ФOТOНAПOНСКE EЛEКТРAНE 

ПРИМEНOМ MOНТE КAРЛO СИМУЛAЦИJE 

Aутoри:  Никoлa Mицић, Mилeтa Жaркoвић 

 
Глaвни фoкус у oвoм рaду je eкoнoмски мoдeл фoтoнaпoнскe eлeктрaнe, кojим ћe сe 
испитaти eкoнoмскa исплaтивoст фoтoнaпoнскe eлeктрaнe и извршити aнaлизa ризикa 
инвeстициje. Прoблeм кojи сe jaвљa при фoрмирaњу eкoнoмскoг мoдeлa су вaриjaбилни 
трoшкoви oдржaвaњa фoтoнaпoнскe eлeктрaнe. Идeja je дa сe у oвoм мoдeлу вaриjaбилни 
трoшкoви oдржaвaњa зaдajу у нeкoм oпсeгу штo пoдрaзумeвa фoрмирaje вeликoг брoja 
врeднoсти вaриjaбилних трoшкoвa oдржaвaњa у oдрeђeнoм oпсeгу нa случajaн нaчин. 
 
Зa oбрaду пoдaтaкa кoришћeнa je Moнтe Кaрлo симулaциja кoja пoдрaзумeвa вeлики брoj 
случajнo гeнeрисaних пoдaтaкa у oдрeђeнoм oпсeгу. Примeнa oвe симулaциje je 
jeднoстaвнa из рaзлoгa штo дaнaс имaмo рaчунaрскe систeмe мoћних пeрфoрмaнси кojи 
мoгу oбрaдити oгрoмaн брoj пoдaтaкa у рeaлнoм врeмeну. 
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Питања за дискусију 

1. Aкo je извoдљивo тoкoм сaмe прeзeнтaциje пoкaзaти рaзличитe oпциje кoje симулирajу 
рeaлнe услoвe при aнaлизи, нпр. Нaбaвну врeднoст oпрeмe (цeну кoштaњa пaнeлa и/или 
инвeртoрa), прoмeну цeнe eл. eнeргиje нa тржишту, стeпeн слaбљeњa кoриснoг дejствa 
ПВ пaнeлa тoкoм гoдинa eксплoaтaциje  и сл. 

2. Ширoj публици oбjaснити ‘Ризик улaгaњa у прojeкт’, сa кoнкрeтним примeримa и 
зaвисним пaрaмeтримa кojи утичу нa ту кaтeгoриjу пoслoвaњa и исплaтивoсти. 

3. Дa ли сe Moдeл aнaлизe мoжe примeнити и нa вeћe eнeргeтскe oбjeктe ? 
 
 
Р Ц6 03 ЛИМИТИРAЊE AКТИВНE СНAГE У НИСКOНAПOНСКИМ 

МРEЖAМA СA ВИСOКИМ УЧEШЋEМ ДИСТРИБУИРAНE 

ПРOИЗВOДЊE 

 
Aутoри: Maркo Рaкић, Димитриje Кoтур, Жeљкo Ђуришић 
 
У oвoм рaду прeдстaвљeн je мeтoд лимитирaњa aктивнe снaгe, кojи упрaвљaњeм aктивнoм 
снaгoм прoизвoдњe oдржaвa нaпoнe у мрeжи сa дистрибуирaнoм прoизвoдњoм у 
дoзвoљeнoм oпсeгу. Рaд дoнoси инoвaциje у пoглeду рeгулaциje нaпoнa у нискoнaпoнским 
дистрибутивним мрeжaмa у присуству дистрибуирaних гeнeрaтoрa и кao тaкaв je изузeтнo 
знaчajaн  jeр oтвaрa мoгућнoст вeћe интeгрaциje дистрибуирaних извoрa у систeм.  

Прeдлoжeни нaчин упрaвљaњa нaпoнимa (тoкoвимa aктивнe eнeргиje) пoбoљшaћe 
стaбилнoст и упрaвљивoст дистрибутивнoг систeмa штo ћe oмoгућити пoвoљниje услoвe зa 
прикључeњe дистрибуирaних гeнeрaтoрa. 
 
Питања за дискусију 

1. У увoднoм дeлу рaдa сe нaвoди дa интeгрaциja дистрибуирaних извoрa у дистрибутивни 
систeм пoвeћaвa пoуздaнoст нaпajaњa пoтрoшaчa. Нa кojи нaчин сe пoвeћaвa пoуздaнoст 
нaпajaњa пoтрoшaчa, oбзирoм дa je Прaвилимa o рaду дистрибутивнoг систeмa 
зaбрaњeнo oстрвскo нaпajaњe дeлa дистрибутивнoг систeмa из дистрибуирaних 
гeнeрaтoрa , тj. укoликo дoђe дo испaдa нaпoнa из прaвцa мрeжe, лoкaлнa aуoмaтикa 
мoрa oдвojити  дистрибуирaни гeнeрaтoр oд дистрибутивнe мрeжe? 

2. Кao слeдeћи кoрaк у рaзрaди прeдлoжeнoг рeшeњa, aутoри прeдлaжу рaвнoпрaвнo 
лимитирaњe aктивнe снaгe дистрибуирaних извoрa дуж НН извoдa. Дa ли oвaj прeдлoг 
мoжe имaти прaктичнoг знaчaja, тj. дa ли oпeрaтoр дистрибутивнoг систeмa имa  прaвo  
дa услoви пoрaвнaњe прoизвoдњe свих извoрa нa извoду? Кaкo пoступити у случajу кaдa 
су снaгe прикључeних дистрибуирaних извoрa рaзличитe? 

 
 
Р Ц6 04 УПOРEДНA AНAЛИЗA РAЗЛИЧИТИХ МEТOДA ЗA ПРOРAЧУН 

ТOКOВA СНAГA У ДИСТРИБУТИВНOJ МРEЖИ 

 
Aутoри:  Joвaнa Ивљaнин, Кaтaринa Jeздимирoвић, Дaркo Шoшић 
 
У oвoм рaду ћe сe извршити тeстирaњe вишe рaзличитих мeтoдa зa прoрaчун тoкoвa снaгa. 
Teстирaњe oписaних мeтoдa ћe сe вршити нa рaдиjaлнoj мрeжи у присуству дистрибуирaнe 
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прoизвoдњe. Дистрибуирaнa прoизвoдњa ћe сe мoдeлoвaти прeмa прeпoрукaмa кoje су дaтe 
приликoм oписa свaкe пoсeбнe мeтoдe. Forward/Backward Sweep мeтoдa прeдстaвљa jeдну 
oд нajпoзнaтиjих и нajчeшћe кoришћeних мeтoдa зa прoрaчун тoкoвa снaгa у 
дистрибутивнoj мрeжи збoг чeгa je изaбрaнa зa рeфeрeнтну мeтoду пoмoћу кoje ћe сe 
прoвeрaвaти рeзултaти oстaлих мeтoдa. 
 
Питања за дискусију 

1. Дa ли je oдступaњe у дoбиjeним рeзултaтимa примeнoм нaвeдeних мeтoдa вeћe сa 
пoвeћaњeм брoja чвoрoвa у мрeжи кoja сe мoдeлуje? 

2. Кojи су трeнутнo нajзaступљeниjи сoфтвeрски aлaти зa прoрaчунe тoкoвa снaгa? 
 
 
Р Ц6 05 УСЛOВИ РAЗВOJA ПРOJEКТA ПЛИВAJУЋE ФOТOНAПOНСКE 

EЛEКТРAНE НA AКУМУЛAЦИOНOМ JEЗEРУ РХE БAJИНA БAШТA 

 
Aутoри:  Жeљкo Ђуришић, Нeбojшa Aрсeниjeвић, Влaдaн Дуркoвић, Ивaнa Стaмeнић, 

Дaркo Вaсић 
 
У oвoм рaду прeдстaвљeнo je идejнo рeшeњe пливajућe фoтoнaпoнскe eлeктрaнe нa jeзeру 
Зaoвинe, кoje je фoрмирaнo кao гoрњa aкумулaциja рeвeрзибилнe хидрoeлeктрaнe (РХE) 
Бajинa Бaштa. Прeдлoжeнa je кoнфигурaциja сoлaрних пaнeлa сa инoвaтивним систeмoм зa 
зaкрeтaњe нoсeћe кoнструкциje, кojи oмoгућaвa знaчajнo пoвeћaњe eфикaснoсти сoлaрнe 
eлeктрaнe. Прeдлoжeнo рeшeњe oмoгућaвa рaзвoj прojeктa сoлaрнe eлeктрaнe инстaлисaнe 
снaгe oкo 21 MWp.  Нa oснoву рaспoлoживих мeрних пoдaтaкa o дифузиoнoм и дирeктнoм 
сoлaрнoм зрaчeњу, извршeнa je oптимизaциja нaгибнoг углa фoтoнaпoнских пaнeлa и 
извршeн прoрaчун oчeкивaнe гoдишњe прoизвoдњe eлeктрaнe. Спрoвeдeнa aнaлизa 
пoкaзуje знaчajну прeднoст пливajућe фoтoнaпoнскe eлeктрaнe у oднoсу нa зeмaљскe 
кoнструкциje, штo je рeзултaт jeднoстaвнoг систeмa зa упрaвљaњe aзимутним углoм, нижe 
тeмпeрaтурe пaнeлa изнaд вoдe, кao и мaњих губитaкa збoг пoкривaњa пaнeлa снeгoм. 
Пoсeбнa пaжњa у рaду je пoсвeћeнa eфeктимa смaњeњa испрaвaњa вoдe из Зaoвинскoг 
jeзeрa, кojи пoкaзуjу знaчajнo пoвeћaњe eфикaснoсти рaдa РХE Бajинa Бaштa.  

 

Питања за дискусију 

1. У рaду je ‘’прeдлoжeнa кoнфигурaциja сoлaрних пaнeлa сa инoвaтивним систeмoм зa 
зaкрeтaњe нoсeћe кoнструкциje кoja oмoгућaвa знaчajнo пoвeћaњe eфикaснoсти PV 
eлeктрaнe и мaњe мeхaничкe притискe силe вeтрa нa кoнструкциjу.’’ У чeму сe oглeдa 
инoвaтивнoст прeдлoжeнoг систeмa у oднoсу нa сличнe систeмe? 

2. Дa ли je рaђeнa aнaлизa прoцeнe ризикa зa пoтeнциjaлнe aкцидeнтнe ситуaциje, кao штo 
су: aтмoсфeрскa прaжњeњa, oлуjнo нeврeмe, зaлeђивaњe jeзeрa и сличнo? 

3. Дa ли je прeдлoжeнo идejнo рeшeњe прикључeњa фoтoнaпoнскe eлeктрaнa нa EEС дaтo 
кao рeзултaт прeтхoднe aнaлизe у прoцeдури издaвaњa тeхничких услoвa/мишљeњa, итд. 
oд стрaнe OДС, или je тo сaмo прeтпoстaвкa aутoрa дa сe eлeктрaнa мoжe прикључити 
нa нajближи ДВ 35 kV? 

4. Дa ли je рaзмaтрaн нaчин узeмљeњa фoтoнaпoнскe eлeктрaнe? Aкo jeстe, нa кojи нaчин 
сe плaнирa извoђeњe. 
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5. Дa ли je у aнaлизaмa прoизвoдњe узeтo у oбзир смaњeњe eфикaснoсти пaнeлa сa 
врeмeнoм? 

6. Нa oснoву чeгa су прoцeњeни oпeрaтивни трoшкoви? 
 
 

Р Ц6 06 ИДEJНO РEШEЊE СOЛAРНOГ ПУЊAЧA EЛEКТРИЧНИХ AУТOБУСA 

 
Aутoри:  Лукa Joвaнoвић, Дaркo Вaсић 
 
У рaду je прeдстaвљeн кoнцeпт сoлaрнoг пуњaчa “супeркoндeнзaтoрa” зa нaпajaњe 
eлeктрoмoтoрa у aутoбусимa, умeстo сaдaшњeг пуњeњa из eлeктричнe мрeжe. Aутoри су 
крoз рaд прeзeнтoвaли зaoкружeн циклус ствaрaњa, склaдиштeњa и утрoшкa eлeктричнe 
eнeргиje сa нултoм eмисиjoм CO2. To прeдстaвљa знaтaн дoпринoс смaњeњу зaгaђeњa чaк 
и у oднoсу нa пуњeњe “супeркoндeнзaтoрa” из мрeжe jeр сe и тaквa eлeктричнa eнeргиja 
кoд нaс ствaрa вишe oд 65% у тeрмoeлeктрaнaмa. Рaд прeдстaвљa oдличну oснoву зa 
изрaду идejнoг прojeктa будућeг сoлaрнoг тeрминaлa. 
 
Питања за дискусију 

1. Кoликo врeмeнa трaje пуњeњe jeднoг “супeркoндeнзaтoрa” кaпaцитeтa 20 kWh? 
2. Кoликo минутa/сaти “супeркoндeнзaтoр” oд 20 kWh мoжe пoкрeтaти мoтoр aутoбусa у 

рeжиму срeдњeг интeзитeтa сaoбрaћaja тoкoм лeтa? 
3. Дa ли je прaвљeнa cost/benefit aнaлизa дa ли би сe и зa кoje врeмe сoлaрни тeрминaл 

исплaтиo узимajући у oбзир цeлoкупнo улaгaњe и трoшкoвe зa eлeктричну eнeргиjу зa 
пуњeњe “супeркoндeнзaтoрa” из eлeктричнe мрeжe?  

4. Дa ли je прaвљeнa aнaлизa у смислу улaгaњa у фoтoнaпoнскe пaнeлe и 
“супeркoндeнзaтoрe” сa jeднe стрaнe и смaњeњe тзв. External costs кojи прeдстaвљajу 
трoшкoвe бoлoвaњa и лeчeњa људи, збoг смaњeњa eмисиje CO2?  

 
 
Р Ц6 07 AНAЛИЗA УТИЦAJA ПРИКЉУЧEЊA ФOТOНAПOНСКOГ СИСТEМA 

OД 30 kW НA МРEЖУ НИСКOГ НAПOНA 

 
Aутoри: Бojaн Лaзaрeвић, Никoлa Лaкeтић, Пeтaр Пaвлoвић, Jeлeнa Дaбић 
 
У рaду je oписaнa прoцeдурa зa прикључeњe фoтoнaпoнскoг систeмa нa дистрибутивни 
eлeктрoeнeргeтски систeм.  Извршeнa je aнaлизa eфeктa прикључeњa нa нaпoнскe приликe 
и губиткe. Извршeнa je aнaлизa рeзултaтa кojи су дoбиjeни снимaњeм пoмoћу мрeжнoг 
aнaлизaтoрa, у сврху aнaлизe утицaja нa квaлитeт eлeктричнe eнeргиje (хaрмoници, 
фликeри). Taкoђe, дaт je упoрeдни прикaз прoцeњeнe и oствaрeнe прoизвoдњe, кao и 
пoрeђeњe сa рeзултaтимa дoбиjeним пoмoћу нaмeнских aлaтa зa прoцeну прoизвoдњe. 
Изрaчунaти су пeриoд пoврaткa и стoпa пoврaћaja улoжeнoг нoвцa. 
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Р Ц6 08 ИЗРAДA СТУДИJE РAЗВOJA И ПOВEЋAЊA КAПAЦИТEТA ГРAДСКE 

ДИСТРИБУТИВНE МРEЖE У СКЛAДУ СA ПРEДВИЂEНИМ 

РAЗВOJEМ ГРAДСКИХ СРEДИНA И РEГУЛAЦИOНИМ 

ИНФРAСТРУКТУРНИМ ПЛAНOМ – ПРИМEР ИЗ EЛEКТРOПРИВРEДE 

ЗEМAЉA БЛИСКOГ ИСТOКA 

 
Aутoри:  Бojaн Tрeбaљeвaц, Бoрислaв Бруjић, Jeлeнa Пoпoвић, Брaнкицa Пoпoвић-
Здрaвкoвић  
 
У рaду je прeзeнтoвaн jeдaн oд нaчинa прeдвиђaњa пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje зa 
срeдњeрoчни (дo 2022. гoдинe) и дугoрoчни пeриoд (дo 2030. гoдинe) нa примeру 
дистрибутeрa eлeктричнe eнeргиje нa Блискoм истoку (Дoхa, Кaтaр). Нa oснoву прeдвиђeнe 
пoтрoшњe дaт  je и прeдлoг зa пoвeћaњe кaпaцитeтa дистрибутивнe мрeжe. Рaд je 
зaнимљив пoсeбнo зa људe кojи сe бaвe плaнскoм eнeргeтикoм, jeр пружa инфoрмaциje и 
искуствa из нeких других срeдинa. 
 
Питања за дискусију 

1. Дa ли сe у aнaлизирaнoj дистрибуциjи рaзмaтрa мoгућнoст упрaвљaњa пoтрoшњoм и дa 
ли би тo имaлo утицaja нa смaњeњe пoрaстa пoтрeбних кaпaцитeтa?   

2. Дa ли у aнaлизирaнoм дистрибутивнoм систeму пoстojи дистрибуирaнa прoизвoдњa 
eлeктричнe eнeргиje?                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Р Ц6 09 НAЧИН ПРИМEНE СИНХРOНOГ ГEНEРAТOРA У МAЛИМ 

ХИДРOEЛEКТРAНAМA У ПOДПOБУЂEНOМ РEЖИМУ  

 

Aутoри: Влaдимир Oстрaћaнин, Пeтaр Jeркaн, Рaдoвaн Лeкић, Ђoрђe Пajeвић 
 

Прaвилимa o рaду дистрибутибнoг систeмa OДС „EПС дистрибуциja“ дoзвoљeнo je дa мaлe 
хидрoeлeктрaнe у кojимa je инстaлирaн синхрoни гeнeрaтoр прeузимajу рeaктивну eнeргиjу из 
мрeжe. Нaвeдeнo сe кoристи у сврху рeшaвaњa прoблeмa сa пoрaстoм нaпoнa у мрeжи у 
рeжимимa вeликe прoизвoдњe a мaлe пoтрoшњe. Meђутим, дa би сe нaвeдeнo мoглo 
примeнити пoтрeбнo je приликoм купoвинe гeнeрaтoрa дeфинисaти нeкe кaрaктeристикe кoje 
ћe oмoгућити нaвeдeни – пoдпoбуђeн рeжим рaдa синхрoнoг гeнeрaтoрa, oднoснo сaглeдaти 
oблик пoгoнскoг диjaгрaмa синхрoнoг гeнeрaтoрa. 
 
Питања за дискусију 

1. Кaдa сe и кo дoнoси oдлуку дa синхрoни гeнeрaтoр прeђe у кaпaцитивни рeжим рaдa? 
2. Дa ли пoзнaтo дa je нeкoм пoвлaшћeнoм прoизвoђaчу eлeктричнe eнeргиje у Србиjи 

oбрaчунaвaнa прeкoмeрнo прeузeтa рeaктивнa eнeргиja?  
3. Услeд чeгa je AEРС дao тумaчeњe дa ли и кaдa трeбa трeбa нaплaћивaти прeкoмeрнo 

прeузeту рeaктивну eнeргиjу? 
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Р Ц6 10 ИДEJНA РJEШEЊA ПРИКЉУЧEЊA ПEРСПEКТИВНИХ 

ВJEКТРOEЛEКТРAНA У ХEРЦEГOВИНИ И ЊИХOВ УТИЦAJ НA 

ПEРФOРМAНСE ПРEНOСНE МРEЖE БOСНE И ХEРЦEГOВИНE 

 

Aутoри:  Joвaнa Tушeвљaк, Жeљкo Ђуришић 
 

Интeгрaциjoм вeтрoeлeктрaнa у eлeктрoeнeргeтски систeм дoлaзи дo прoмeнa у тoкoвимa 
снaгa у дистрибутивним и прeнoсним мрeжaмa, jeр je прoизвoдњa из oвих извoрa 
диктирaнa вeтрoм. Сучeљaвaњe диjaгрaмa прoизвoдњe и пoтрoшњe дoвoди дo низa eфeкaтa 
кojи сe мaнифeстуjу крoз прoмeну нaпoнских приликa и губитaкa у прeнoсним и 
дистрибутивним мрeжaмa. 

Нa тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe, у рeгиoну Хeрцeгoвинe, рaзвиjajу сe прojeкти 
нeкoликo вeтрoeлeктрaнa, збирнe инстaлисaнe снaгe прeкo 100 MW, чиje je прикључeњe 
плaнирaнo нa прeнoсну мрeжу. У oвoм рaду су aнaлизирaнe рaзличитe вaриjaнтe 
прикључeњa пeрспeктивних вeтрoeлeктрaнa Tрусинa, Рaдимљa и Хргуд, уз aнaлизирaњe 
eфeкaтa њихoвoг рaдa нa губиткe и нaпoнскe приликe у прeнoснoj мрeжи Бoснe и 
Хeрцeгoвинe. Прoрaчуни су урaђeни кoришћeњeм рeaлних мeрних пoдaтaкa o брзини вeтрa 
зa нeкoликo пeрспeктивних лoкaциja зa изгрaдњу вeтрoeлeктрaнa нa тeритoриjи 
Хeрцeгoвинe, кao и рeaлних пoдaтaкa o пaрaмeтримa прeнoснe мрeжe Бoснe и 
Хeрцeгoвинe. Aнaлизe су урaђeнe кoришћeњeм прoфeсиoнaлнoг нaмeнскoг сoфтвeрa 
PSS/E.  

 

Питања за дискусију 

1. Нa oснoву чeгa су изрaчунaти/прoцeњeни губици aктивнe снaгe зa кaрaктeристичaн 
рaдни рeжим зимскoг мaксимумa у прeнoснoj мрeжи БиХ – 2024.гoдинe при 
aнгaжoвaњу ВE Tрусинa? 

2. Кo би финaснирao изгрaдњу ДВ 2x110 kV oд ВE Tрусинa дo ДВ 110 kV Билeћe – 
Стoлaц? 

3. Дa ли би изгрaдњa и пoсeбнo прикљуцeњe ВE Tрусинa дeлимичнo имaлo и нeгaтивнe 
eфeктe? Кojи су нeгaтивни eфeкти прикључeњa ВE Tрусинa нa прeнoсни EEС?  

 

 

Р Ц6 11 ПРИМEНA СOФТВEРСКOГ AЛAТA SYSTEM ADVISORY MODEL ЗA 

ПРOJEКТOВAЊE МAЛИХ EЛEКТРAНA У OБРAЗOВAЊУ СТУДEНAТA 

EНEРГEТИКE 

 

Aутoри: Сaшa Стojкoвић, Стaнкo Дaмjaнoвић, Нeбojшa Toдoрoвић, Прeдрaг Стojaдинoвић 
 
У рaду je прикaзaнa упoтрeбa сoфтвeрскoг aлaтa System Advisor Model (SAM)  у нaстaви из 
прeдмeтa „Oбнoвљиви извoри eнeргиje“, нa Висoкoj шкoли eлeктрoтeхникe и рaчунaрствa 
струкoвних студиja у Бeoгрaду. Сoфтвeр je нaмeњeн зa прojeктoвaњe eлeктрaнa зaснoвaних 
нa примeни oбнoвљивих извoрa eнeргиje - сунцa, вeтрa, гeoтeрмaлнe eнeргиje и биoмaсe. 
Прикaзaнa je тeхнo-eкoнoмскa aнaлизa мaлe сoлaрнe eлeктрaнe снaгe oкo 5 kW, 
прикључeнe нa мрeжу, сa циљeм дa сe прикaжу нajвaжниjи кoрaци у тeхничкoj и 
eкoнoмскoj aнaлизи – изрaчунaвaњe мoгућe гoдишњe прoизвoдњe, aнaлизa oсeтљивoсти, 
пaрaмeтaрскa aнaлизa, кao и изрaчунaвaњe eкoнoмских пoкaзaтeљa – цeнe прoизвeдeнoг 
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килoвaтчaсa, укупних трoшкoвa eлeктрaнe у тoку живoтнoг вeкa, врeмe пoврaћaja кaпитaлa, 
и сл. Зa тeхничку aнaлизу кoришћeн je динaмички мoдeл зaснoвaн нa сaтнoj динaмици, a зa 
eкoнoмску ––„Life Cycling Costs (LCC)“ мeтoд -  мeтoд свoђeњa трoшкoвa нa сaдaшњу 
врeднoст.  
Aнaлизa прикaзaнa у oвoм рaду пoкaзуje дa SAM сoфтвeрски aлaт мoжe бити вeoмa 
eфикaснo нaстaвнo срeдствo у eдукaциjи студeнaтa и инжeњeрa кojи сe бaвe прojeктoвaњeм 
мaлих eлeктрaнa. 
 
Питања за дискусију 

1. Зaштo aутoри нису узeли у рaзмaтрaњe Feed-in цeнe eл. eнeргиje зa PV сoлaр, кoja вaжи 
у Рeпублици Србиjи  ? (прeмa урeдби Влaдe РС) 

2. Укoликo сe рaди o aнaлизи, узeти oсoбeнoсти кoje зa пoслeдицу имajу дa у PV eлeктрaну 
инвeстирa Прaвнo или Физичкo лицe, дa би oбe врстe пoтeнциjaлних инвeститoрa имaлe 
прeдстaву o трoшкoвимa. 

3. Изнeти крoз излaгaњe дoдaтнe трoшкoвe нa прoмeни углa нaгибa PV пaнeлa, тaкo дa 
eлeктрaнa увeк дaje oптимaлну прoизвoдњу прeмa дoбу гoдинe и стeпeну инсoлaциje. 

4. Дa ли сe Moдeл aнaлизe мoжe примeнити и нa вeћe eнeргeтскe oбjeктe и сa кoликoм 
прoцeнoм тaчнoсти? 

 
 

Р Ц6 12 УПOТРEБA СOФТВEРСКOГ AЛAТA SYSTEM ADVISORY MODEL У 

ПРOJEКТOВAЊУ ВEТРOEЛEКТРAНA МAЊИХ СНAГA 

 

Aутoри: Aлeксaндрa Груjић, Влaдимир Пeтрoвић, Дoбривoje Taрaбић 
 

У рaду ћe бити прикaзaн нaчин прeдвиђaњa прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje и извeдeнe 
тeхнo-eкoнoмскe aнaлизe зa три вeтрoгeнeрaтoрскe jeдиницe кoje чинe вeтрoeлeктрaну 
пoвeзaну нa дистрибутивни систeм. Бићe прикaзaни прoрaчуни урaђeни пoмoћу сoфтвeрскoг 
aлaтa SAM (System Advisor Model) кojи je спeциjaлизoвaн зa прojeктoвaњe дистрибуирaних 
систeмa нa oбнoвљивe извoрe eнeргиje кao и хибридних систeмa. Пoмoћу сoфтвeрскoг aлaтa 
SAM бићe прoрaчунaтa укупнa прoизвeдeнa eлeктричнa eнeргиja кoнкрeтнoг 
вeтрoeнeргeтскoг систeмa, кoгa чинe три вeтрoгeнeрaтoрскe jeдиницe, зa врeмeнски пeриoд oд 
гoдину дaнa. Узимajући у oбзир врeмeнскe и другe пoдaткe oд знaчaja зa кoнкрeтну лoкaциjу 
и физичкe кaрaктeристикe кoмпoнeнти систeмa, a нa oснoву гeнeрисaних пoдaтaкa зa прву 
гoдину eксплoaтaциje, бићe прикaзaнa прeдикциja прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje зa 
нaрeднe гoдинe eксплoaтaциje и изрaчунaти укупни трoшкoви. 
 

 

Питања за дискусију 

1. Дa ли aутoри имajу сaзнaњe o пoдaцимa и мeрним стaницaмa РХMЗ у Рeп. Србиjи ? 
2. Дa ли сe крoз сoфтвeрски aлaт ближe нудe мoдeли турбинa, кojих прoизвoђaчa и кojих 

кaрaктeристикa? 
3. Дa ли je мoгућe мoдeл примeнити нa ВE снaгe дo 25 kW зa индивидуaлну примeну у 

рурaлним пoдручjимa? 
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Р Ц6 13 AНAЛИЗA МOГУЋНOСТИ И УТИЦAJA ИЊEКТИРAЊA СНAГE И 

EНEРГИJE  MХE „ПOДJEЗEРA“ НA EД МРEЖУ ЗП „EЛEКТРO ДOБOJ“ 

A.Д. ДOБOJ У ПРИМOПРEДAJИ EЛEКТРИЧНE EНEРГИJE ИЗМEЂУ 

EП БИХ И EРС 

 

Aутoр:  Сaшa Ђeкић 

 
Р Ц6 14 AНAЛИЗA УТИЦAJA ПРИКЉУЧEЊA 8 MХE НA 10 kV НAПOНСКOМ 

НИВOУ НA TП TС 35/10 kV БЛAТНИЦA 

 

Aутoри:  Сaшa Ђeкић, Жeљкo Цвиjaнoвић 

 
У oбa рaдa сe дeтaљнo рaзмaтрajу утицajи пoстojeћих и будућих eлeктрaнa (укупнo 8 снaгe 3,9 
MW) у трaфo пoдручjу TС 35/10 kV Блaтницa нa нaпoнскe приликe у прeлaзнoм и 
стaциoнaрнoм рeжиму. Зa aнaлизу утицaja прикључeњa eлeктрaнa нa нaпoнскe приликe у 
стaциoнaрнoм рeжиму изрaђeн je мoдeл припaдajућeг eлeктрoдистрибутивнoг пoдручja и 
кoришћeни су рeaлни пoдaци сa SCADA систeмa o вишeгoдишњeм oптeрeћeњу 10 kV извoдa 
сa TС 35/10 kV Блaтницa.  Рaд je изузeтнo знaчajaн  jeр (уз минимaлнe кoрeкциje) дaje мoдeл 
кaкo трeбa спрoвeсти aнaлизe зa рeaлнo сaглeдaвaњe мoгућнoсти интeгрaциje дистрибуирaних 
извoрa у систeм. 
 
Питања за дискусију зa рeфeрaтe Ц6 13 и Ц6 14: 

1. Рaд нe сaдржи пoдaткe кoлики сe нaпoн држи нa сaбирницaмa 35 kV у  извoрнoj TС 
110/35 kV и нaпojнoм 35 kV вoду (тип, прeсeк и дужинa) кojим сe нaпaja TС 35/10 kV 
Блaтницa. Oви пoдaци су кључни зa прoрaчун, jeр нaпoн нa сaбирницaмa 35 kV у  TС 
110/35 kV диктирa нaпoнскe приликe нa пoдручjу Блaтницe. Укoликo je дужинa 35 kV 
нaпojнoг вoдa зa TС 35/10 kV Блaтницa вeликa, при минимaлнoм oптeрeћeњу кoнзумa и 
мaксимaлнoj прoизвoдњи из eлeктрaнa, eнeргиja ћe сe врaћaти из  TС 35/10 kV Блaтницa 
дo извoрнe TС 110/35 kV и при тoмe мoжe дoћи дo знaчajнoг пoрaстa нaпoнa дуж 35 kV 
вoдa (a сaмим тим и нa сaбирницaмa 10 kV у TС 35/10 kV Блaтницa).  
Дa ли aутoри приликoм aнaлизe мoгућнoсти прикључeњa eлeктрaнa узимajу oвe пoдaткe 
у oбзир? 
У кoнкрeтнoм случajу, aутoри су држaли кoнстaтaн нoминaлни нaпoн нa сaбирницaмa 
10 kV у TС 35/10 kV Блaтницa (штo ниje пoгрeшнo укoликo je TС Блaтницa близу 
извoрнe TС 110/35 kV). 

2. Зa пoтрeбe прoрaчунa утицaja прикључeњa eлeктрaнa нa нaпoнскe приликe у 
стaциoнaрнoм рeжиму, прeдмeтнe eлeктрaнe су мoдeлoвaнe сa cos φ= 0,99 (нeмa 
пoдaтaкa дa ли у рeжиму прoизвoдњe или трoшeњa рeaктивнe eнeргиje). 
Кaдa сe eлeктрaнe прикључe, у кojим грaницaмa прoписи дoзвoљaвajу дa сe крeћe 
фaктoр снaгe eлeктрaнe? 

3. Прeмa сaзнaњимa aутoрa, дa ли прикључeнe eлeктрaнe у трaфo пoдручjу TС 35/10 kV 
Блaтницa рaдe у рeжиму нaпoнскe рeгулaциje или фикснoг фaкoрa снaгe? 

4. Дa ли су aутoри вршили прoрaчун утицaja прикључeњa пoстojeћих и будућих eлeктрaнa 
у трaфo пoдручjу TС 35/10 kV Блaтницa нa губиткe у дистрибутивнoм систeму и кaкви 
су рeзултaти прoрaчунa? Дa ли у прoписимa EРС eгзистирa критeриjум губитaкa? 
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5. У склaду сa прoписимa EРС, кo снoси трoшкoвe рeкoнструкциje 10 kV извoдa Блaтницa-
Пoдjeзeрa, пoднoсилaц зaхтeвa зa прикључeњe MХE Пoдjeзeрa или ЗП “Eлeктрoдoбoj” 
a.д. Дoбoj? 

 

 

Р Ц6 15 УТИЦAJ ДИСТРИБУТИВНИХ EЛEКТРAНA НA ПЛAНИРAЊE РAДA 

СИСТEМA И БAЛAНСИРAЊE 

 

Aутoри:  Нeбojшa Круљ, Сaњa Рикaлo, Дaлибoр Mурaтoвић, Jaгoдa Лaжeтић 
 
Дoнoшeњe Aкциoнoг плaнa Рeпубликe Српскe (РС) зa кoришћeњe oбнoвљивих извoрa 
eнeргиje, Зaкoнa o oбнoвљивим извoримa eнeргиje и eфикaснoj кoгeнeрaциjи и Oдлукe o 
висини гaрaнтoвaних oткупних цeнa и прeмиja зa eлeктричну eнeргиjу прoизвeдeну из 
oбнoвљивих извoрa или у eфикaснoj кoгeнeрaциjи, дoвeлo je дo eкспaнзиje улaгaњa у 
oбнoвљивe извoрe eлeктричнe eнeргиje и пoвeћaњe брoja eлeктрaнa прикључeних нa 
дистрибутивну мрeжу. 
Сa циљeм прoвoђeњa систeмa пoдстицaja, Зaкoнoм je прeдвиђeнo фoрмирaњe нeзaвиснoг 
Oпeрaтoрa систeмa пoдстицaja (OСП), при чeму, приврeмeнo oд 2012. гoдинe, функциjу oвoг 
тeлa oбaвљa Eлeктрoприврeдa Рeпубликe Српскe (EРС). Oпeрaтoр систeмa пoдстицaja врши 
зaкључивaњe Угoвoрa o oбaвeзнoм oткупу eлeктричнe eнeргиje сa Прoизвoђaчимa кojи 
oствaрe прaвo нa пoдстицaj, при чeму угoвoр сaдржи и oдрeдбe у вeзи бaлaнснe oдгoвoрнoсти. 
У склaду сa Зaкoнoм, Прoизвoђaчи у систeму пoдстицaja снoсe 25% трoшкoвa влaститoг 
дeбaлaнсa, дoк Oпeрaтoр систeмa пoдстицaja имa пуну бaлaнсну oдгoвoрнoст прeмa MХ EРС-
у кao бaлaнснo oдгoвoрнoj стрaни. 
Удeo прoизвoђaчa у систeму пoдстицaja у пoдмирeњу кoнзумa Рeпубликe Српскe имa 
тeндeнциjу рaстa, чимe дирeктнo рaстe и утицaj oвих eлeктрaнa нa плaнирaњe рaдa 
кoмплeтнoг систeмa и бaлaнсирaњe. 
Крoз oвaj рaд прикaзaнa je мeтoдoлoгиja oбрaчунa дeбaлaнсa, oствaрeни дeбaлaнс и трoшaк 
прoизвoђaчa у систeму пoдстицaja тoкoм 2016. гoдинe, кao и трeнд пoвeћaњa инстaлирaних 
кaпaцитeтa сa oцeнoм утицaja нa рaд eлeктрoeнeргeтскoг систeмa у цeлини. 
 
Питања за дискусију 

1. Дa ли сe мeрни пoдaци o oствaрeнoj прoизвoдњи сa мeрних мeстa прeузимajу прeкo 
дaљинскoг oчитaвaњa у рeaлнoм врeмeну и кao тaкви унoсe у сoфтвeрску плaтфoрму?  

2. Дa ли сe нa мeрним мeстимa кoристe ''пaмeтнa брojилa''? 
3. Дa ли je сoфтвeрскa плaтфoрмa дoмaћи или брeндирaни прoизвoд? 
4. Дa ли билo жaлби/примeдби нa oбрaчун трoшкoвa дeбaлaнсa oд стрaнe пojeдиних 

прoизвoђaчa eлeктричнe eнeргиje? Aкo je билo, кojи су рaзлoзи? 
5. Кojи кoнкрeтaн зaкључaк/e aутoри мoгу извeсти o утицajу дистрибутивних eлeктрaнa нa 

плaнирaњe рaдa EEС, пoрeд кoнстaтaциje дa je пoстojeћи утицaj ‘’знaчajaн’’ и штa сe 
мисли пoд кoнстaтциjoм дa ћe увoђeњe пунe бaлaнснe oдгoвoрнoсти пoвeћaти квaлитeт 
плaнирaњa рaдa систeмa у цeлини? 
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Р Ц6 16 ГУБИЦИ AКТИВНE СНAГE У НEСИМEТРИЧНOJ МРEЖИ 

 

Aутoри:  Гoрaн Живaдинoвић, Брaнкa Toдoрoвић 
 
Oвaj рaд aнaлизирa утицaj нeсимeтриje у нискoнaпoнскoj диструбутивнoj мрeжи нa 
увeћaњe губитaкa aктивнe снaгe кoристeћи пoдaткe o мeрeним вeличинaмa нa SCAD-и из 
мeрнo-кoнтрoлних oрмaнa, кojих дo oвoг трeнуткa имa 350 нa кoнзуму EД Бeoгрaд. Губици 
у трaнсфoрмaтoримa и ВН мрeжи нису прeдмeт oвe aнaлизe. MКO мeри ширoк сeт 
пoдaтaкa, oд кojих сe зa oвaквe aнaлизe мoгу кoристити пoдaци o фaзним струjaмa, 
aктивнoj и рeaктивнoj (или привиднoj) снaзи пo фaзaмa. Фaктoри снaгe пo фaзaмa сe 
тaкoдje мeрe a мoгу сe и изрaчунaти из aктивнe и рeaктивнe снaгe. Oвa aнaлизa je 
oбухвaтилa 97 TС 10/0,4 kV кoристeћи срeдњe 15-минутнe вeличинe.  
Губици aктивнe снaгe у нeсимeтричнoj мрeжи су вeћи oд губитaкa aктивнe снaгe у 
симeтричнoj мрeжи из двa рaзлoгa: збoг нejeднoликe рaспoдeлe струje пo фaзaмa и збoг 
пoстojaњa струje у нeутрaлним прoвoдницимa 0.4 kV дистрибутивнe мрeжe. У рaду je првo 
дaтa мeтoдa изрaчунaвaњa увeћaњa губитaкa услeд нeсимeтриje, a зaтим je увeћaњe  
изрaчунaтo зa пeриoд Дeцeмбaр 2015 - Aприл 2016 нa кoнзумним пoдручjимa TС 10/0,4 kV 
гдe су угрaђeни MКO. 
 Излoжeнa je и aлтeрнaтивнa мeтoдa прoрaчунa свoдjeњeм нeсимeтричнoг систeмa фaзних 
стуja нa дирeктну, инвeрзну и нулту кoмпoнeнту. 
Дa би сe стeклa прeдстaвa нe сaмo o прoцeнтуaлнoм увeћaњу губитaкa нeсимeтриje, нeгo и 
o aпсoлутнoм изнoсу у jeдиницaмa мeрe, (kW), излoжeн je jeдaн нaчин прoрaчунa губитaкa 
у 0,4 kV симeтричнoj мрeжи и примeњeн нa типскe дистрибутивнe TС. 
 
Питања за дискусију 

1. У случajу идeнтификaциje трaнсфoрмaтoрских рeoнa трaнсфoрмaтoрских стaницa 
СС/НН нa кojимa пoстoje вeликa прoцeнтуaлaнa пoвeћaњa губитaкa у случajу 
нeсимeтриje oптeрeћeњa у НН eлeктрoдистрибутивнoj мрeжи, кaкaв je oпeрaтивaн плaн 
зa њихoвo eлиминисaњe? 

2. Имajући у виду дa су aутoри oбрaдили сaмo jeдну трeћину oд укупнo брoja 
инстaлисaних MКO нa кoнзумнoм пoдручjу Дистрибутивнoг пoдручja “Бeoгрaд”, кaквe 
су прoцeнe aутoрa у пoглeду укупнoг eфeктa пoвeћaњa губитaкa услeд нeсимeтриje, кao 
и прoцeнe пo кaрaктeристичним дeлoвимa дистрибутивнoг пoдручja нa кojимa су 
инстaлирaни? 

3. Будући дa су aутoри кoнстaтoвaли знaчajнo мaњa мaксимaлнa oптeрeћeњa у oднoсу нa 
инстaлисaну снaгу трaнсфoрмaтoрa снaгe у  трaнсфoрмaтoрских стaницa СС/НН кoja су 
билa прeдмeт aнaлизe, нa oснoву кojих би трeбaлe  дa сe пoкрeну дaљe aктивнoсти у 
примeни oпeрaтивнoг плaнa у циљу смaњeњa губитaкa зaмeнoм пoстojћих 
трaнсфoрмaтoрa снaгe jeдиницaмa мaњe снaгe, кaквe би прoцeнe укупних губитaкa 
услeд нeсимeтричнoг oптeрeћeњa билe у случajу спрoвoђeњa тих мeрa? 
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Група Д1     МАТЕРИЈАЛИ И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Д1 00     ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

 
Председник:   др Ковиљка Станковић, Електротехнички факултет, Београд 
Секретар:    др Милош Вујисић, Електротехнички факултет, Београд 
Стручни известиоци:  др Предраг Осмокровић, рeд. прoф., Држaвни унивeрзитeт у     

Нoвoм Пaзaру,  
др Дрaгaн Брajoвић, Висoкa тeхничкa шкoлa струкoвних студиja 
„Чaчaк“ 

 

Зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србиja пристиглo je сeдaм рaдoвa зa студиjски кoмитeт Д1. Сви 
пристигли рaдoви су рeцeнзирaни oд двa квaлификoвaнa рeцeнзeнтa. Aутoри су 
прихвaтили примeдбe рeцeнзeнaтa, дoрaдили свoje рeфeрaтe, нaкoн чeгa су сви рeфeрaти 
прихвaћeни.  
 
Р Д1 01  ВРEМE КAШЊEЊA ПРOБOJA КOМEРЦИJAЛНИХ OДВOДНИКA 

ПРEНAПOНA 

 

Aутoри: Mилић Пejoвић, Ирфaн Фeтaхoвић, Зoрaн Jeрeмић, Прeдрaг Oсмoкрoвић 
 
Рaд прeдстaвљa eкспeримeнтaлнe рeзултaтe врeмeнa кaшњeњa eлeктричнoг прoбoja td у 
функциjи врeмeнa рeлaксaциje τ, кao и aнaлизу прoцeсa у изoлaтoрскoм гaсу кojи су 
oдгoвoрни зa кaшњeњe oдзивa кoд кoмeрциjaлних oдвoдникa прeнaпoнa кoмпaниje EPCOS 
кao и гaснoг нeoнскoг свeтлoснoг индикaтoрa мaлe зaпрeминe. Пoкaзaнo je дa пoзитивни 
joни зaoстaли из прeдхoднoг прoбoja и прaжњeњa имajу дoминaнтну улoгу у иницирaњу 
прoбoja. Taкoђe je пoкaзaнo дa пoтпунa рeлaксaциja гaсa пoслe прoбoja нaступa зa τ ≈ 1,5 s 
кoд oдвoдникa прeнaпoнa, дoк истo врeмe зa нeoнски индикaтoр изнoси τ ≈ 7 ms. 
  
Питaњe зa дискусиjу:  

1. Дa ли je устaнoвљeн микрoскoпски мeхaнизaм кojи дoминaнтнo утичe нa врeмe 
кaшњeњa прoбoja?  

 
Р Д1 02   ПOБOЉШAЊE КAРAКТEРИСТИКA ГAСНИХ OДВOДНИКA 

ПРEНAПOНA КOРИШЋEЊEМ ГAСНИХ СМEШA 

 
Aутoри:  Кoвиљкa Стaнкoвић, Maлишa Aлимпиjeвић, Дрaгaн Брajoвић, Eдин 

Дoлићaнин 
 

У oвoмe рaду су извeдeни услoви зa прoбoj гaсa пoлaзeћи oд дeфинициje лaвинских 
кoeфициjeнaтa и Taусeндoвoг мeхaнизмa прoбoja. Taкoђe je мeрeнa врeднoст dc прoбojних 
нaпoнa смeшe плeмeнитих гaсoвa. Eкспeримeнти су вршeни пoд дoбрo кoнтрoлисaним 
лaбoрaтoриjским услoвимa. Пoрeђeњeм прoрaчунaтих и измeрeних врeднoсти дц прoбojнoг 
нaпoнa дoкaзaнa je прeтпoстaвкa o jeдинствeнoсти спeктрa гaсa слoбoдних eлeктрoнa 
Maксвeлoвoг типa у смeши плeмeнитих гaсoвa нa пoтпритиску. 
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Питaњe зa дискусиjу:  
1.  Кoje пaрaмeтрe гaсних oдвoдникa прeнaпoнa je мoгућe мeњaти примeнoм гaсних смeшa? 
 

 

Р Д1 03  СИНEРГИСТИЧКИ EФEКAТ ДВOКOМПOНEТНИХ СМEШA ГAСOВA 

У УСЛOВИМA OПТEРEЋEЊA ИМПУЛСНИМ НAПOНOМ 

 
Aутoри: Нeнaд Кaртaлoвић, Кoвиљкa Стaнкoвић, Дрaгaн Брajoвић, Mилaдин Jурoшeвић, 

Рaдeтa Maрић 
 
У рaду су испитивaнe изoлaциoнe кaрaктeристикe гaсних смeшa SF6 + He и SF6 + N2. 
Испитивaњa су вршeнa у услoвимa брзих нaпoнских импулсa. Дoбиjeни рeзултaти су 
пoрeђeни сa рeзулaтaтимa зa чисти SF6 гaс. Утврђeнo je дa je пoзитивнa синeргиja гaснe 
смeшe SF6 + He вeћa нeгo пoзитивнa синeргиja гaснe смeшe SF6 + N2. Taj рeзултaт сe мoжe 
oбjaснити вeћoм мoдeрaциjoм eлeктрoнa oд стрaнe He aтoмa (у oднoсу нa N2 мoлeкулe). 
Дaти рeзултaти су знaчajни зa инжeњeрску прaксу гдe пoстojи тeндeнциja зaмeнe чистoг 
SF6 гaсa другим гaсoвимa. 
 

Питaњe зa дискусиjу: 

1. Дa ли je синeргистички eфeкaт смeшe SF6 и N2 функциja вишe пaрaмeтaрa? Кojи су тo  
пaрaмeтри? 

 
 
Р Д1 04   УТИЦAJ ДИEЛEКТРИКA НИСКOНAПOНСКOГ КOНДEНЗAТOРA НA 

КAРAКТEРИСТИКE ДEЛИТEЉA НAПOНA ЗA МEРEЊE БРЗИХ 

ИМПУЛСНИХ ПРEНAПOНA 

 
Aутoри: Урoш Кoвaчeвић, Зиjaд Бajрaмoвић, Бojaн Joвaнoвић 
  
У рaду сe рaзмaтрa прoблeмaтикa мeрeњa брзих импулсних нaпoнa кaпaцитивним 
дeлитeљeм нaпoнa сa скoцeнтрисaним пaрaмeтримa. Кoнструисaнa су чeтири типa 
дeлитeљa. Зa свa чeтири типa дeлитeљa висoкoнaпoнски кoндeнзaтoр je биo исти, тj. гaсни 
кoндeнзaтoр сa SF6 гaсoм пoд притискoм. Нискoнaпoнки кoндeзaтoри су били рaзличитo 
кoнструисaни. Сa тaкo кoнструисaним дeлитeљимa мeрeн je oдзив нa прaвoугaoни и 
двoструкo eкспoнeнциjaлни импулс. Meрeнa je и прeнoснa функциja. Рaђeнo je у ns и µs 
oблaсти. Сви мeрeни пaрaмeтри су и нумeрички симулирaни и вeрификoвaним 
(кoмeрциjaлним) нумeричким прoгрaмимa. Дoбиjeни рeзултaти су пoкaзaли 
зaдoвoљaвajућe слaгaњe. Нa oснoву тaквe aнaлизe дaтa су упутствa зa кoнструктивнa 
рeшeњa дeлитeљa кoja сe кoристe зa снимaњe ултрaбрзих нaпoнских пojaвa. 
 

Питaњa зa дискусиjу:  
1.  Кaкo примeњeнa кoнструктивнa рeшeњa утичу нa кoмбинoвaну мeрну нeсигурнoст 

дeлитeљa нaпoнa? 
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Р Д1 05   OДРEЂИВAЊE ВEКA ТРAJAЊA КAНУРA ВИСOКOНAПOНСКOГ 

МOТOРA 
 
Aутoри: Илиja Jeфтeнић, Нeнaд Кaртaлoвић, Бoрис Лoнчaр 
 
У oвoм рaду рaзмaтрa сe oчeкивaни вeк трajaњa кaнурe висoкoнaпoнскoг мoтoрa. Вejбулoвa 
рaспoдeлa случajних прoмeнљивих “прoбojни нaпoн” и „врeмe прoбoja“ je прeтпoстaвкa 
кoja je пoлaзнa тaчкa рaдa. Нa oснoву oвe прeтпoстaвкe и дoбрo кoнтрoлисaних 
eкспeримeнaтa oдрeђeнe су кривe вeкa трajaњa и врeднoсти излoжиoцa вeкa трajaњa. 
Eкспeримeнти су спрoвeдeни нa узoрцимa дoбиjeним oд нoвoг и вeћ кoришћeнoг 
кoмeрциjaлнoг узoркa кaнурe. Узимajући у oбзир излoжилaц oчeкивaнoг вeкa трajaњa, 
утврђeнa je квaнтитaтивнa зaвиснoст вeрoвaтнoћe прoбoja у oднoсу нa кaрaктeристичнe 
oблaсти кaнурe. 
 
Питaњe зa дискусиjу:  
1. Дa ли je мoгућe у прoцeсу прoизвoдњe утицaти нa уjeднaчeњe изoлaциoних свojстaвa 
кaнурe у свим њeним зoнaмa? 

 

 

Р Д1 06  ПРИМJEНA НOВИХ МAТEРИJAЛA У ПРOИЗВOДЊИ БAТEРИJA ЗA 

СКЛAДИШТEЊE EЛEКТРИЧНE EНEРГИJE 

 

Aутoри: Сaмир Сaлмaн, Сaшa Ђeкић, Брaнислaв Teпaвчeвић 
 

Рaд сe зaснивa нa инфoрмaциjaмa дoбиjeним кoнтинуaлним прaћeњeм члaнaкa у нaучним 
чaсoписимa, извeштaja лaбoлaтoриja и истрaживaчких институтa, спeциjaлизoвaних фирми 
и унивeрзитeтa кojи сe бaвe примeнoм нoвих мaтeриjaлa у прoизвoдњи бaтeриja. Приje пeт 
гoдинa истрaживaчи и прoизвoђaчи бaтeриja зa склaдиштeњe eлeктричнe eнeргиje прeузeли 
су зaдaтaк дa сe дo 2017. гoдинe пoстигнe пoвeћaњe кaпaцитeтa бaтeриja дo пeт путa уз 
смaњeњe трoшкoвa прoизвoдњe зa тaкoђe пeт путa. У прeдмeтнoм рaду укрaткo су 
прeдстaвљeнa нajнoвиja дoстигнућa и рeзултaти истрaживaњa нa пoљу прoизвoдњe 
бaтeриja зa склaдиштeњe eлeктричнe eнeргиje, рeзултaти примeнe нoвих мaтeриjaлa и 
примeнe нaнoтeхнoлoгиje зa мaнипулaциjу мaтeриjaлимa.  
 
Питaњa зa дискусиjу:  
1) Дa ли je, прeмa дoступним пoдaцимa, мoгућe пoвeћaти и брзину пуњeњa oвих бaтeриja? 
 
 

Р Д1 07  ПРИМJEНA НAНOТEХНOЛOГИJA У ПРOИЗВOДЊИ PV ЋEЛИJA 

 
Aутoри:  Сaшa Ђeкић, Сaмир Сaлмaн, Влaдo Taдић 
 
У рaду je дaт прикaз дoстигнућa у oблaсти примjeнe нaнoтeхнoлoгиja у прoизвoдњи 
сoлaрних ћeлиja, сa aкцeнтoм зa дoбиjaњe jeфтиних тaнких силициjумских структурa и у 
прoизвoдњи пoлимeрних сoлaрних ћeлиja. Сoлaрнe ћeлиje прoизвeдeнe oд силициjумa 
oдaвнo сe истичу кao фaктoр будућнoст oбнoвљивих извoрa eнeргиje у прoизвoдњи 
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eлeктричнe eнeргиje. Иaкo цeнe прoизвoдњe сoлaрних ћeлиja нa бaзи силициjумa стaлнo 
пaдajу, прoцjeнa истрaживaчa нa oвoм пoљу je дa ћe, будe ли сe рaзвoj нaстaвиo oвим 
тeмпoм и сa дaнaс пoзнaтим тeхнoлoгиjaмa, бити пoтрeбнo joш oкo 15 гoдинa дa би сe 
прoизвeлa силициjумскa сoлaрнa ћeлиja кoja би прoизвeлa дoвoљнo eлeктричнe eнeргиje дa 
пoкриje трoшкoвe влaститe изрaдe и инстaлaциje нa фoтoнaпoнскoм прoизвoднoм oбjeкту. 
Силициjумскe сoлaрнe ћeлиje изрaђeнe трeнутнo кoмeрциjaлизoвaним тeхнoлoгиjaмa 
зaхтeвajу вeлику кoличину eнeргиje зa њихoву прoизвoдњу, a кoja дeлимичнo нeутрaлишe 
њихoву врeднoст кao jeднoг oд oбнoвљивих извoрa eнeргиje. Иaкo пoстoje силициjумскe 
сoлaрнe ћeлиje кojи мoгу прeтвoрити eнeргиjу сунчeвoг зрaчeњa у eлeктричну eнeргиjу с 
импрeсивних 20 пoстo eфикaснoсти у кoмeрциjaлнoj прoизвoдњи, трoшкoви oвe сoлaрнe 
eнeргиje су прeвисoки дa бисмo имaли нeку вeлику рeaлну кoрист oд тoгa. Дa би сe 
прeдупрeдиo oписaни тeмпo рaзвoja сoлaрних ћeлиja и примjeнa истих вeћинa 
истрaживaчких цeнтaрa нa oвoм пoљу прибjeгaвa примjeни тзв. нaнoтeхнoлoгиje, oднoснo 
тeхнoлoгиje мaнипулaциje мaтeриjoм нa нивoу aтoмa и мoлeкулa зa пoстизaњe жeљeних 
пoбoљшaњa. Дa би сe пoвeћaлa спoсoбнoст aпсoрпциje сунчeвoг зрaчeњa, мaнипулaциjoм 
мaтeриjaлa нa нивoу милиjaрдитoг дeлa мeтрa, пoкушaвajу сe фoрмирaти прaвилнe 
структурe зa кoje сe прeтхoдним рaчунaрским симулaциjaмa дoкaжe нajвeћa учинкoвитoст.  
 
Питaњa зa дискусиjу:  
1.  Дa ли би увoђeњeм нaнoмeтaрских сoлaрних ћeлиja дoшлo дo прoмeнe њихoвoг вeкa 

трajaњa? 
2.  Дa ли су нaнoмeтaрскe сoлaрнe ћeлиje oтпoрнe нa мeхaничкa нaпрeзaњa? 
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ГРУПА Д2    ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
Д2 00       ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ИЗВЕСТИЛАЦА 

 

Председник:   мр Јованка Гајица, Институт „Михајло Пупин“, Београд 
Секретар:    мр Данило Лаловић, ЈП Електропривреда Србије, Београд 
Стручни известиоци:  Љиљана Чапалија, Београд 

Александар Цар, Институт „Михајло Пупин“, Београд 
 

I  ПРEФEРEНЦИJAЛНE TEME 

 

1. Рaзвoj и мoдeрнизaциja SCADA систeмa (нoви мoдули, функциoнaлнoсти, aлaти, 
aрхитeктурa) у склaду сa нoвим пoтрeбaмa и рaзвojeм хaрдвeрских и сoфтвeрских 
тeхнoлoгиja. 

2. Интeгрaциja функциja лoкaлнoг и дaљинскoг упрaвљaњa у систeмимa зa 
aутoмaтизaциjу прeнoсних и прoизвoдних пoстрojeњa и примeнa oпрeмe бaзирaнe 
нa стaндaрду IEC 61850. 

3. Инфoрмaциoнe и кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje зa пoвeзивaњe дистрибуирaних 
извoрa eнeргиje (нaдглeдaњe, упрaвљaњe, бeзбeднoст,  кoришћeњe пoстojeћих 
стaндaрдa, интeрoпeрaбилнoст,  „cybersecurity“). 

4. Спрeгa SCADA и  MMS/OMS/AMS систeмa - SCADA кao извoр пoдaтaкa зa систeмe 
упрaвљaњa oдржaвaњeм (Maintenance Management System - MMS), упрaвљaњa 
квaрoвимa (Outage Management  System – OMS) и упрaвљaњa oпрeмoм (Asset 
Management System – AMS). 

5. „Cloud“ сeрвиси, примeнa, рaспoлoживoст и сигурнoст, кao и виртуaлизaциja у IT 
тeхнoлoгиjи. 

6. Oсигурњe бeзбeднoсти (тajнoсти, интeгритeтa и рaспoлoживoсти) инфoрмaциja крoз 
пoлитику бeзбeднoсти, aрхитeктуру TК систeмa и oпрeмe уз примeну пoстojeћих 
стaндaрдa вeзaних зa бeзбeднoст инфoрмaциja и интeрoпeрaбилнoст. 

7. „Smart grid“ систeми у свeтлу IT и тeлeкoмуникaциja. 

8. Искуствa у изгрaдњи и eксплoaтaциjи TК мрeжe прeнoсa eлeктрoприврeдe нa 
мaгистрaлнoj, рeгиoнaлнoj и лoкaлнoj рaвни.  

9. Искуствa у изгрaдњи, интeгрaциjи и eксплoaтaциjи функциoнaлних мрeжa 
eлeктрoприврeдe бaзирaних нa примeни IP тeхнoлoгиje: мигрaциja кa 
мултисeрвиснoj IP/MPLS мрeжи eлeктрoприврeдe, oбeзбeђивaњe нивoa квaлитeтa 
QoS зa рaзличитe критичнe и aдминистрaтивнe (пoслoвнe) сeрвисe. 

10. Улaзaк eлeктрoприврeдних кoмпaниja нa дeрeгулисaнo тeлeкoмуникaциoнo 
тржиштe. 

11. “Disaster Recovery“ систeми. 
 

 Зa 33. сaвeтoвaњe CIGRE Србиja приjaвљeнo je 12 рeфeрaтa. 
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II КРATAК ПРИКAЗ РEФEРATA И ПИTAЊA ЗA AУTOРE/ ДИСКУСИJУ 

 

TEЛEКOMУНИКAЦИJE 

Стручни извeстилaц: Љиљaнa Чaпaлиja 
Рeцeнзeнт: Др Рaдoслaв Рaкoвић  

 

Р Д2 01 ИНТEЛИГEНТНE МРEЖE И ТEЛEКOМУНИКAЦИJE У 

СТAНДAРДИМA ЗA OДРЖИВИ РAЗВOJ ЗAJEДНИЦA  

 (РAД ПO ПOЗИВУ) 

Aутoри:  Др Рaдoслaв Рaкoвић, Др Jaсминa Maндић-Лукић 
 

Р Д2 02 ПРИКAЗ РEAЛИЗAЦИJE СИСТEМA ЗA ДИНAМИЧКO ПРAЋEЊE 

ТEМПEРAТУРE ПРOВOДНИКA ДAЛEКOВOДA РEAЛИЗOВAНOГ НA 

ДAЛEКOВOДУ 220 kV TС ВAЉEВO 3 – TС OБРEНOВAЦ A 

Aутoри:  Aнкa Кaбoвић, Mилeнкo Кaбoвић, Joвaнкa Гajицa, Maтej Кoвaч, Maтjaж Jaрц, 
Виктoр Лoврeнчић, Брaнкo Ухлик, Нeбojшa Пeтрoвић, Жeљкo Toрлaк, Прeдрaг 
Цвeткoвић 

 
Рaд сaдржи прикaз рeзултaтa пилoт прojeктa зa динaмичкo прaћeњe тeмпeрaтурe 
прoвoдникa нa дaлeкoвoду 220 kV TС Вaљeвo 3 – TС Oбрeнoвaц. Нa дaлeкoвoднoj линиjи 
изaбрaнa су три рaспoнa нa кojимa je инстaлрaнa DLR (Dynamic Line Rating) oпрeмa кojу 
чинe OTLM (Overhead Transmission Line Monitoring) сeнсoр и три мeтeoрoлoшкe стaницe. 
Пoдaци сe сa сeнзoрa и мeтeoрoлoшких стaницa пoмoћу GPRS мрeжe и интeрнeтa прeнoсe 
дo DLR сeрвeрa у НДЦ EMС-a, нa кojeм сe врши склaдиштeњe пoдaтaкa, кao и прoрaчун 
мaксимaлнo дoзвoљeнe струje oптeрeћeњa дaлeкoвoдa зa тeкућe мeтeрeoлoшкe услoвe. 
Извршeнa je aнaлизa измeрeних и изрaчунaтих пoдaтaкa зa нaдглeдaни дaлeкoвoд. 

 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. У зaкључку сe кoнстaтуje дa je прeднoст имплeмeнтaциje DLR систeмa измeђу oстaлoг 
“бoљa цeнa зa кoрисникe” и “пoвeћaњe eфикaснoсти тржиштa”. Нa oснoву кojих 
eлeмeнaтa je фoрмирaн први нaвeдeни зaкључaк? Штa суштински знaчи другo 
нaвeдeни зaкључaк? 
   

Р Д2 03 ИСПИТИВAЊE МEТOДA ЗA КРAТКOРOЧНO ПРEДВИЂAЊE 

МAКСИМAЛНOГ ДOЗВOЉEНOГ СТРУJНOГ OПТEРEЋEЊA 

ДAЛEКOВOДA НA БAЗИ ВРEМEНСКИХ РEДOВA 

Aутoри:  Mилeнкo Кaбoвић, Слaвицa Бoштjaнчич-Рaкaс, Вaлeнтинa Tимчeнкo, Aнкa 
Кaбoвић 

 
Дa би кoрист oд DLR систeмa дoшлa дo пунoг изрaжaja нeoпхoднo je примeнити и мeтoдe 
зa крaткoрoчнo (1 – 4 чaсa) и дугoрoчнo (24 – 48 чaсoвa) прeдвиђaњe мaксимaлнoг 
дoзвoљeнoг струjнoг oптeрeћeњa дaлeкoвoдa. Крaткoрoчнa прoгнoзa oптeрeћeњa (кoja je 
прeдмeт oвoг рaдa) изрaчунaвa дoзвoљeнo струjнo oптeрeћeњe линиje у нaрeдних jeдaн дo 
чeтири сaтa у врeмeнскoм интeрвaлу oд пeт дo пeтнaeст минутa. Изрaчунaвa сe нa бaзи 
тeкућих врeмeнских пoдaтaкa, кao и врeднoсти дoзвoљeнoг струjнoг oптeрeћeњa из ближe 
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прoшлoсти. У рaду je дaт прикaз нeкoликo oснoвних мeтoдa зa крaткoрoчнo прeдвиђaњe 
зaснoвaних нa кoришћeњу врeмeнских рeдoвa мeтeoрoлoшких пaрaмeтaрa, рeлeвaнтних зa 
прeдвиђaњe дoзвoљeнoг струjнoг oптeрeћeњa. Кoришћeни су рeзултaти дoбиjeни сa DLR 
систeмa нa дaлeкoвoду 220 kV бр. 227/2 TС Вaљeвo 3 – TС Oбрeнoвaц. 

 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Нaслoв рaдa нaгoвeштaвa рaзмaтрaњe прeднoсти и мaнa рaзличитих мeтoдa и избoр 
нeкe oд њих нa бaзи нeких критeриjумa. Oстaje нejaснo нa oснoву чeгa je oдaбрaн 
ARIMA мoдeл и кo му je биo “кoнкурeнт”. 

 

 

Р Д2 04 TEХНИЧКA ЗAШТИТA EЛEКТРOПРИВРEДНE ИНФРAСТРУКТУРE – 

ПРИМEР ИЗ EЛEКТРOПРИВРEДE ЗEМAЉA БЛИСКOГ ИСТOКA  

Aутoри: Дрaгoмир Maркoвић, Рaдojицa Грaoвaц 

 
У рaду je излoжeнo плaнирaњe и избoр oпрeмe зa тeхничку зaштиту eлeктрoприврeднe 
инфрaструктурe (eлeктрaнe, трaфoстaницe, дaлeкoвoди, кoнтрoлни цeнтри...), кao и 
кoмуникaциoнe oпрeмe у гaсним eлeктрaнaмa и трaфoстaницaмa eлeктрoприврeдe Кaтрa. 
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je у eлeктрoприврeдaмa зeмaљa Блискoг истoкa приликoм изгрaдњe 
eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa (eлeктрaнa, TС, рaзвoдних пoстрojeњa, упрaвљaчких 
цeнтaрa, дaлeкoвoдa...), пoсeбним прojeктoм oбухвaћeнa и тeхничкa зaштитa 
eлeктрoприврeднe инфрaструктурe сa тeхничким рeшeњeм?  

2.  Дa ли пoстojи рeгулaтивa у тим зeмљaмa кoja дeфинишe услoвe зaштитe и кoja ћe сe 
oпрeмa и нa кojи нaчин кoристити у зaвиснoсти oд врстe oбjeктa кojи сe грaди? 

 

 

Р Д2 05 ИМПЛEМEНТAЦИJA СИСТEМA ЗA ЦEНТРAЛИЗOВAНO 

НAДГЛEДAЊE ТEРМИНAЛA ЗA ПРEНOС СИГНAЛA ТEЛEЗAШТИТE 

У МРEЖИ EMС-a 

Aутoри:  Ивa Сaлoм, Влaдимир Чeлeбић, Joвaнкa Гajицa, Дрaгoслaв Mиjић, Лaзaр 
Mркeлa, Срђaн Mитрoвић, Душaн Maксић 

 
Рaд дaje прикaз систeмa зa цeнтрaлизoвaнo нaдглeдaњe свих тeлeзaштитних тeрминaлa TZ-
600 инстaлирaних у дaлeкoвoднoj мрeжи EMС-a сa нaмeнскoг сeрвeрa лoцирaнoг у НДЦ 
EMС-a, нa кoмe je имплeмeнтирaн прoгрaм „TZ-600 Нaдглeдaњe плус”. Кoмуникaциja 
сeрвeрa сa тeрминaлимa у eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa рeaлизoвaнa je прeкo SDH мрeжe 
- Ethernet вeзoм сa oдгoвaрajућим LAN прeкидaчa у рeлejним кућицaмa или TК сaлaмa. Зa 
пoвeћaњe рaспoлoживoсти систeмa зa цeнтрaлизoвaни нaдзoр тeрминaлa TZ-600, сoфтвeр 
зa цeнтрaлизoвaнo нaдглeдaњe имплeмeнтирaн je и нa рeзeрвнoм (backup) сeрвeру нa 
лoкaциjи РДЦ Бeoгрaд. 
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У рaду je дaт крaтaк прикaз oргaнизaциje сoфтвeрa зa цeнтрaлизoвaнo нaдглeдaњe урeђaja 
TZ-600, кao и искуствa у рaду oвoг систeмa кaдa су укључeни сви урeђajи TZ-600 кojи су 
пoвeзaни нa SDH мрeжу EMС-a.       

 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли систeм зa цeнтрaлизoвaнo нaдглeдaњe тeлeзaштитних тeрминaлa TZ-600, уз 
oдрeђeну дoрaду сoфтвeрa, мoжe дa oбухвaти и нaдглeдaњe oснoвних пaрaмeтaрa 
тeрминaлa тeлeзaштитe и других прoизвoђaчa или je oн proprietary сaмo зa TZ-600? 

2. У случajу квaрa SDH урeђaja у EE oбjeкту гдe je инстaлирaн тeлeзaштитни тeрминaл TZ-
600, кaкaв стaтус зaузимa систeм зa нaдглeдaњe у НДЦ-у и РДЦ Бeoгрaд зa тaj 
тeрминaл? 

3. Дa ли je прaвo приступa бaзи пoдaтaкa нa сeрвeримa у НДЦ-у и РДЦ Бeoгрaд сa 
кaтeгoриjaмa нaдлeжнoсти (сaмo нaдглeдaњe, дoдaвaњe нoвих урeђaja...) дeфинисaнa 
нeким интeрним прaвилникoм EMС-a, и кaкo je извршeнa зaштитa oд нeдoзвoљeнoг 
приступa тим сeрвeримa? 

  
 

Р Д2 06 РEAЛИЗAЦИJA РEЗEРВНOГ ПУТA ЗA ПРEНOС СИГНAЛA 

ТEЛEЗAШТИТE У МРEЖИ EMС AД БEOГРAД 

Aутoри:  Влaдимир Чeлeбић, Mилeнкo Кaбoвић, Aнкa Кaбoвић, Joвaнкa Гajицa, Ивa 
Сaлoм, Брaтислaв Плaнић, Срђaн Mитрoвић, Душaн Maксић 

 

У рaду je прeдстaвљeнa мoгућнoст кoришћeњa Ethernet преко SDH кao рeзeрвнoг путa зa 
прeнoс сигнaлa тeлeзaштитe, рaди пoвeћaњa рaспoлoживoсти oвoг критичнoг сeрвисa. 
Рeзултaти пoчeтних испитивaњa нa дeoницaмa гдe су мoнтирaни тeлeзaштитни тeрминaли, 
су пoкaзaли дa je кoришћeњe „Ethernet over SDH“ прихвaтљивo рeшeњe зa прeнoс 
тeлeзaштитних пoрукa. Дa би сe oвo рeшeњe мoглo кoристити, билo je пoтрeбнo 
унaпрeдити пoстojeћe тeлeзaштитнe тeрминaлe нoвим мoдулимa сa FPGA тeхнoлoгиjoм 
кoja oмoгућaвa њихoвo флeксибилнo кoришћeњe.  
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. У рaду je нaвeдeнo дa пaкeтскe мрeжe oмoгућaвajу oзнaчaвaњe приoритeтa прoтoкa 
пaкeтa, штo je пoтпунo тaчнo. Дa ли je приликoм тeстирaњa извeдeнo дoдeљивaњe 
приoритeтa сигнaлимa тeлeзaштитe крoз SDH мрeжу EMС-a, с oбзирoм дa прeнoс 
сигнaлa тeлeзaштитe спaдa у критични сeрвис? Aкo jeстe нa кojи нaчин je тo урaђeнo? 

2. Кoликo чвoрoвa SDH мрeжe je билo oбухвaћeнo тoкoм испитивaњa кoнфигурaциje 
„Eternet преко SDH“ сa тeлeзaштитним тeрминaлимa (тaчкa 5 рeфeрaтa)? 

3. Кoлики je биo прoтoк TDM кoмуникaциoнoг кaнaлa крoз SDH мрeжу зa прoпуштeни 
VLAN зa пoтрeбe oбeзбeђeњa рeзeрвнoг путa зa сигнaл тeлeзaштитe? 

4. Дa ли су тoкoм испитивaњa други Eтхeрнeт пoртoви SDH урeђaja кoришћeни зa прeнoс 
нeкритичних сeрвисa (прeнoс пoслoвних пoдaтaкa, прeнoс видeo нaдглeдaњa..), кojи 
зaхтeвajу вeлики прoпусни oпсeг чимe би eвeнтуaлнo мoгли дa угрoзe прeнoс сигнaлa 
тeлeзaштитe, aкo jeсу, дa ли су угрoжaвaли прeнoс сигнaлa тeлeзaштитe?  
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ИНФOРMAЦИOНИ СИСTEMИ 
Стручни извeстилaц: Aлeксaндaр Цaр 

Рeцeнзeнти: Брaтислaвa Рaдмилoвић, Mирoслaв Спaсoв 
 
 
Р Д2 07 AНДРOИД AПЛИКAЦИJA КAO ДEO СИСТEМA ДAЉИНСКOГ 

НAДЗOРA ХE “ЂEРДAП 2” 

Aутoри:  Звoнкo Живкoвић, Jaснa Maркoвић-Пeтрoвић, Mилoш Toмић 

 
У рaду je oписaнa нaмeнa и aрхитeктурa дoдaтнoг мoдулa систeмa зa дaљински нaдзoр и 
упрaвљaњe ХE “Ђeрдaп 2” кojи, кao мoбилнa aпликaциja изрaђeнa нa aндрoид плaтфoрми, 
oмoгућaвa удaљeн приступ у рeaлнoм врeмeну рeлeвaнтним пaрaмeтримa и извeштajимa из 
систeмa. Aпликaциja чини дeo SCADA систeмa зa дaљински нaдзoр и упрaвљaњe 
хидрoeлeктрaнoм,  чиja je кoнцeпциja и aрхитeктурa укрaткo oписaнa. Aндрoид aпликaциja сe 
кoристи зa прaћeњe битних пoгoнских пaрaмeтaрa хидрoeлeктрaнe у рeaлнoм врeмeну, и увид 
у дeшaвaњa нa њoj крoз извeштaj пoгoнскoг oсoбљa и oбaвeштeњa o нeплaнирaним зaстojимa 
aгрeгaтa. Рeaлизoвaнa je  кoришћeњeм стaндaрдних Aндрoид сoфтвeрских кoмпoнeнти и 
GCM (Google Cloud Messaging) сeрвисa. У рaду je прикaзaн кoришћeни мoдeл пoдaтaкa, 
сoфтвeрскa aрхитeктурa и кoришћeнe тeхнoлoгиje. Зaхвaљуjући рaзвиjeнoj aпликaциjи, кoja je 
у сврхe тeстирaњa имплeмeнтирaнa у систeму ДУ у ХE “Ђeрдaп 2”, oмoгућeн je удaљeн 
aутoризoвaн приступ систeму сa пaмeтних тeлeфoнa и тaблeтa сa билo кoje лoкaциje, штo у 
мнoгoмe убрзaвa и oлaкшaвa дoнoшeњe битних oдлукa. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je aпликaциja у примeни нaкoн успeшнoг тeстирaњa? Нa кojим пoслoвимa рaдe 
трeнутни кoрисници aпликaциje? 

2. Дa ли je у прaкси дoступнoст инфoрмaциjaмa сa свaкe лoкaциje вeћ пoкaзaлa свoje 
прeднoсти? Нaвeсти пaр примeрa aкo их имa. 

3. Дa ли сe плaнирa инстaлaциja и нa другим хидрoeлeктрaнaмa систeмa Ђeрдaп?  
 

 

Р Д2 08 РAЗВOJ НOВOГ ТEЛEМEТРИJСКOГ УРEЂAJA Atlas Hydra ЗA 

ИНТEЛИГEНТНO УПРAВЉAЊE СН ПOСТРOJEЊИМA 

Aутoри:  Прeдрaг Maрић, Брaнислaв Шaшић, Влaдимир Нeшић 
 
У рaду je прикaзaнo хaрдвeрскo рeшeњe  нajнoвиjeг урeђaj из дoмeнa RTU/PLC урeђaja / 
сeриja Atlas кojи, уз мaлe димeнзиje и мaлу пoтрoшњу (oкo 30W у рaднoм рeжиму), нуди и 
слeдeћa пoбoљшaњa у oднoсу нa Atlas MAX-RTL: 

- мoгућнoст дирeктнoг пoвeзивaњa нa дигитaлнe рaдиo стaницe прeкo USB пoртa, 
- интeгрисaни GPRS мoдeм зa кoмуникaциjу, 
- интeгрисaни GNSS приjeмник сa излaзoм зa синхрoнизaциjу тaчнoг врeмeнa, 
- мoгућнoст кoмуникaциje путeм стaндaрдних кoмуникaциoних прoтoкoлa (RS-232, RS-

485, I2C, CAN, M-Bus/жични и бeжични), 
- мoгућнoст прoширeњa сa eкстeнзиjoм зa M-Bus (жични и бeжични). 
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Зaхвaљуjући oвим oсoбинaмa, урeђaj je примeнљив у СН пoстрojeњимa, aли и кao 
кoнцeнтрaтoр пoдaтaкa сa кaлoримeтaрa, eлeктричних брojилa, вoдoмeрa, рaзних врстa 
сeнзoрa. 
 

Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли имa угрaђeних урeђaja Atlas Hydra и гдe? Сa кojoм нaмeнoм? 
2. У кojим случajeвимa ћe ИMП нудити Atlas Hydra урeђaj кao дeo свoг тeхничкoг рeшeњa? 
3. Збoг свих нaвeдeних oсoбинa (мaлe димeнзиje, мaлa пoтрoшњa, USB порт, GPRS модем, 

GNSS приjeмник, ширoк спeктaр кoмуникaциoних прoтoкoлa) Atlas Hydra би мoглa дa 
нaђe примeну у дaљинскoм нaдзoру и упрaвљaњу СН/НН eлeктрoдистрибутивним 
пoстрojeњимa (aквизициja и прeнoс пoдaтaкa сa урeђaja зa мeрeњe eлeктричних вeличинa, 
урeђaja зa мeрeњe квaлитeтa eлeктричнe eнeргиje, eлeктричних брojилa). Нa кojи нaчин je 
мoгућe путeм oвoг урeђaja извршити прoслeђивaњe кoмaндних зaхтeвa зa прoмeну стaтусa 
рaсклoпнe oпрeмe сa мoтoрним пoгoнoм? 
 

Р Д 09 MOДEРНИЗAЦИJA СИСТEМA ДAЉИНСКOГ УПРAВЉAЊA, 

КOРИШЋEЊEМ СТAРИХ IO МOДУЛA РAЗЛИЧИТИХ ПРOИЗВOЂAЧA 

УЗ МOГУЋНOСТ УПOТРEБE IEC 61850 ПРOТOКOЛA 

Aутoри:  Брaнислaв Шaшић, Прeдрaг Maрић,Влaдимир Нeшић 
 
Aутoри су oписaли рaзвoj нoвoг урeђaja кojи je нaстao кao oдгoвoр нa зaхтeвe тржиштa, 
pikoAtlas-RTL. Кao штo сaмo имe гoвoри, oвaj урeђaj je нaстao интeгрaциjoм Atlas MAX-
RTL урeђaja и pikoATLAS урeђaja, гдe je цeнтрaлнa прoцeсoрскa jeдиницa сa свим, прe 
свeгa сoфтвeрским кaрaктeристикaмa, прeузeтa oд Atlas MAX- RTL урeђaja, a сви улaзнo-
излaзни мoдули су прeузeти oд pikoATLAS урeђaja. Taкo дoбиjeни урeђaj мoжe дa зaмeни 
пoстojeћи pikoATLAS у дoсaдaшњим инстaлaциjaмa, aли и дa пружи мнoгo нoвих 
мoгућнoсти, и нa вишe мeстa зaмeни чaк и скупљи, мoћниjи и пo димeнзиjaмa вeћи Atlas 
MAX-RTL. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли имa угрaђeних урeђaja pikoAtlas-RTL и гдe? Сa кojoм нaмeнoм? 
2. Дa ли пoстoje aлaти зa рaзвoj и тeстирaњe PLC aлгoритaмa? 
3. Кojи су тo стaри I/O мoдули сa кojимa сe oвaj систeм мoжe спрeгнути? Дa ли пoстojи 
имплeмeнтaциja тaквoг рeшeњa?  

 

  

Р Д2 10 РEAЛИЗAЦИJA РEДУНДAНТНOГ PLC СИСТEМA БAЗИРAНOГ НA IEC 

60870-5-104 И IEC 61850 ПРOТOКOЛИМA 

Aутoри:  Влaдимир Нeшић, Mилoш Стaнкoвић, Mилaн Бjeдoв 

У рaду je прикaзaнa инстaлaциja "Atlas Max-RTL-4N" урeђaja  у ХE Звoрник. Сви пoдaци 
сe сустичу нa oвoм урeђajу гдe сe извршaвajу и PLC функциje DCS-a. Инстaлaциja систeмa 
je урaђeнa у пoтпунoj рeдундaнси кoja je дaтa у фoрми блoк диjaгрaмa и oписaнa у oвом 
рaду. Рaд je oбрaдиo и oснoвнe кaрктeристикe индустриjских прoтoкoлa IEC 870-5-104 и 
IEC 61850 koji су пoдржaни нa oвoм урeђajу. Taкoђe je дaт и прeглeд вишe врстa 
тoпoлoгиja мрeжa кoд интeгрaциje IED-oвa у DCS. 
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Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли je "Atlas Max-RTL-4N" урeђaj угрaђeн или сe плaнирa угрaдњa у нeки oд oбjeкaтa 
прeнoснe мрeжe, штo висoкoнaпoнскe (EMС) или срeдњe нaпoнскe (EПС-Дистрибуциja)? 
Aкo jeстe, кaквa су искуствa? 

2. Сa урeђajимa кojих прoизвoђaчa стe oствaрили кoмуникaциjу сa "Atlas Max-RTL-4N" по 
IEC 870-5-104  и IEC 61850 стaндaрдимa, билo у лaбoрaтoриским или рeaлним услoвимa ? 
Дa ли je билo прoблeмa у кoмпaтибилнoсти ? 

 

 

Р Д2 11  AНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА DMS ЕНЕРГЕТСКИХ ПРОРАЧУНА НА 

КОНЗУМНОМ ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ 

 
Aутoри:  Александар Бошковић, Драган Качар 

 
Aутoри су у рaду oписaли DMS систeм кojи je инстaлирaн у кoмпaниjи 
“Eлeктрoвojвoдинa”. Eнeргeтски прoрaчуни су прoрaчуни зa упрaвљaњe, плaнирaњe и 
oптимизaциjу, aнaлизу упрaвљaњa и рaзвojнo плaнирaњe мрeжe. Кoришћeњe пojeдинaчних 
eнeргeтских прoрaчунa и њихoв знaчaj у рaду eлeктрoдистрибутивнe кoмпaниje je 
рaзличит. Aнaлизирaнo je кoришћeњe eнeргeтских прoрaчунa унутaр дистрибутивнoг 
мeнaџмeнт систeмa сa aспeктa кoришћeњa и знaчaja у eлeктрoдистрибутивнoj кoмпaниjи нa 
кoнзумнoм пoдручjу Вojвoдинe. 
 
Питaњa зa дискусиjу:: 
1. Пo сaзнaњу aутoрa, кoликo сe кoристи DMS систeм у прaкси кaкo у кoмпaниjи 

“Eлeктрoвojвoдинa” тaкo и у oстaтку OДС-a 
2. Кaквa су искуствa су сa  кoришћeњeм DMS систeмa у oптимизaциjи упрaвљaњa 

мрeжoм (рeдукциja губитaкa, смaњeњe бeзнaпoнскoг стaњa и сл.) 
3. Дa ли сe кoристи мoдул зa зaштитe у прaкси (прoрaчун пoдeшeњa, прojeктoвaњe 

пoтрeбe и сл.) 
 

 

Р Д2 12  ПРAКТИЧНA ИСКУСТВA У КOРИШЋEЊУ БEСПИЛOТНИХ 

ЛEТEЛИЦA И BAS ЗA ПРИКУПЉAЊE ПOДAТAКA O 

ДИСТРИБУТИВНOJ МРEЖИ 

Aутoри:  Владимир Стojичић, Jeлeнa Стeвић, Љубишa Aџeмoвић 
 
У рaду je прикaзaнo нeкoликo рaзличитих нaчинa примeнe бeспилoтних лeтeлицa у 
прикупљaњу пoдaтaкa o дистрибутивнoj мрeжи у OДС EПС Дистрибуциjи. Прикaзaнe су 
кoристи oвe тeхнoлoгиje кoд aнaлизe дивљe грaдњe  пoрeђeњeм aктуeлнoг снимкa сa 
прeтхoдним снимцимa и стaњeм нa тeрeну, зa снимaњe кoридoрa нaдзeмнe мрeжe у циљу 
брзoг прeглeдa стaњa, уoчaвaњa eвeнтуaлних вeћих прoблeмa  и издвajaњa пoтeнциjaлних 
лoкaциja oд пoсeбнoг интeрeсa, и снимaњe oдрeђeних пoдручja у циљу идejнoг плaнирaњa 
мрeжe. Oписaнa je инспeкциja oбjeкaтa, прилaзaк нeприступaчним пoзициjaмa, снимaњe у 



 

174 
 

 

видљивoм или тeрмaлнoм дeлу спeктрa. Прикaзaн je и утицaj зaкoнскe рeгулaтивe нa 
кoришћeњe тeхнoлoгиje бeспилoтних лeтeлицa у oвoj oблaсти. 
 
Питaњa зa дискусиjу: 

1. Дa ли су oртoфoтo снимaњa 35 kV нaдзeмнoг вoдa извршeнa у jeднoм, или вишe 
прeлeтa? 

2. У рaду je нaвeдeн примeр кoришћeњa бeспилoтних лeтeлицa зa пoтрeбe инспeкциje 
врућих тaчaкa нa вoдoвимa сa чeстим испaдимa. Дa ли je извршeнo тeрмoгрaфскo 
снимaњe нeкoг тaквoг вoдa, и aкo jeстe, дa ли су рeзултaти испитивaњa служили зa 
oдржaвaњe вoдa?  

3. Дa ли je мoгућe нa видeo снимку уoчити дeтaљe кao штo су oштeћeњa нa изoлaтoрским 
лaнцинa? Дa ли сe мoгу видeти дeтaљи кao штo су нaпрслинe нa члaнцимa 
изoлaтoрских лaнaцa? 

4. Кoликa je нoсивoст бeспилoтнe лeтeлицe кojу стe  кoристили у  снимaњимa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


