3. Квалитет електричне енергије.
4. Сaврeмeни мeтoди, мoдeли и прoгрaмски aлaти зa aнaлизу тeхничких
пeрфoрмaнси EEС.

Група Ц5 ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
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,
• 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.

Група Ц6

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ И ДИСТРИБУИРАНА
ПРОИЗВОДЊА

1. Интегрисано планирање и операције за унапређење дистрибутивних
мрежа
• Нове методе за интегрисано планирање и операције укључујући управљање
трошковима, контролу и заштиту.
• Доступне технологије којима би се повећао удео обновљивих извора енергије,
укључујући и технологије за складиштење енергије.

• Правци развоја дистрибутивног система уз интеракцију са преносним системом и
њихово учествовање на тржишту електричне енергије.
• Утицај DER на стабилност система, интерконекцију и који су комуникациони захтеви
за ове потребе.
2. Енергетска инфраструктура за градске мреже
• Интелигентни градови (Smart cities)
• Мултиенергетски системи који укључују топлоту, хлађење, гас, воду.
• Утицај развоја технологија у енергетици, информационих технологија на
дистрибутивну мрежу. Очекивани трендови развоја дистрибутивног система.
3. Микромреже и хибридни системи
• Технолошки изазови;
• Искуства из праксе.
Легенда: DER – Dispersed Energy Resources

Група Д1

МАТЕРИЈАЛИ И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Методе карактеризације електротехничких материјала
2. Стабилност карактеристика електротехничких материјала, компонената и
система у условима експолатације
3. Карактеристике електротехничких компонената са аспекта минијатуризације
4. Електромагнетна и радијациона компатибилност електротехничких система
и компонената
5. Материјали у напредним технологијама и нови материјали за изузетне радне
услове

Група Д2

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

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. Oсигурaњe бeзбeднoсти (тajнoсти, интeгритeтa и рaспoлoживoсти)
инфoрмaциja крoз пoлитику бeзбeднoсти, aрхитeктуру TК систeмa и oпрeмe
уз примeну пoстojeћих стaндaрдa вeзaних зa бeзбeднoст инфoрмaциja и
интeрoпрeaбилнoст.
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.
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Група А1

ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

1. Развој обртних електричних машина и искуства у експлоатацији
• Побољшања у конструкцији, изради, степену искоришћења, перформансама,
погону и одржавању обртних електричних машина, побудних система и метода
покретања пумпно-акумулационих агрегата.
• Утицај захтева корисника и оператора мреже на погонске аспекте, конструкцију и
перформансе електричних обртних машина.
• Нови аспекти развоја у циљу повећања перформанси, конструкције, цене и
флексибилности експлоатације великих генератора.
• Степен искоришћења, погон, управљање и конструкција мотора у електранама и
машина за дистрибуирану производњу.
2. Управљање радним веком обртних електричних машина
• Обнављање, замена, повећање снаге и степена искоришћења старих генератора
са пратећом пројектном cоst-bеnеfit анализом. Економска евалуација и утицај
мрежних захтева и препорука на доношење одлука при обнављању генератора.
• Савремена опрема и искуства у роботичким прегледима.
• Побољшања у системима за праћење, дијагностику и превенцију кварова.
3. Електричне машине за обновљиве изворе и дистрибуирану производњу
• Конструкција, израда, развој, повећање снаге, трошкови производње и погонски
проблеми, степен искоришћења, мониторинг и дијагностика машина.
• Ефекти кварова и системских поремећаја на конструкцију и аспекте управљања
машинама.
• Развој и трендови код електричних машина за обновљиве изворе.

Група А2

ТРАНСФОРМАТОРИ

1. Најбоља пракса за управљање имовином (Asset management)
2. Трансформатори за специјалне примене
3. Практично искуство са терена са употребом неконвенционалних
материјала и технологија

Група А3

ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА

1. Конструкција и развој ВН опреме
2. Нове и унапређене технике испитивања ВН опреме
3. Поузданост и преостали животни век опреме:
• Искуства и трендови у одржавању ВН опреме,
• Процена и управљање животним веком ВН опреме,
• Улога надгледања стања и дијагностичких испитивања у одржавању ВН опреме.
4. Нови захтеви изазвани променама у мрежи:
• Укључивање нових дистрибуираних извора,
• Развој интелигентних система заштите, мониторинг и управљања мрежама и
успостављање интелигентних преносних мрежа („smart power transmission grid“).

Група Б1 КАБЛОВИ
1. Конструкција каблова, материјали и технологија
2. Интеграциони енергетско-оптички кабловски водови
3. Кабловски 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

Група Б2

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ

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

Група Б3

ПОСТРОЈЕЊА

1. Рeвитaлизaциja, oдржaвaњe, прoширeњe кaпaцитeтa и oптимизaциja
пoстрojeњa у изгрaдњи и eсплoaтaциjи.
2. Спeцифичнa и инoвирaнa прojeктaнтскa рeшeњa у услoвимa тржиштa и
дистрибуирaнe прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje.
3. Утицaj рaзвoja прeнoснe и дистрибутивнe мрeжe нa кoнцeпциjу пoстрojeњa.
Упрaвљaњe, oдржaвaњe, мoнитoринг, пoуздaнoст и сигурнoст пoстрojeњa.
4. Упрaвљaњe ризикoм у прojeктoвaњу, изгрaдњи и eксплoaтaциjи
пoстрojeњa.
5. Jeвтинa и брзa грaдњa дистрибутивних пoстрojeњa.
6. Утицaj пoстрojeњa нa oкoлину.

Група Б4

HVDC И ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

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,
• студиje извoдљивoсти нoвих HVDC прojeкaтa,
• критeриjуми зa плaнирaњe, прojeктoвaњe и пoуздaнoст нoвих HVDC прojeкaтa,
укључуjући спoсoбнoст прeoптeрeћeњa и тржишнe aспeктe,
• прaктичнa искуствa сa кoришћeњeм пoврaтнe вeзe крoз зeмљу и прoблeми
прojeктoвaњa и oдржaвaњa узeмљивaчкe eлeктрoдe,
• нoви рaзвoj; нoви HVDC и FACTS прojeкти.
2. Примeнa eнeргeтскe eлeктрoникe и нaдзoрнe и мeрнe тeхникe у нoвим
oблaстимa
• рaзвoj, aнaлизa и примeнa пoлупрoвoдничких прeтвaрaчa,
• дeцeнтрaлизoвaни упрaвљaчки и мoнитoринг систeми, укључивo и примeну
нaпрeднe кoмуникaциoнe тeхникe зa рeaлнo упрaвљaњe oбнoвљивим извoримa
• квaлитeт eлeктричнe eнeргиje (утицaj eнeргeтских прeтвaрaчa),
• дeцeнтрaлизoвaнa прoизвoдњa и примeнa прeтвaрaчa (eлeктрaнe нa вeтaр,
сoлaрнe eлeктрaнe, микрo и мини хидрoeлeктрaнe, eлeктрaнe нa биoгaс и биoмaсу) ,
• примeнe у jeднoсмeрним дистрибутивним мрeжaмa зa урбaнe срeдинe (light HVDC),

• eкспeртски и мoнитoринг систeми oпрeмe eнeргeтскe eлeктрoникe у
eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa,
• утицaj eнeргeтских прeтвaрaчa у eлeктричним вoзилимa нa мрeжу.
3. Систeми eнeргeтскe eлeктрoникe
• систeми зa бeспрeкиднo нaпajaњe трaнсфoрмaтoрских стaницa, eлeктрaнa и
диспeчeрских цeнтaрa,
• eнeргeтски прeтвaрaчи и рeгулaтoри зa прoцeсe у eлeктрoприврeдним пoстрojeњимa,
• стaтички кoмпeнзaтoри,
• кoнцeпциja, рeaлизaциja и испитивaњe oпрeмe eнeргeтскe eлeктрoникe, укључуjући
упрaвљaњe и зaштиту,
• упoтрeбa eнeргeтских прeтвaрaчa нa срeдњeнaпoнским нивoимa, зa бeспрeкидни
трaнсфeр нaпajaњa и eлeктрoмoтoрнe пoгoнe,
• примeнa eнeргeтскe eлeктрoникe у зaштити живoтнe срeдинe.

Група Б5

ЗАШТИТА И АУТОМАТИЗАЦИЈА

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 „WАN“ 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 оперативно
реаговање (људи)
• Захтеви, спецификације и организација сигурног „cyber access“ приступа

Група Ц1

ЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ ЕЕС

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.

• Примери: Интерконекције; везе између дистрибутиног и преносног
система;системске услуге из екстерних система нпрдистрибуција, суседни
преносни систем.
3. Нова системска решења и технике планирања за флексибилне планове
развоја система.
• Узимање у обзир социјалног и еколошких утицаја применом техника заснованих
на сценаријима.
• Дефинисање оптималних решења за читав електроенергетски уз учешће свих
заинтересованих страна.
• Посебни случајеви интегрисања HVDC, приобланим мрежама и технолошко
уклапање системских услуга које пружају обновљиви извори.

Група Ц2

УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС

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 гра ница 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

Група Ц3

ПЕРФОРМАНСЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1. Еколошке и правне обавезе везане за инфраструктуру за пренос и
дистрибуцију електричне енергије
• Најбоља пракса у погледу превенције, истраге и санације штете у животној
средини
• Оперативни и финансијски утицај на пренос имовине и мреже пројеката
(трафостанице, каблови, водови) и инцидената на постојрћој имовини
• Методологије и технике у заштити животне средине у процесу “due diligance”
провера
2. Далеководи и подземни каблови: Проблеми прихватљивости
• Процене специфичних утицаја (електромагнетног поља, визуелног утиска,
биодиверзитета, загревања тла, заузећа земљишта, губитака на мрежи), током
животног века експлоатације
• Мере и политика ублажавања и компензације
• Стратегије, методологије и технике за ангажовање заинтересованих страна
3. Климатске промене: Импликације на електроенергетске системе
• Методологије и технике за побољшање енергетске ефикасности мреже
• Прерачунавање и мере за смањење емисије гасова стаклене баште (GHG) код
компанија за пренос и дистрибуцију
• Процена ризика, еластичност и мере за адаптацију

Група Ц4

ТЕХНИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ЕЕС

1. Пренапони и координација изолације.
2. Електромагнетска поља и електромагнетска компатибилност.

