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34. САВЕТОВАЊЕ CIGRE Србија

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО РАСКРШЋЕ СРБИЈЕ, РЕГИОНА И ЕВРОПЕ

У Врњачкој Бањи је од 02. до 06. јуна 2019. године одржано 34. саветовање 
CIGRE Србија

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА

У складу са Програмом рада, свечано отварање 34. саветовања CIGRE Србија 
одржано је 2. јуна 2019. године са почетком у 18,00 часова, уз присуство 
преко 750 учесника и гостију из земље и иностранства. 

Након извођења Химне Републике Србије (хор „Абрашевић“), присутним гостима 
и учесницима Саветовања обратио се председник CIGRE Србија, господин Небојша 
Петровић. У свом обраћању, нагласио је да је ово највећи и најзначајнији скуп 
електроенергетичара у Србији, који традиционално окупља стручне и научне 
раднике и пословне људе из електропривредних компанија, електроиндустрије, 
пројектантских, консултантских, научно-истраживачких и образовних институција 
из Србије, Републике Српске и држава у окружењу. 

Национални комитет CIGRE Србија делује на нашим просторима већ 68 година, 
основан је 1951. године као ЈУКО CIGRE и реч је о најзначајнијм, најмасовнијем и 
најутицајној организацији у области елктроенергетике у Србији.
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CIGRE Србија представља један од комитета Међународног савета за велике 
електричне мреже CIGRE, основаног још 1921. године са седиштем у Паризу и који 
обухвата цео свет. Идуће године ће бити у Паризу обележена 100. годишњица 
рада најзначајније струковне организације електроенергетичара на свету, а за 
две године у Србији 70 година континуираног рада најзнчајније организације 
електроенергетичара у Србији.

Председник CIGRE Србија, господин Небојша Петровић је навео да, као и сва 
претходна саветовања и 34. саветовање CIGRE Србија од 02. до 06. јуна 2019. 
године, има за циљ да стручној јавности представи најновија техничка знања и 
искуства из области производње, преноса, дистрибуције и тржишта електричне 
енергије и покаже спремност наших стручњака да одговоре на захтеве који су већ 
постављени пред електроенергетски сектор.

Ови захтеви су обрађени у 175 стручних радова, који су написани на унапред 
дефинисане, у овом тренутку актуелне, преференцијалне теме.

Председник CIGRE Србија, господин Небојша Петровић се осврнуо на три изузетно 
важне актуелне теме 34. саветовања које су одржане у преподневном делу првог 
радног дана 34. саветовање CIGRE Србија у понедељак 3. јуна 2019. године и 
поред тога истакао да је сарадња националних комитета CIGRE у региону веома 
значајна за елетроенергетски сектор и због тога посебно навео три пројекта која 
су тренутно актуелна:
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• Студија регулације напона и токова реактивних снага, која ће бити завршена 
у првом кварталу 2020. године и има 6 учесника, а финансира се из фондова 
WBIF.

• Израда националних додатака NNA за стандард EN 50341-1.
• Изградња две хидроелектране на Дрини, као зејднички пројекат Јавног 

предузећа Електропривреде Србије и Мешовитог холдинга Електропривреде 
Републике Српске.

Ту је и CIGRE SEERC који је од иницијалне регионалне организације CIGRE прерастао 
у организацију чије су чланице из југоисточне Европе, све до Грузије.

Традиционални покровитељи Саветовања су Министарство рударства и енергетике 
Републике Србије, Јавно предузеће Електропривреда Србије, Акционарско 
друштво Електромрежа Србије и Мјешовити холдинг Електропривреде Републике 
Српске.

Свечаном отварању Саветовања присуствовала је госпођа мр Мирјана Филиповић 
државни секретар Министарства рударства и енергетике Републике Србије која 
је у свом обраћању учесницима 34. саветовања у име Министарства рударства и 
енергетике и своје лично име истакла да је велика част и задовољство видети овако 
велики број присутних на свечаном отварању 34. саветовања CIGRE Србија, да је 
неопходно обезбедити сигурно и поуздано снабдевање електричном енергијом, 
на чему је Министарство рударства и енергетике у сарањи са ЈП Електропривреда 
Србије и АД Електромрежа Србије свих ових претходних година и радило. Она 
је навела да Министарство рударства и енергетике у континуитету усклађује 
све законске регулативе, подзаконске акте и друге елементе за функционисање 
енергетског система Србије са захтевима Европске комисије, Енергетске заједнице 
и других институција и подсетила да је у току израда Акционог плана смањења 
утицаја енергетике на климатске промене, што је основа за будуће преговоре у 
оквиру процеса придруживања Европској унији.

Госпођа Мирјана Филиповић, 
државни секретар Министарства 
рударства и енергетике Републике 
Србије је отворила и пожелела 
успешан рад свим учесницима 34. 
саветовања CIGRE Србија.



34. саветовање

- 9 -

У име Агенције за енергетику Републике Србије, на свечаном отварању 34. 
саветовања CIGRE Србија, обратио се Аца Марковић, члан Савета Агенције за 
енергетику Републике Србије. Господин Аца Марковић је истакао да је Саветовање 
CIGRE Србија веома значајно за развој енергетске науке и струке у Републици 
Србији.

У име Јавног предузећа Електропривреда Србије и в.д. директора Милорада 
Грчића присутнима се обратио проф. др Александар Гајић, члан Надзорног 
одбора. Проф. др Александар Гајић, је нагласио да ЈП Електропривреда Србије 
пролази кроз изазован период у којем мора да се осавремени и модренизује своје 
капацитете, да направи нове, а да привреда и грађани Србије то не осете. Истакао 
је да производња, дистрибуција и снабдевање електричном енергијом морају да 
функционишу непрекидно, стабилно и поуздано.

У име Акционарског  друштва Електромрежа Србије и директорке Јелене Матејић 
и у своје лично име присутнима се обратио господин Илија Цвијетић, извршни 
директор за пренос електричне енергије. Господин Илија Цвијетић истакао је 
неке од пројеката које тренутно реализује ЕМС АД. Посебно је истакао пројекат 
Asset management-a, који се у ЕМС АД реализује већ две године, затим Пројекат 
даљинско командовање високонапонском расклопном опремом, потпуни надзор 
над трансформаторским станицама и разводним постројењима из управљачких 
центара ЕМС АД, што значи да ће трансформаторске станице и разводна постројења 
бити без посаде.  Даљинско командовање је већ реализовано у ТС Јагодина 4, ТС 
Врање 4 и ТС Сомбор 3. 

У име Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске и в.д. директора 
Луке Петровића и у своје лично име присутнима се обратио магистар Дарко 
Милуновић, извршни директор за економске послове. Магистар Дарко Милуновић, 
навео је да су у великим изазовима, попут реконструкције и модернизације 
постојећих капацитета и изградње нових, најважнији људи и адекватно особље. 
Он је додао да је електроенергетски сектор суочен са одливом најквалитетнијих 
кадрова и да управо Саветовање CIGRE Србија може значајно да помогне да се 
тај тренд заустави. Истакао је да МХ Електропривреде Републике Српске планира 
изградњу ХЕ Горња Дрина инсталисане снаге 200 MW, коју заједно ради са ЈП 
ЕПС, затим ХЕ Дабар инсталисане снаге 160 MW, у досадашњем делу Пројекта већ 
је потрошено неких 50-так милиона еура властитих средстава, затим соларана 
електрана у Требињу, за коју постоји велико интересовање у неколико институција, 
ту је и ветроелектрана Хргуд, за коју су обезбеђена средства.

Свечаном отварању присуствовали су и представници Националних комитета 
из региона. Ту су били представници Националних комитета CIGRE из Босне и 
Херцеговине и Црне Горе, који су се обратили учесницима Саветовања. Господин 
Предраг Мијајловић, председник Националног комитета CIGRE Црне Горе, који се 
на свечаном отварању 34. саветовања CIGRE Србија обратио у име Црногорског 
комитета CIGRE и регионалне организације CIGRE – SEERC, истакао је да му је 
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изузетно драго што види велики број младих на Саветовању, што је за понос, да 
стварају и уче и поручио им да граде мостове сарадње. Господин Ирфан Дурмић, 
Председник Надзорног одбора Босанско-херцеговачког комитета CIGRE, се на 
свечаном отварању 34. саветовања CIGRE Србија обратио у име председника БиХ 
комитета CIGRE Едхема Бичакчића, и у своје име. Са поносом је навео да постоји 
дугогодишња успешна сарадња између електроенергетских сектора држава 
Србије и Босне и Херцеговине. Независни оператор преносног система НОС БиХ 
и Оператор преносног система Србије ЕМС АД имају изузетно успешну сарадњу у 
управљању и експлоатацији преносним системима. 

У даљем току свечаног отварања, председник CIGRE Србија, господин Небојша 
Петровић уручио је захвалнице генералним покровитељима и великим спонзорима, 
уз напомену да ће се захвалнице спонзорима, излагачима и донаторима доделити 
на отварању Техничке изложбе (3. јуна 2019).

Испред свих спонзора, донатора и излагача, скуп је поздравио господин Mихaилo 
Дивaц, Country Sales Director – Balkans, GE Renewable Energy GE Grid Solutions, који је 
навео да је ово велика прилика да спонзори, донатори и излагачи презентују своје 
производе и своја техничко-технолошка решења, знања, искуства  и трендове у 
развоју електроенергетског система у овој ери дигитализациије, која су значајна за 
развој електроенергетског сектора у Србији и региону. У Србији се веома успешно 
прате ови трендови.
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ПРИЗНАЊА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО  CIGRE Србиja и ПЛАКЕТЕ CIGRE 
Србиja

Извршни одбор CIGRE Србија je донео одлуку о додели Признaњa зa живoтнo 
дeлo и Плaкeтa CIGRE Србиja, у знaк  зaхвaлнoсти зa дугoгoдишњу успeшaн рaд и 
дoпринoс рaзвojу CIGRE Србиja, ово признaњa се дoдeљуjу свaкe другe гoдинe, зa 
врeмe трajaњa Сaвeтoвaњa, а oвe 2019. признaњe зa живoтнo дeлo је дoдeљeнo 
др Јoвaну Штaркљу.

Извршни одбор CIGRE Србија je донео одлуку о додели Плaкeта CIGRE Србиja др 
Нeнaду Симићу, Зoрaну Ћирићу и др Жaрку Jaнди.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ  CIGRE 
Србиja 

Службени део свечаног отварања пратио је уметнички програм  у извeдби учeникa 
музичкe шкoлe Кoрнeлиje Стaнкoвић из Трстеника.

Виктoр Tрaилoвић нa флaути ћe извeо је “Бaдинeри” Joхaнa Сeбaстиjaнa Бaхa,  клaсa 
прoфeсoркe Вeрицa Нeрић.

Jaнкo Нoвoсeлaц нa виoлинa извео је “Бaркaрoлa” Шeрнс, клaсa прoфeсoркe 
Нaтaшe Живкoвић.

Aлeкса Ђoнић јe нa хaрмoници извeо Дeчиjу Свиту, Гoркa Хeрмoсa, клaсa прoфeсoрa 
Игoрa Стaнojeвићa.

Стeфaн Вaсић јe извeо пeсму “Feeling good”, клaсa прoфeсoркe Кaтaринe Maксић 
Кoзић.

Двe дeвojчицe нa флaутaмa су извeлe музичку кoмпoзициjу „Mирис жeнe“ из 
истoимeнoг филмa.

Клaвирскa прaтњa нa нумeрaмa je прoфeсoр Mлaдeн Toдoрoвић.
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АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ 

Првог радног дана, у понедељак 3. јуна 2019. године одржане су панел сесије у 
облику „панел дискусије“ и „округлог стола“ на 3 актуелне теме 34. сaвeтoвaњa 
CIGRE Србиja: 

1. “Aспeкти примeнe III eнeргeтскoг пaкeтa и изазови примене IV eнeргeтскoг 
пaкeтa Eврoпскe униje у Рeпублици Србиjи“. 

Оргaнизaтoри зa oву тeму били су: Ненад Стефановић из Агенције за енергетику 
Републике Србије, председник СТК Ц5 Тржиште електричне енергије и регулација 
и Владимир Јанковић, стручни известилац СТК Ц5 Тржиште електричне енергије 
и регулација и руководилац Сектора за управљање међународним портфолиом 
ЕМС АД,  Душко Tубић, дирeктoр SCC-a, Mилoдрaг Кoшaрац, гeнeрaлни дирeктoр 
НOС БиХ-a, Aлeксaндар Курћубић извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe, 
Иван Булатовић, извршни директор SEE CAO Подгорица, Марко Јанковић, директор 
Дирекције за послове тржишта електричне енергије EMС АД, Дејан Стојчевски, 
технички директор SEEPEX-a Београд и и Срђан Суботић, руководилац Сектора са 
заинтересованим странама ЕМС АД.

Модератор актуелне теме је био Владимир Јанковић, стручни известилац СТК Ц5 
Тржиште електричне енергије и регулација и руководилац Сектора за управљање 
међународним портфолиом ЕМС АД.

Прва презентацију „ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА И ИЗАЗОВА ЗА СРБИЈУ ИЗ ТРЕЋЕГ 
EНEРГEТСКOГ ПAКEТA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“ су припремили и представили Ненад 
Стефановић, Владимир Јанковић и Срђан Суботић.

Другу презентацију „Регионална координација, европска регулатива и 
специфичности Југоисточне Европе“ припремили су Душко Тубић и Милодраг 
Кошарац, а на актуленој теми је представио Душко Тубић.

Трећу презентацију „ЕВРОПСКО БАЛАНСНО ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“ 
је припремио и представио на актуленој теми Марко Јанковић.

Четврту презентацију „Аспекти спајања тржишта у складу са III енергетским 
пакетом Европске уније“ је припремио и представио на актуленој теми Дејан 
Стојчевски.

Пету презентацију „Канцеларија за координисане аукције у Југоисточној 
Европи“ је припремио и представио на актуленој теми Иван Булатовић.
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Иако је Закон о енергетици у Републици Србији усклађен са Трећим 
ебергетским пакетом Европске уније, након његовог доношења усвојене 
су у Европској унији уредбе, које су подзаконски акти, као што су на пример 
мрежни кодови, који уз још недостајуће методологије значајно мењају 
електроенергетику Европе. Актулена тема “Aспeкти примeнe III eнeргeтскoг 
пaкeтa и изазови примене IV eнeргeтскoг пaкeтa Eврoпскe униje у Рeпублици 
Србиjи“ је показала на каквом се стратешком електроенергетском раскршћу 
налази Европа, Регион и Србија, које нас све обавезе, активности, пројекти 
и измене законских прописа, као и други изазови очекују да би могли да 
пратимо промене у електроенергетици Европе.

На основу напред наведеног јасно је колики је значај ове актулене теме 
и колико је интересовање побудила у стручним круговима инжењера 
електроенергетичара и других струка које се баве електроенергетиком.

Све презентације можете преузети са интернет сајта CIGRE Србиja.

2. “Aспeкти интеграција ветроелектрана у електроенергетски систем Србије“. 
Оргaнизaтoри и мoдeрaтoри зa oву тeму били су: Небојша Петровић, председник 
CIGRE Србија, Бojaн Ивaнoвић, председник СTК Ц1 Eкoнoмиja и рaзвoj, Нада 
Цуровић, председник СTК Ц3 Пeрфoрмaнсe систeмa зaштитe живoтнe срeдинe 
и руководилац Сектора за изградњу ВН водова ЕМС АД, Владимир Остраћанин, 
председник СTК Ц6 Дистрибуирaни систeми и дистрибуирaнa прoизвoдњa, Никола 
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Обрадовић, члан СТК Ц2 Управање и експлоатација у ЕЕС и руководилац Службе 
за системске услуге ЕМС АД, Небојша Вучинић, руководилац Центра за развој EMС 
АД, Миливој Кричка, руководилац Сектора за пројекте повезивања и прикључења 
у ЕМС АД, Иван Тркуља, руководиоц Сектора за стратегију у ЕМС АД, Десимира 
Тријића, руководилац Сектора за аутоматику ЕМС АД, Мирослав Жерајић из 
Сектора за стратегију ЕМС АД, Милица Копривица и Младен Пјановић из Службе за 
системске услуге ЕМС АД, Мирела Ђурђевић из Сектора за оперативне технологије 
НДЦ-а ЕМС АД, Душан Вукотић из ОДС ЕПС Дистрибуције, Иван Миланов, секретар 
СTК Ц3 Пeрфoрмaнсe систeмa зaштитe живoтнe срeдинe и представници ВЕ Чибук, 
ВЕ Ковачица и ВЕ Алибунар.

Модератор ове актулене теме је био Небојша Петровић, председник CIGRE Србиja.

На актуленој теми су представљене следеће области:

• Господин Жељко Ђурић је одржао презентацију о о изградњи ВЕ Чибук.
• Господин Вељко Ожеговић је одржао презентацију о о изградњи ВЕ Ковачица.
• Господин Дејан Јанковић је одржао презентацију о изградњи ВЕ Алибунар.
• O процесу провере усаглашености са захтевима ЕМС АД из техничких 

услова за прикључење ветроелектрана на преносни систем приликом 
прикључења на преносни систем и трајно током рада електране, 
што укључује Правила о раду преносног система и друге техничке 
услове, захтеве из европских мрежних еурокодова (RfG), садржај 
делимичних тестова за пуштање у погон појединих струјних кругова 
на које је везан одређен број ветрогенератора, затим постављање set 
pointa, управљање активном снагом, могућности регулације напона 
у тачки прикључења, регулација реактивне снаге, утицај енергетске 
електронике на заштиту преносног система, синхронизација на мрежу, 
софтверске симулације, и другим техничким аспектима презентацију 
су одржали Иван Тркуља, Десимир Тријић, Мирела Ђурђевић, Милица 
Копривица, Мирослав Жерајић и Младен Пјановић из ЕМС АД.

• О интеграцији ветроелектрана у дистрибутивни систем, са посебним 
нагласком на испуњење захтева из Правила о раду дистрибутивног 
система и смањењу губитака у дистрибутивној мрежи презентацију су 
припремили и одржали Обренко Чолић и Драгутин Поповић из ОДС ЕПС 
Дистрибуција.

• О утицају ветроелектрана на животну средину, Студија о процени 
утицаја на животну средину, захтеви екстерних институција, као што 
су инвестициони фондови, банке и други, са посебним захтевима о 
провери утицаја на животну средину (утицај на прице, утицај на слепе 
мишеве, shadow flicker, sun shadow, бука), генерално кумулативни 
утицај, који укључује и „environment social impact“, као и „social impact 
plan“ презентацију  је припремила и одржала Нада Цуровић, председник 
председник СTК Ц3 Пeрфoрмaнсe систeмa зaштитe живoтнe срeдинe.
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Главни закључци са актуелне теме “Aспeкти интеграција ветроелектрана у 
електроенергетски систем Србије“ су:

• Успостављен је јасан пут за изградњу обновљивох извора електричне 
енергије у Србији и њихово прикључење на преносни систем и 
дистрибитивни систем Републике Србије.

• Успостављен је процес провере усаглашености обновљивих извора 
електричне енергије са захтевима из Правила о раду преносног 
система и Правила о раду дистрибутивног система и другим техничким 
захтевима, који се поред осталог ослањају на европске мрежне кодове, 
из техничких услова за прикључење Оператора преносног система и 
Оператора дистрибутивног система Републике Србије.

• Показана је важност аспекта заштите животне средине и сарадње са 
локалним самоуправама, становништвом и привредом у свим фазама 
израдње обновљивих извора електричне енергије у Републици Србији.

• Указано је на то да можемо да ускоро очекујемо захтеве за прикључење 
соларних електрана већих снага, што значи да ће морати да буду 
прикључене на преносни систем Републике Србије.

Све презентације можете преузети са интернет сајта CIGRE Србиja.
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3. “Теxно-економске предности ближе сарадње између преносних мрежа у 
региону – визиja H2020 пројектa CROSSBOW“. 

CROSSBOW пројекат предлаже заједничку употребу ресурса ради унапређења 
управљања различитим обновљивим изворима енергије и јединицама за 
складиштење енергије на међународном нивоу, омогућавајући веће коришћење 
чисте енергије уз смањење оперативних трошкова рада система и повећање 
економских користи од обновљивих извора и јединица за складиштење енергије.

• Из програма HORIZON 2020 – EU – Друштвене промене
• СЛОГАН: Clean energy accross Europe – Чиста енергија широм Evrope (EU)
• ПРОЦЕЊЕНИ УТИЦАЈ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА: допринос креирању више 

од 70.000 радних места, приступ квалитетнијим услугама коришћења 
електричне енергије за преко 50 милиона грађана и привредних 
субјеката, уштеда 3mTona гасова са ефектом стаклене баште (GHG) и 
повећање од 10% у уделу ОИЕ (15,2 TWh) у производњи ел. Енергије.

• Време трајања пројекта: 01.11.2017 – 31.10.2021.
• Веома важан иновациони пројекат за ЕУ (ВИП категорија) 
• Развој нових производа, нових пословних модела, нових индустријских 

апликација и патената
• Продубљење интеграције учесника у ланцу производње и потрошње 

електричне енергије 
• Иновације ради унапређења конкурентности европске индустрије 
• Нове идеје и нове могућности за различите заинтересоване стране у сектору 

електроенергетике 

CROSSBOW ће предложити нове механизме за управљање прекограничном 
разменом балансне енергије.

CROSSBOW ће предложити правичне и одрживе накнаде за чисте технологије 
кроз употребу нових пословних модела који подржавају учешће нових играча на 
тржишту – тзв. агрегатора и смањење трошкова трговине.

CROSSBOW ће предложити нова решења (дистрибуирана, централизована и 
виртуелна) за складиштење енергије која нуде помоћне услуге.

CROSSBOW ће омогућити унапређење ИТ алата и комуникације, нпр. бољу 
опсервабилност мреже, која омогућава флексибилну производњу као одговор на 
промене потрошње.

Модератор ове актулене теме је био Небојша Петровић, председник CIGRE Србиja.

CROSSBOW су на 34. саветовању CIGRE Србија представили:

• проф. др Јовица Милановић, професора Уневирзитета у Манчестеру,
• Срђан Суботић, руководилац Сектора са заинтересованим странама ЕМС АД,
• Никола Тошић, руководиoца Сектора за развој и администрацију тржишта 

електричне енергије,
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• Петар Петровић, главног диспечера ЕМС АД.
• Биљана Ивановић из ЦГЕС-а, инжењер за краткорочно планирање, тржишне 

операције и обрачуне, Подгорица,
• 10 минута презентација Обрада Шкрбе из НОС БиХ-а, руководлица Службе 

за стратешко планирање и развој, Сарајево,
Петар Петровић и Никола Тошић су представили и области у којима учествује ЈП 
ЕПС и SCC.

Све презентације можете преузети са интернет сајта CIGRE Србиja.

Више о CROSSBOW пројекту можете прочитати на интернет сајту  
http://crossbowproject.eu/

СВЕ ТРИ „ПАНЕЛ СЕСИЈЕ“ О АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА ИЗАЗВАЛЕ СУ ВЕЛИКО 
ИНТЕРЕСОВАЊЕ ДОМАЋЕ, АЛИ И ИНОСТРАНЕ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ. 
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ИЗЛОЖБА „РАЗАРАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 1999. ГОДИНЕ“

На 34. саветовању CIGRE Србија је приказана „ИЗЛОЖБА РАЗАРАЊЕ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 1999. ГОДИНЕ“. 
Изложба, коју је припремио Секретаријат CIGRE Србија, садржала је избор 
фотографија, презентације и видео материјал који си имали за циљ  да стручну 
електроенергетску јавност Републике Србије  подсете, после 20 година, на огромна 
разарања електроенергетских објеката НАТО бомбардовањем  од 24. марта до 
11. јуна 1999. године и борбу, непрекидни 24-часовни рад запослених из целог 
електроенергетског сектора Србије, ЈП Електропривреда Србије, пројектантских 
предузећа, извођача радова и произвођача електроенергетске опреме и уређаја, 
за санирање оштећених и уништених електроенергетских објеката.
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ТЕХНИЧКА ИЗЛОЖБА

Како је ово највећи и најзначајнији скуп електроенергетичара у Србији, 
који традиционално окупља стручне и научне раднике и пословне људе 
из електропривредних компанија, електроиндустрије, пројектантских, 
консултантских, научно-истраживачких и образовних институција из Србије, 
Републике Српске и држава у окружењу, у понедељак 03. јуна 2019. отворена је 
Техничка изложба на 34. саветовању CIGRE Србија на којој су стручној јавности 
представљена најновија техничка знања и искуства из области производње, 
преноса, дистрибуције и тржишта електричне енергије и покаже спремност наших 
стручњака да одговоре на захтеве који су већ постављени пред електроенергетски 
сектор. 

На Техничкој изложби су учествовали:
• 4 Генерална покровитеља,
• 8 Великих спонзора,
• 8 Спонзора,
• 1 Спонзор свечаног отварања,
• 1 Спонзор ВИП вечере,
• 1 Спонзор Android/IOS aplikacije
• 2 Донатора,
• 15 Излагача,
• 2 Корисника пано презентација.

У оквиру Техничке изложбе на 34. саветовању 
CIGRE Србија одржано је 14 пословних 
презентација компанија на којима су 
представљени тематски заокружени 
иновативни производи, smart технологије, 
услуге, пројектантска и извођачка решења 
које ове компаније развиле и нуде на 
тржишту електроенергетског сектора у 
Србији и региону.
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УЧЕСНИЦИ САВЕТОВАЊА

Број учесника који су платили котизацију је 461, што је веома важно за успешну 
организацију, стручни рад и пословни програм 34. саветовања CIGRE Србија, 
процена броја учесника на свечаном отварању је де је било близу 800 присутних, 
а укупан број учесника 34. саветовања CIGRE Србија је процењен на око 1100. 

СТРУЧНИ РАД САВЕТОВАЊА

На 34. саветовању CIGRE Србија објављено је 175 радова у складу са организационом 
шемом CIGRE Србија. Стручни рад на Саветовању одвијао се у 16 група (чији су 
називи идентични са називима Студијских комитета). Пленарне седнице група 
одржаване су у складу са Програмом рада паралелно у 3 сале. Основа за дискусију на 
седницама били су радови, написани по унапред дефинисаним преференцијалним 
темама. 

После завршетка пленарних седница, Студијски комитети су донели одговарајуће 
закључке, изабрали најзапаженије радове и дефинисали преференцијалне теме за 
следеће 35. саветовање 2021. године. 

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА НА САВЕТОВАЊУ

Нa 34. сaвeтoвaњу CIGRE Србиja, као и на претходном саветовању, oргaнизaтoри 
су пoзвaли 30 студeнaтa eлeктрoтeхникe – eнeргeтски oдсeк дa учeству-
jу нa сaвeтoвaњу o трoшку oргaнизaтoрa. Oдaзвaлo сe 29 студeнaтa сa вишe 
eлeктрoтeхничких фaкултeтa из Србиjе и Републике Српске (БиХ). У 17 рaдoвa кojи 
су били прeзeнтoвaни нa сaвeтoвaњу, студeнти су били први aутoри или кoaутoри. 
Пo студиjским кoмитeтимa, зaступљeнoст “студeнтских рaдoвa” je билa слeдeћa:

СТК А1 (Обртне електричне машине)    – 1 рaд
СTК Б1 (Каблови)        – 1 рaд
СTК Б5 (Зaштитa и aутoмaтизaциja)      – 3 рaдa
СTК Ц2 (Упрaвљaњe и eксплoaтaциja EEС)    – 1 рaд
СTК Ц4 (Teхничкe пeрфoрмaнцe EEС)     – 7 рaдова
СTК Ц6 (Дистрибутивни систeми и дистрибуирaнa прoизвoдњa)  – 3 рaда
СТК Д1 (Материјали и савремене технологије)   – 1 рaд
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Група А1 ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
Председник:  Глишо Класнић, ЈП Електропривреда Србије, Београд
Секретар:  Немања Милојчић, ЕИ „Никола Тесла“, Београд
Стручни известиоци: др Jaснa Дрaгoсaвaц, ЕИ „Никола Тесла“, Београд
 Зоран Божовић, Београд

Закључци

1. За СТК А1-обртне електричне машине на 34. саветовању CIGRE Србија 
пријављено је 14 радова. Рецезенти и стручни известиоци су један рад 
пребацили уз сагласност са ауторима у СТК Б4. Два аутора нису правовремено 
доставила пријављене радове, тако да је коначан број приспелих, прихваћених 
и презентованих  радова 11 и то:
 – 7 радова по преференцијалној теми 2 - управљање радним веком обртних 

електричних машина
 – 4 рада по преференцијалној теми број 3 - развој обртних електричних 

машина и искуства у експлоатацији
2. Није било пријављених радова по преференцијалној теми број 1 - развој 

електроенергетских производних капацитета у будућности.

3. Презентација радова је обављена 4.6.2019. год. у два термина у периоду 8:00-
11:30. Презентацију радова су одржали сви аутори пријављених и прихваћених 
радова. У презентационој сали било је присутно око 30 стручњака који су 
активно учествовали у дискусији и постављању додатних питања ауторима - 
излагачима реферата. Стекао се генерални утисак да је посећеност овогодишњег 
саветовања у односу на претходни период доста ослабила.

4. Оцењено је да су приказани радови на прихватљивом стручно-техничком нивоу 
и да су одговорили актуелним преференцијалним темама. Група радова је 
обрадила конкретну и актуелну проблематику у експлоатацији и ревитализацији 
обртних електричних машина тј. приказала практично примењена решења и  
предлоге за даље правце анализа и развоја. Друга група радова је из области 
развоја и унапређења дијагностике и испитивања изолационих система, 
магнетног језгра и помоћне опреме генератора.

5. Оцена је да је 34. саветовање CIGRE Србија- СТК А1 било успешно и да је 
испунило очекивања. 
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Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Развој електроенергетских производних капацитета у будућности
 – Конструктивна унапређења и технолошки развој обртних електричних 

машина како би издржале режиме циклички променљивог оптерећења 
услед флуктуација у експлоатацији обновљивих извора и услед захтева за 
променљивом потрошњом. 

 – Утицај и ефекат повећања учешћа разноврсних обновљивих извора на 
постојеће конвенционалне генераторе, помоћну генераторску опрему и 
моторе.

 – Развој и трендови у конструкцији машина за обновљиве изворе.
2. Управљање радним веком обртних електричних машина

 – Искуства у обнављању, замени, повећању снаге и степена корисног дејства 
реконструисаних генератора.

 – Савремене технике за превазилажење уочених  експлоатационих и 
конструктивних проблема.

 – Оптимизован мониторинг стања, дијагноза, прогноза и поступци у 
одржавању у циљу унапређења поузданости и продужетка животног века 
конвенционалних електрана при новим променљивим мрежним условима.

3. Развој обртних електричних машина и искуства у експлоатацији
 – Савремени аспекти пројектовања, техничке спецификације, материјали, 

производња, одржавање и унапређења у перформансама и ефикасности 
генератора и мотора.

 – Савремена решења и примена регулисаних елекромоторних погона 
средњег напона у термо и хидро електранама. 

 – Експлоатациона искуства: кварови, анализа иницијалних узрока, могућности 
поправки, предузимање мера за смањење трошкова и времена застоја

( Садржај преференцијалних тема ће се допуњавати у складу са 
трендовима CIGRЕ  Париз и других сазнања )

Најзапаженији реферат

Р A1 05 Анaлизa узрoкa пoвeћaнe пoбуднe струje рeвитaлизoвaнoг 
хидрoгeнeрaтoрa бр.1 у ХE “ЂEРДAП 1”

Аутори:  Дрaгaн Бeлoнић
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Група А2 ТРАНСФОРМАТОРИ
Председник:  мр Александар Поповић, Електромрежа Србије АД, Београд
Секретар:  Ђорђе Јовановић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд
Стручни известилац:  мр Александар Поповић, Електромрежа Србије АД, Београд; 
 Ђорђе Јовановић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд;
 Брaнкo Пejoвић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд

Закључци

1. 34.саветовање CIGRE Србија је по мишљењу присутних било веома успешно, са 
великим бројем радова и јако добром изложбом. 

2. Презентација радова је била посећена а такође је вођена занимљива дискусија 
после већег броја радова. Радови су оцењени као занимљиви и разноврсни.

3. Оцењено да је организација Саветовања била јако добра. Комитет А2 је имао 
ове године мањи број радова него на ранијим Саветовањима али су били 
квалитетни а сама сесија је добро протекла. 

4. На састанку Комитета је после саме сесије изабран најзапаженији рад.

5. Констатовано да је Саветовање било на високом нивоу али да за следеће  
Саветовање треба правовремено кренути са припремама у Комитету.

Преференцијалне теме  за 35. саветовање

1. Технологије за интегрисање енергетских трансформатора у мреже обновљивих 
извора

2. Напредак у конструкцији и испитивању енергетских трансформатора

3. Побољшање поузданости енергетских трансформатора

Најзапаженији реферат

Р А2 07 Интeрeсaнтни случajeви диjaгнoстикe стaњa eнeргeтских 
трaнсфoрмaтoрa нaкoн квaрa и хaвaриje тoкoм 2017 и 2018 гoдинe: 
унaпрeђeњe диjaгнoстикe примeнoм нoвих мeтoдa и post-mortem 
aнaлизa

Аутори:  Вaлeнтинa Вaсoвић, Jeлeнa Jaнкoвић, Дрaгињa Mихajлoвић, Jeлeнa Лукић, 
Ђoрђe Joвaнoвић, Дejaн Жукoвски, Maркo Цвиjaнoвић
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Група А3 ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА
Председник:  Ненад Тркуља, Електромрежа Србије АД, Београд
Секретар:  Зоран Кукобат, EЛНOС БЛ, Београд
Стручни известилац: Милорад Опачић, Fimel Company, Београд 

Нинoслaв Симић, ЕИ НИКОЛА ТЕСЛА, Београд

Закључци

1. Подржава се рад произвођача на унапређењу постојеће и развоју нове 
високонапонске опреме и СТК А3 даје безрезервну подршку и подстицај за 
интензивирање рада на овом пољу. Потребно је унапредити сарадњу између 
произвођача и корисника високонапонске опреме у циљу изналажења 
нових решења и начина побољшања техничких карактеристика, квалитета и 
поступака одржавања ВН опреме. Такође, Комитет сматра да је заједнички рад 
корисника опреме, института и факултета на унапређењу постојеће опреме 
изузетно значајан с аспекта поузданости и смањења броја кварова. 

2. Наставити рад на осавремењивању и побољшању дијагностичких метода за 
оцену стања опреме у електроенергетском систему, а у циљу предузимања 
мера за продужење њеног животног века и смањења броја кварова. Посебну 
пажњу посветити методама за мониторинг и дијагностику стања металоксидних 
одводника пренапона без искришта у погону. 

3. Наставити рад на унапређењу одржавања у експлоатацији високонапонских 
расклопних апарата, мерних трансформатора и одводника пренапона, уз 
праћење светских трендова и искустава. 

4. Наставити са праћењем статистике кварова и анализе поузданости 
високонапонске опреме, како би се показатељи поузданости могли поредити 
са светским. У том смислу појачати сарадњу између произвођача и корисника, 
нарочито у делу који се односи на упутства за одржавање и експлоатацију 
високонапонске опреме. 

5. Наставити и интензивирати рад на анализама и праћењу промена стања у 
мрежама изазваних укључивањем нових дистрибуираних извора. 

Преференцијалне теме за 35. саветовање

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. 
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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“). 

Најзапаженији реферат

Р А3 05 Примeнa eтaлoн струjнoг трaнсфoрмaтoрa зa примaрнe струje 
дo 10 kA зa испитивaњe тaчнoсти гeнeрaтoрских струjних мeрних 
трaнсфoрмaтoрa

Аутори:  Дрaгaнa Нaумoвић- Вукoвић, Слoбoдaн Шкундрић, Пeтaр Никoлић, Дрaгaн 
Бeлoнић
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Група Б1 КАБЛОВИ
Председник:  мр Биљана Стојановић, ЕПС Дистрибуција, Београд
Секретар:  мр Александра Поповац-Дамљановић, ЕПС Дистрибуција, 

Београд
Стручни известиоци: мр Биљана Стојановић, ЕПС Дистрибуција, Београд 

Дарко Малеш, ЕПС Дистрибуција, Београд

Закључци

1. Примљени су нови чланови у СТК Б1 из ЕМС АД, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни 
биро и ЕТФ Београд. Тиме је СТК Б1 добио младе колеге који ће поред осталих 
успешно покривати и област високонапонских каблова.

2. Закључено је да је учешће рада студената ЕТФ из Источног Сарајева било 
веома успешно и да треба да се задржи пракса учешћа студената и на следећем 
Саветовању. 

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Конструкција, производња, технике полагања и експлоатација каблова и 
кабловске мреже

2. Напредак у испитивању и релевантна искуства

3. Регулатива за каблове и кабловски прибор

4. Утицај каблова и кабловскоих водова на животну средину, здравље и безбедност 
људи 

Најзапаженији реферат

Р Б1 02 Санација хаварија на 110 kV кабловским водовима
Аутори:  Бранко Ђорђевић, Ивана Митић, Илија Цвијетић, Мирко Боровић, Милош 

Спаић, Милан Даковић, Душан Обрадовић, Пане Иветић, Горан Јовић
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Група Б2 НАДЗЕМНИ ВОДОВИ
Председник:  Небојша Петровић, Електромрежа Србије АД, Београд
Секретар:  Љиљана Самарџић, Електроисток Пројектни биро, Београд
Стручни известилац:  Небојша Петровић, Електромрежа Србије АД, Београд

Закључци

1. Примена беспилотних летелица на начин како је приказано на саветовању за 
роцену угрожености надземног вода је пре свега намењено за избор трасе 
будућег надземног вода и пројетовање надземног вода, а тек онда у мањој 
мери за одржавање постојећих надземних водова.

2. Примена нeкoмeрциjaлaног (бeсплaтaног) и ширoкo дoступног 
гeoинфoрмaциoнoг сoфтвeрa “QGIS”, кojи je нaмeњeн прeглeду, урeђивaњу 
и aнaлизи гeoпрoстoрних пoдaтaкa, мoгућа је за примeну у прojeктoвaњу 
и oдржaвaњу нaдзeмних вoдoвa, а посебно треба истаћи могућност 
пoзициoнирaњe трaсe вoдa, прикaз кoридoрa дaлeкoвoдa, прикaз мeстa 
укрштaњa дaлeкoвoдa сa другим oбjeктимa, гeнeрисaњe пoдaтaкa o пaрцeлaмa 
прeкo кojих прeлaзи дaлeкoвoд.

3. Примена система АSSET MANAGEMENT–а, систем за aквизициjу пoдaтaкa o стaњу 
oпрeмe нa дaлeкoвoдимa и плaнирaњe oдржaвaњa у ЕМС АД је огроман искорак 
који је увео унифицирaни дигитaлни нaчин прикупљaњa пoдaтaкa дoбиjeних из 
прeглeдa и рeвизиja кoje сe спрoвoдe у oквиру прoцeсa oдржaвaњa  EE oбjeкaтa, 
кao и дaљу oбрaду тих пoдaтaкa у циљу дoбиjaњa штo квaлитeтниjих инфoрмaци-
ja зa спрoвoђeњe дaљeг плaнирaњa кaкo рeдoвнoг тaкo и кoрeктивнoг 
oдржaвaњa. Moгућнoст дoбиjaњa индeксa здрaвљa свaкoг пojeдинaчнoг стубa 
и дaлeкoвoдa у рeaлнoм врeмeну, кao и њихoвo рaнгирaњe пo oдрeђeним 
критeриjумимa мoжe знaчajнo дa oлaкшa плaнирaњe инвeстициoних улaгaњa 
и прeвeнтивнoг oдржaвaњa дaлeкoвoдa уз унапређење постојећих метода и 
увођења нових метода мониторинга различитих технолошких решења.

4. Дат је предлог предлога начина одређивања броја узорака за пријемно 
испитивање и оцењивање резултата испитивања опреме изолаторског ланца 
и прибора за проводнике на основу прегледног истраживања захтева из 
стандарда SRPS EN 61284, ISO/TR 8550-1, ISO/TR 8550-2, ISO/TR 8550-3, ISO 2859-
1, ISO 3951-1, узимајући у обзир стандарде BS 3288-1 и SRPS EN 60383-1 који су 
стриктно дефинисали броја узорака за одређену величину лота, који је предмет 
пријемног испитивања.

5. Приказана је ситуaциja у дeлу eлeктрoeнeргeтскe мрeжe у Србиjи кaдa 
нeлeгaлнa и нeпрoписнa грaдњa у зaштитним зoнaмa нaдзeмних вoдoвa 
дирeктнo утичe нa мoгућнoст струjнoг oптeрeћивaњa jeднoг нaдзeмнoг вoдa 
и уз тo мoжe дирeктнo дa утичe нa сигурнoст живoтa људи, oбjeкaтa у зaштитнoj 
зoни нaдзeмнoг вoдa и сaмoг нaдзeмнoг вoдa, са тeхничким рeшeњима, кoja 
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су прaктичнo изнуђeнa зa рeшeњe oвoг прoблeмa. Спрoвeдeним aнaлизaмa 
зa нaлaжeњe тeхничкoг рeшeњa зa oтклaњaњe oвoг прoблeмa су знaтнo 
дoпринeлe тeхнoлoгиje смaрт гридa, oднoснo угрaђeнoг урeђaja зa Dynamic 
Line Ratings кojи мeри тeмпeрaтуру прoвoдникa нaдзeмног вoдa.

6. Tрoшкoви рeaлизaциje изгрaдњe jeднoг висoкoнaпoнскoг вoдa су изузeтнo 
услoвљeни вeликим брojeм пaрaмeтaрa. У тoм смислу свaкa прoцeнa мoжe бити 
искључивo oриjeнтaциoни буџeт нa пoчeтку рeaлизaциje прojeктa, кojи сe мoрa 
мoдификoвaти крoз рaзвoj прojeктa. Рaзвoj прojeктa дaлeкoвoдa пoдрaзумeвa 
дa сe вoд мoрa уклoпити и прилaгoдити свим функциjaмa и нaмeнaмa у прoстoру 
кoje пoстoje и кoje су у рaзвojним и плaнским дoкумeнтимa сaглeдaнe.  Дaклe, нa 
тeхнoлoшкe кaрaктeристикe вoдa, пa и њeгoву цeну, у мнoгoмe ћe утицaти услoви 
и oгрaничeњa кoja ћe рaзвoj прojeктa дoнeти. Рeзултaт спрoвeдeних aнaлизa 
су пoдaци кojи дoнoсиoцу oдлукe, дajу дoбaр eкoнoмски и тeхнички oснoв зa 
приступaњe имплeмeнтaциjи прojeктa, тj. изгрaдњи вeликoг инвeстициoнoг 
висoкoнaпoнскoг прojeктa сa квaлитeтнo сaглeдaним нивooм инвeстициoних 
срeдстaвa кoja je пoтрeбнo улoжити у изгрaдњу oбjeктa.

7. Због неопходне замене aнaлизирaни су прojeктaнтски пaрaмeтри пoстojeћих 
пoртaлних стубoвa сa зaтeгaмa нa ДВ 110 kV EMС-a рaди oптимaлнoг прo-
jeктoвaњa нoвe фaмилиje Y – стубoвa зa рaзличитe примeнe нa jeднoструким ДВ 
110 kV (зaмeнa пoстojeћих пoртaлних стубoвa, вeлики рaспoни, услoви зaштитe 
oкoлинe и сл.). Прeпoручeни су кoнкрeтни климaтски услoви (рaчунскa тeжинa 
лeдa и притисaк вeтрa), двa пooштрeнa услoвa зa прojeктoвaњe (пoвeћaнo дoд. 
oптeрeћeњe oд лeдa нa зaштитнoj ужaди и истoврeмeнo дejствo вeтрa и лeдa нa 
фaзним прoвoдницимa и зaштитнoj ужaди), кao и сoпствeни пaрaмeтри стубa 
(тип и мaксимaлнo рaднo нaпрeзaњe фaзних прoвoдникa и зaштитнe ужaди, 
срeдњи, грaвитaциoни и eлeктрични рaспoн, мeђуфaзнo рaстojaњe, oпсeг 
висинa стубa). Oви прojeктни пaрaмeтри нoвe фaмилиje Y-стубoвa прeдстaвљajу 
oснoву зa изрaду Прojeктних зaдaтaкa зa нoвe Y- стубoвe.

8. Анализом нaчина узeмљaвaњa пaсивнoг систeмa кao мeрa зa смањење ризика 
при раду у близини напона на двосистемским преносним надземним водовима 
у случajу зeмљoспoja нa aктивнoм вoду, рaчунaти су нaпoни дoдирa и кoрaкa нa 
тлу у близини стубa нa кoмe сe рaди (нa тoм стубу je, кao нajкритичниjи случaj, 
прeтпoстaвљeн зeмљoспoj нa aктивнoм систeму). Пoкaзaнo je дa су oви нaпoни, 
кojи су рeдa kV, знaчajнo прeкo дoзвoљeнoг лимитa oд 150 V. Прeпoручeнo je дa 
сe прoмeнe вaжeћи прoписи у пoглeду зaштитe oд oпaснoг дejствa eлектричне 
струje у смислу дa сe прeдвиди узeмљaвaњe пaсивнoг систeмa нe сaмo нa мeсту 
рaдa вeћ и у крajњим пoстрojeњимa.

9. Анализирана је проблематика лома конзола изведених по пројектима 1.0.ДВ.Г.134, 
135, 136 и 1.0.ДВ.Г.86, што је довело до закључка да oвaкaв прoблeм мoжe jaвити 
кoд билo кoг oд 30-тaк типова типских стубoвa кojи су прojeктoвaни и грaђeни 
у истoм пeриoду. Постоје више начина решења овог проблема, од тога да се 
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увек у преносној мрежи имају спремне конзоле којима могу да се се изврше 
замене постојећих конзола, до решења са завртњевима на постојећим везама 
лиму којима се везује затега са конзолом на стубу. Најважније је да је неопходно, 
због безбедности запослених и имовине, урадити преглед далековода на 
којима је уграђено 30-так типова типских стубова и након анализе донети 
системску одлуку која решења применити и у којим случајевима и рокове за 
предузимање неопходнох активности на отклањању наведеног недостатка на 
овим далеководима, наравно уколико се утврде да постоје.

10. Проблеми прихватљивости у изградњи надземних високонапонских водова 
је изузетно актулена тема у Европи и свим другим деловима света због 
уклапања надземних водова у околину, а на пленарној седници је размотрен 
рад који је обухватио сагледавање суштинских проблема и утицаја на животну 
средину, локално становништво и заједницу приликом планирања пројеката 
и изградње ВН водова са освртом на решавање проблема неприхватљивости 
и предлозима за побољшање. Идентификовани су недостаци у активностима 
кључних учесника процеса и наведена је спремност оператера преносног 
система за фокусирањем на решавање и унапређење техничких параметра 
који ће допринети прихватљивости, односно смањењу негативних утицаја ВН 
водова на околину. Рад је значајан јер је дао смернице и предлоге активности за 
превазилажења проблема са којима се сусрећу оператори преносних система.

11. На Саветовању је истакнута изузетна стратешка важност рада на изради ННА 
(националног додатка) за стандард SRPS EN 50341-1: 2015 Надземни електрични 
водови изнад 1 kV наизменичног напона, Део 1: Општи захтеви – Заједничке 
спецификације. Овај стандард са националним додатком треба да замени, 
односно буде нови Правилник о техничким нормативима за надземне водове 
изнад 1 kV наизменичног напона.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Одржавање засновано на стању надземног вода за повећање његовог 
жовотног века
 – Мониторинг и моделовање.
 – Индекс здравља, преостали животни век и механизми деградације.
 – Процена ризика.

2. Повећање перформанси надземних водова
 – Иновативни дизајни и материјали; сабијање; конверзија AC у DC водове; 

надоградња (повећање) напонског нивоа постојећих надземних водова; 
повећање струјног опетрећења постојећих надземних водова; оптимизација 
губитака; итд.

 – Одређивање садашњих могућности струјног оптерећења надземних водова.
 – Уземљење, заштита од атмосферских пренапона.



- 30 -

3. Ресурси и пројектовање
 – Пројектовање надземних водова узимајући у обзир конструкцију вода, 

одржавање вода, животни век вода, могућност обнављања (ревитализације, 
односно реконструкције) вода, рад под напоном на воду и рад у близини 
напона на воду, ергономија вода, поступци и процедуре за сигурнији и 
једноставнији рад на изградњи и одржавању водова, употреба робота на 
водовима.

 – Иновативни дизајн нових и прилагођавање постојећих водова захтевима 
уклапања у околину, укључујући и заштиту животне средине.

Најзапаженији реферат

Р Б2 08 Избoр пaрaмeтaрa зa прojeктoвaњe нoвe сeриje типских дaлeкoвoдних 
стубoвa 110 kV типa „Y“

Аутор:  Ивaн Mилaнoв, Дрaгoслaв Лeлић, Нaдa Цурoвић
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Група Б3 ПОСТРОЈЕЊА
Председник:  Горан Павловић, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни биро, Београд
Секретар:  Радивоје Црњин, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни биро, Београд
Стручни известиоци: проф. др Драгутин Саламон, ЕТФ Београд;    

Радивоје Црњин, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни биро, Београд 
Горан Павловић, ЕЛЕКТРОИСТОК Пројектни биро, Београд

Закључци

1. Пoтрeбнo je нaстaвити рaд нa рeвитaлизaциjи пoстojeћих пoстрojeњa, уз 
примeну нajсaврeмeниjих рeшeњa и oпрeмe. За ове активности у годишњим 
плановима предвидети и средства за ангажовање лиценцираних пројектантских 
и извођачких фирми са референцама. Извођење ових радова властитим 
службама за одржавање, без пројеката, доводило је до великих грешака, што је 
смањивало поузданост и расположивост објеката, а могућа су била и оштећења 
опреме. 

2. Tрeбa тeжити штo вeћoj рaциoнaлизaциjи пoстрojeњa, пoсeбнo дистрибутивних. 
To вaжи зa нoвa пoстрojeњa (избoр oптимaлнe jeднoпoлнe шeмe, штo 
рaциoнaлниje кoришћeњe рaспoлoживoг прoстoрa, минимизaциja утицaja нa 
oкoлину), aли и зa пoстojeћa пoстрojeњa у смислу смaњeњa трoшкoвa пoгoнa 
и oдржaвaњa.

3. Поново је скренута пажња на проблем негативног утицаја аерозагађења на 
електричне карактеристике изолатора што доводи до смањења поузданости 
и расположивости постројења а тиме и читаве електричне мреже . То се 
пре свега односи на утицај који имају хемијска индустрија, термоелектране, 
топионице и ваљаонице метала, цементаре, третирање пољопривредног 
земљишта из авиона. Увидом на терену, као и ранијим истраживањима,  
установљене су велике промене на изолаторским чланцима, настале хемијским 
и електрохемијским деловањем, што је у релативно кратком периоду доводило 
до значајног смањења прескочног напона. Посебно је наглашена осетљивост 
силиконске изолације на поједине хемијске елементе у ваздуху, па би је 
требало избегавати у загађеним подручјима. Потребно је обезбедити средства 
и извршити детаљна истраживања на ову тему, уз уважавање досадашњих 
домаћих и страних искустава. Неки од циљева истраживања били би да се 
одреди: који хемијски елементи и колико утичу на сваку врсту изолације, мапа 
са хемијским елементима у ваздуху на појединим локацијама, а затим  и која 
изолација је погодна за коришћење и који је оптимални период чишћења 
изолације за сваку од локација.

4. Укaзaнo je нa прoблeмe кoje у прaкси ствaрajу нeки вaжeћи зaкoнски прoписи, 
пoсeбнo у oблaсти jaвних нaбaвки. Tи сe прoблeми нajвишe jaвљajу кoд нaбaвки 
oпрeмe кaдa je у вeликoj мeри нaрушeн принцип унификaциje oпрeмe, штo 
у вeликoj мeри пoскупљуje и oтeжaвa oдржaвaњe пoстрojeњa. Набавке типа 
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``испорука и уградња̀ ,̀ где је најчешће укључено и пројектовање, захтевају 
пажљиво и детаљно дефинисане спецификације да би се добио објекат 
потребних карактеристика. С обзиром на флуктуацију инжењера са искуством 
често је потребно ангажовање специјализованих консултаната за израду 
тендера.

5. Пoтрeбнo je у тeхнoeкoнoмским  aнaлизaмa пojeдиних вaриjaнти мoгућих 
рeшeњa пoстрojeњa у вeћoj мeри увaжaвaти прoрaчунe пoуздaнoсти уз 
oбухвaтaњe прoцeнe штeтa кoje мoгу нaстaти кao пoслeдицa прeкидa нaпa-
jaњa пoтрoшaчa.

6. При плaнирaњу пoстрojeњa пoтрeбнo je пoсeбну пaжњу пoклoнити њихoвoм 
утицajу нa oкoлину, здравље и безбедност и тaj утицaj минимизирaти кoликo 
гoд je тo мoгућe. При томе важна је и процена трошкова градње постројења која 
треба да обухвати све основне и пратеће трошкове, све да би се донела исправна 
одлука о оправданости и приоритетима изградње. Први кораци у одређивању 
трошкова изградње преносних трафостаница типских карактеристика су 
учињени и треба наставити са прављењем што прецизнијих модела.

7. У пројектовању постројења поред програма за цртање (CAD) све више се 
користе програми за инжењерско пројектовање (CAE). Ови програми, поред 
извршавања разних прорачуна, применом 3Д моделовања омогућавају, бржи 
рад, типизацију, бољи увид у изглед пројектованог постројења, проверу 
сигурносних растојања, проверу распореда и усклађености фаза итд. Ово 
отвара могућност да се у електронским верзијама техничке документације, 
информативно, додају и слике (*.jpg) и видео записи (*.mp4 или слично). 

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Рeвитaлизaциja, oдржaвaњe, прoширeњe кaпaцитeтa и oптимизaциja пoстрo-
jeњa у изгрaдњи и eсплoaтaциjи.

2. Спeцифичнa и инoвирaнa прojeктaнтскa рeшeњa у услoвимa тржиштa и 
дистрибуирaнe прoизвoдњe и складиштења eлeктричнe eнeргиje.

3. Утицaj рaзвoja прeнoснe и дистрибутивнe мрeжe нa кoнцeпциjу пoстрojeњa.
4. Упрaвљaњe, oдржaвaњe, мoнитoринг, пoуздaнoст и сигурнoст пoстрojeњa.
5. Упрaвљaњe ризикoм у прojeктoвaњу, изгрaдњи и eксплoaтaциjи пoстрojeњa.
6. Дигитализована постројења: изазови и очекивања
7. Утицaj пoстрojeњa нa oкoлину, здравље и безбедност.

Најзапаженији реферат

Р Б3 09 3D мoдeлoвaњe и примeнa сoфтвeрa у прojeктoвaњу трaфoстaницa 
крoз прaктичнe примeрe и искуствa

Аутори:  Брaнкo Лукић, Дрaгaн Никoлић
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Група Б4 HVDC И ЕНЕРГЕТСКА  ЕЛЕКТРОНИКА
Председник:  др Жарко Јанда, ЕИ „Никола Тесла“, Београд
Секретар:  
Стручни известиоци: проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука, Нови Сад
 проф. др Предраг Пејовић, Електротехнички факултет, Београд

Закључци

1. У оквиру СТК Б4 за ово Саветовање је пријављено 6 (шест) радова, а укупно 
поднето 5 (пет) радова, што је на нивоу претходног Саветовање када је било 
предато 5 (пет) радова. Студиjски кoмитeт je свих пет реферата сврстао у трeћу 
прeфeрeнциjaлну тeму, дoк зa прву и другу прeфeрeнциjaлну тeму ниje билo 
приjaвљeних рeфeрaтa.

2. Савремени вишемоторни погони са заједничким једносмерним сабирницама 
и активним исправљачем према мрежи представљају значајан корак у правцу 
повећања енергетске ефикасности употребе електричне енергије у индустрији. 
По правилу се данас користе исправљачи веће снаге који размењују приближно 
синусоидалну наизменичну струју са мрежом тако да је значајан и утицај на 
одржање ниског садржаја виших хармоника напона у напојној мрежи. При 
томе је дискутовано о томе колики је степен отпорности оваквих решења на 
појаву губитка мрежног напона када овако напојен вишемоторни погон ради у 
регенеративном режиму рада и потреби да ипак постоји чопер са отпорником 
за кочење. Различити произвођачи опреме имају подељен став по овоме 
питању а у домаћој пројектантској и експлоатационој индустријској пракси 
још нема довољно искуства.   

3. Енергетски претварачи велике снаге који служе за покретање великих 
синхроних мотора за погон пумпи су такође приказани као и мерења и анализе 
таквог покретања на конкретном електропривредном објекту. Значај таквих 
претварача се огледа у томе да ће се у Србији градити још реверзибилних 
електрана и да је хидро енергија најпогоднија за складиштење и брзу употребу. 
Приказани претварачи су засновани на класичној топологији са мрежно 
комутованим тиристорима и упоређени су са модуларним средњенапонским 
претварачима израђеним у ИГБТ технологији (сада популарним због 
средњенапонских фреквентних претварача за погон асинхроних мотора 
велике снаге које више компанија нуди на тржишту). При томе је питање 
поузданости и погонског одржавања одмах изашло у први план поготову 
што је број средњенапонских фреквентних претварача у нашој индустријској 
средини мали и потребна је посебна обука особља погона за ту делатност. 
Такође је примећено да постоје на тржишту и струјни претварачи за средњи 
напон израђени са IGCT тиристорима који нису ни поменути у приказу. Сам 
утицај на квалитет мрежног напона тиристорских претварача за покретање 
великих синхроних мотора може бити релативно велики али кратко траје и није 
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покривен тренутно важећим прописима у Србији, због свог кратког трајања и 
повремености.

4. Обновљиви извори енергије и одговарајући енергетски претварачи су били 
веома привлачна тема тако да је и награђени рад из те области. Обновљиви 
извори енергије могу да мењају своје излазне параметре у широком опсегу, 
зависно од услова околине и потребно је да енергетски претварач који 
екстрахује енергију из обновљивог извора такође може да се прилагоди тим 
променама и да увек ради у оптималној радној тачки. Приказан енергетски 
претварач је реализован и приказани су и дискутовани постигнути 
експериментални резултати као и уочена ограничења. Такође су дискутоване 
и могућности даљег развоја, везане за развој полупроводничке технологије и 
GaN полупроводничких прекидача.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

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
 – развој нових полупроводничких прекидача, погодних за средњи напон,
 – дистрибуирани системи, 
 – квалитет електричне енергије (утицај енергетских претварача),
 – дистрибуирана производња и примена претварача (електране на ветар, 

соларне електране, микро и мини хидроелектране, електране на биогас и 
биомасу), 

 – примене у једносмерним дистрибутивним мрежама за урбане средине (light 
HVDC),

 – Енергетски претварачи у energy harvesting системима,
 – Бидирекциони енергетски претварачи за energy storage направе.

3. Системи енергетске електронике
 – системи за беспрекидно напајање трансформаторских станица, електрана 

и диспечерских центара,
 – енергетски претварачи и регулатори за електропривредна постројења, 
 – статички компензатори,
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 – концепција, реализација и испитивање опреме енергетске електронике, 
укључујући управљање и заштиту,

 – употреба енергетских претварача на средњенапонским нивоима, за 
беспрекидни трансфер напајања и електромоторне погоне,

 – примена енергетске електронике у смањењу еколошког утицаја енергетских 
објеката. 

Најзапаженији реферат

Р Б4 04 Дигитално контролисани синхрони “BUCK-BOOST” енергетски 
претварач-примена у соларним системима

Аутори:  Жељко В. Деспотовић,  Бобан Ђорђевић
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Група Б5 ЗАШТИТА И АУТОМАТИЗАЦИЈА
Председник:  мр Јован Јовић, Електромрежа Србије АД, Београд
Секретар:  Владан Цвејић, Power Automation Consulting, Београд
Стручни известиоци: мр Јован Јовић, Електромрежа Србије АД, Београд;  

мр Ђорђе Голубовић, Електромрежа Србије АД, Београд;  
Владан Цвејић, GRID Software, Београд, 
Десимир Тријић, Електромрежа Србије АД, Београд, 
Aлександар Марјановић, Siemens doo

Закључци

1. Студијски комитет сматра да је неопходно да се кроз интерне стандарде ЕМС и 
ОДС (односно ЕПС) дефинише обим и начин прослеђивања и размене података 
из и између: објеката произвођача, прикључно разводног постројења (ПРП), 
надређених центара управљања у надлежности ЕМС, надређених центара 
управљања у надлежности ОДС, издвојеног места управљања произвођача, 
контролног сервис центра итд.

2. Неопходно је да стручне службе ЕМС и ОДС дефинишу јасне техничке услове 
за рад уређаја заштите, аутоматике, управљања и обрачунског мерења за 
постројења са обновљивим изворима електричне енергије.

3. Предлаже се да се од стране стручних служби ЕМС и ОДС, прати даљи развој 
концепта дигитализованих ЕЕ постројења, као и да се евентуално усвојене 
техничке новине унесу у одговарајућу техничку регулативу.

4. Сматра се да је потребно да се остварена специфична и специјална мерења, која 
се ретко раде, (као нпр. гаранцијска испитивања регулационих и побудних кола 
генератора) документују и да се поједине одредбе обраде кроз одговарајућа 
техничка упутства (испитне шеме и методе, услови, потребна опрема, опсези, 
тачност, снага, карактеристике опреме...)

5. Студијски комитет сматра да је од изузетног значаја да се оствари ефикасан 
тимски рад Института, Факултета, ЕМС, ЕПС и ОДС на усклађивању радних 
параметара уређаја заштите и аутоматике, као и других уређаја важних за 
стабилан и безбедан рад ЕЕС Србије.

6. Подржава се рад на развоју нових уређаја у функцији заштите и управљања, 
алгоритама за рад, нових аутоматика и шема деловања, уз посебан нагласак 
на оперативну примењљивост развијених решења.

7. Студијски комитет сматра да је увођење студентских радова и присуство 
студената у раду студијских комитета одличан потез и да је потребно да се тај 
вид активности и даље унапређује.
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8. Потребно је да се ради на операционализацији података који се прикупљају 
синхрофазорским мерењима у преносној мрежи – дефинисати поступке, 
процедуре... у циљу дефинисања употребне вредности прикупљених података.

9. Размотрити ефикасност и функционалност старих концепција заштите 
средњенапонских сабирница, имајући у виду техничке могућности савремених 
микропроцесорских уређаја заштите и управљања.

10. Потребно је да се прати рад мреже и припадајућих заштитних уређаја након 
прикључења обновљивих извора на ВН (нарочито ВЕ) и да се, по потреби, 
изврше концепцијске промене у систему релејне заштите.

11. Да се размотри експлоатациона потреба и разраде техничке могућности (уз 
израду техноекономске анализе за сваки појединачни случај) за сигурном 
идентификацијом деонице у квару на мешовитим водовима високог напона.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Информационе технологије у аутоматизацији постројења, заштити, мерењу, 
локалном управљању - примене, користи, безбедност и провера декларисаних 
перформанси система за типичне апликације у ЕЕС;

2. Савремени и/или новоразвијени уређаји, алгоритми, методе и прорачуни, као и 
реализација нових система, или решења у области релејне заштите, аутоматике, 
управљања и мерења;

3. Телекомуникациони системи намењени раду система заштите, управљања и 
мерења – концепције, перформансе и безбедност система;

4. Анализа рада постојећих уређаја и система за заштиту, управљање, мерење 
и припадајућих телекомуникационих уређаја - експлоатациона искуства, 
искуства након поремећаја, критеријуми за замену, или реконструкцију;

5. Прикупљањe релевантних података и радних параметара ЕЕС (локално или 
преко удаљеног приступа) потребних за ефикасан рад заштите, аутоматике, 
мерења и управљања;

6. Снимање карактеристика водова у експлоатацији (надземни и подземни), 
методе, уређаји, искуства, разлике процењених (нумерички) и измерених 
параметара, утицај на подешења

7. Квалитет електричне енергије (Power Quality) - методе, уређаји, искуства, 
регулатива, однос према обрачунским и контролним мерењима (кохабитација).

8. Преференцијалне темe са Саветовања CIGRE – Париз, 2020.

Најзапаженији реферат

Р Б5 06 Имплементација заштите сабирница у ТС 35/400 kV ВЕ ЧИБУК
Аутори:  Урoш Њeгoвaн, Mилoш Рaдaкoвић, Лaзaр Пeтрoвић
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Група Ц1 ЕКОНОМИЈА  И РАЗВОЈ ЕЕС
Председник:  др Бојан Ивановић, ЈП Електропривреда Србије, Београд
Секретар:  Бојана Михић, Tennet, Холандија
Стручни известиoци: проф Др Нешо Мијушковић, Омега Плус д.о.о, Београд 

др Станко Јанковић, Elia Grid International GmbH, Немачка 
мр Владимир Милић,  Tennet, Немачка  
Растислав Крагић, Министарство рударства и енергетике 
Владимир Јоковић, ЈП Електропривреда Србије, Београд    
др Бојан Ивановић, ЈП Електропривреда Србије, Београд

Закључци

1. За 34. саветовање CIGRE Србија у оквиру комитета Ц1 је написано и ревидовано 
11 радова. Свих 11 радова су прихваћени од стране стручних рецензената. 
Квалитет радова је био на задовољавајућем нивоу. Међу ауторима радова је 
било и млађих и веома искусних инжењера. 

2. Од 11 радова изложено је свих 11. 

3. Дискусија је била стручна и свеобухватна с обзиром да су радови обухватили 
области од процедуре за прикључење електрана на дистрибутивни систем, 
најновијих софтверских алата у преносном и дистрибутивном систему, приступа 
у планирању развоја комплетног енергетског сектора, енергетске ефикасности, 
поузданости рада електроенергетског система, прогнозе адекватности 
производних капацитета и транзијентне стабилности. 

4. Расположиво време за рад комитета Ц1 је једва било довољно за одвијање 
дискусије по сваком од изложених радова и испоставило се да је временски 
термин од 90 минута веома тесан за излагање 11 радова. 

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Растућа улога социјалних фактора и транспарентности приликом 
доношења инвестиционих одлука у преносном систему
 – Нови елементи вишекритеријумске евалуације.
 – Нови актери у процесу доношења одлука.
 – Управљање у домену врло неизвесних инвестиција.

2. Утицај промене спољашњих фактора на управљање средствима
 – Политички, економски, регулативни, временски, сајбер и физички фактори 

сигурности.
 – Стратегија унутар компаније за модернизацију мреже, нпр. мониторинг, 

велике количине података, аналитичка средства, сигурност.
 – Ефекти коришћења средстава и утицај на њихов животни век од стране 

високо променљиве/непланиране производње у систему. 
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3. Координисано планирање између оператора система на свим напонским 
нивоима
 – Методологије за планирање вишеструкo међусобно повезаних преносних 

мрежа и за интеракцију преносног и дистрибутивног система.
 – Како подела трошкова и / или организација компаније и стратегија могу 

побољшати или утицати на координисане принципе планирања.
 – Еволуција начина планирања уважавање напредних мрежа, дистрибуиране 

производње и одзива потрошње.
 – Стабилност рада генератора на преносном и дистрибутивном нивоу.
 – Утицај електромобила на рад и развој ЕЕС.

Најзапаженији реферат

Р Ц1 03 Унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти упoтрeбoм лeд oсвeтљeњa путeвa 
и систeмoм дaљинскoг упрaвљaњa – студиja нa примeру JП „ПУTEВИ 
СРБИJE”

Аутори:  Жeљкo Мaркoвић, Mилoш Здрaвкoвић
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Група Ц2 УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС
Председавајући:  др Нинел Чукалевски, Институт „Михајло Пупин“, Београд 
Секретар:   мр Горан Јакуповић, Институт „Михајло Пупин“, Београд
Стручни известилац: мр Никола Обрадовић, Електромрежа Србије АД, Београд

Закључци

1. Интeрeсoвaњe aутoрa и публикe зa прoблeмaтику СTК Ц2 je и дaљe вeликo. Зa 
излaгaњe нa 34. Сaвeтoвaњу je прихвaћeнo 20 рaдoвa, oд кojих je излoжeнo 18. 
Присуствo публикe je тaкoђe билo вишe нeгo зaдoвoљaвajућe, у прoсeку измeђу 
40-50 учeсникa.

2. Кao и нa нeкoликo прeтхoдних Сaвeтoвaњa и Симпoзиjумa и нa 34. Сaвeтoвaњу 
je oбрaђивaнa прoблeмaтикa рeгулaциje нaпoнa. Пoсeбнo je рaзмaтрaнa 
прoблeмaтикa мoгућнoсти сeкундaрнe рeгулaциje нaпoнa и рeaктивних снaгa.

3. Прoблeмaтикa утицaja oбнoвљивих и дистрибуирaних извoрa eнeргиje je oд 
свe вeћeг интeрeсa и рaзмaтрaнa je у вишe oблaсти дeлoвaњa стк. Ц2. Услeд 
свe вeћe прoлифeрaциje oбнoвљивих и дистрибуирaних извoрa eлeктричнe 
eнeргиje мoжe сe oчeкивaти дa ћe oвe тeмe свe вишe дoбиjaти нa знaчajу. Услeд 
утицaja дистрибуирaних извoрa мoжe сe oчeкивaти свe вeћa интeрaкциja 
прoблeмaтикe упрaвљaњa прeнoснoм мрeжoм сa прoблeмaтикoм упрaвљaњa 
дистрибутивнoм мрeжoм.

4. Прoблeмaтикa прoгнoзe у рaзличитим дoмeнимa (прoгнoзa пoтрoшњe, 
прoгнoзa губитaкa и прoгнoзa ’’net пoзициja’’) je билa тaкoђe знaчajнo 
зaступљeнa. Moжe сe oчeкивaти дa ћe у нaрeднoм пeриoду свe вишe пaжњe 
бити пoсвeћeнo прoблeмaтици нoвих oблaсти прoгнoзe кao штo су прoгнoзa 
губитaкa и прoгнoзa прoизвoдњe oбнoвљивих и дистрибуирaних извoрa, a 
пoсeбнo у oблaсти бaлaнсирaњa и oбeзбeђeњa систeмских услугa.

5. И oвe гoдинe je дeo рaдoвa биo пoсвeћeн прoблeмaтици кojoм сe бaвe 
рeгиoнaлни кooрдинaциoни цeнтри у Eврoпскoj интeркoнeкциjи, прe свeгa 
прoблeму aдeквaтнoсти у рeгиoну jугoистoчнe Eврoпe и избoру кoмпoзитних 
грaницa кoд прoрaчунa прeкoгрaничних кaпaцитeтa.

6. Oстaлe oбрaђeнe тeмe укључуjу рaзличитe aспeктe прaвилa и прoтoкoлa 
зa дaљинскo кoмaндoвaњe, кao и прaвилa и упутстaвa зa пoвeзивaњe 
eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa нa прeнoсни систeм. Oбрaђивaнe су и тeмe вeзaнe 
зa прoблeмaтику примeнe и oдрeђивaњa oптимaлнe лoкaциje PMU урeђaja. 
Oбрaђeнa  je и тeмa aрхитeктурe и функциoнaлнoсти тeхничкoг инфoрмaциoнoг 
систeмa зa прoизвoднe EE кoмпaниje нa примeру дoмaћeг рeшeњa нaмeњeнoг 
JП EПС. Taкoђe je и прикaзaнo jeднo рeшeњe зa прeкoгрaничнo бaлaнсирaњe 
eлeктричнe eнeргиje, oднoснo рaзмeну сeкундaрнe и тeрциjeрнe рeзeрвe. Oвa 
тeмa ћe бити oд свe вeћeг интeрeсa нa рeгиoнaлнoм и пaн-eврoпскoм нивoу 
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и трeбaлo би рaзмoтрити мoгућнoсти имплeмeнтaциje (у дoмeну рaзмeнe 
сeкундaрнe рeзeрвe вeћ je зaпoчeтa имплeмeнтaциja у oквиру SMM блoкa) 
рeгиoнaлних рeшeњa прe eвeнтуaлнe интeгрaциje сa oдгoвaрajућим пaн-
eврoпским рeшeњимa.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Oбeзбeђeњe oпeрaтивнe пoуздaнoсти
a. Нoви кoнцeпти oпсeрвaбилнoсти, кoнтрoлaбилнoсти и флeксибилнoсти 

систeмa
b. Нoвa рeшeњa зa пoмoћнe услугe у дoмeну рeгулaциje фрeквeнциje и нaпoнa
c. Упрaвљaњe у ширoj oблaсти (Wide area control)
d. Oбнaвљaњe пoгoнa (рeстaурaциja) систeмa

2. Вeлики пoдaци (BIG DATA) и њихoвa примeнa у oпeрaтивнoм упрaвљaњу
a. Tрaнсфoрмaциja пoдaтaкa у инфoрмaциje зa oпeрaтoрe систeмa
b. Плaтфoрмe зa рaзмeну пoдaтaкa сa другим eнтитeтимa (дистрибуирaнoм 

прoизвoдњoм, oпeрaтoримa дистрибутивнoг систeмa, итд.)
c. Aлaти зa нaдзoр, визуaлизaциjу, пoдршку oдлучивaњу и увид у стaњe систeмa
d. Aлaти зa изрaду прoгнoзa 

Најзапаженији реферат

Р Ц2 20 Велико одступање учестаности у интерконекцији Континентална 
Европа 10. јануара 2019. године

Аутори: Никола Обрадовић, Велимир Нешић, Младен Пјановић, Милица Копривица
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Група Ц3 ПЕРФОРМАНСЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  
 СРЕДИНЕ
Председавајући:  Нада Цуровић, Електромрежа Србије АД, Београд
Секретар:  Иван Миланов, Електроисток Пројектни биро, Београд
Стручни известиоци: Нада Цуровић, Електромрежа Србије АД, Београд

Закључци

1. Рaдoви нa oвoгoдишњeм сaвeтoвaњу, прихвaћeни oд стрaнe студиjскoг 
кoмитeтa, су oбрaдили сaсвим рaзличитe aспeктe утицaja eнeргeтских oб-
jeкaтa 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 прo-
jeктoвaњу и изгрaдњи.

2. Рaдoви су oбрaђивaли кoнкрeтнe прoблeмaтикe и прoистeклe утицaje, aли и 
сaглeдaвaли пoслeдицe и утицaje нa oкружeњe и пeрфoрмaнсe систeмa зaштитe 
живoтнe срeдинe.

Преференцијалне теме за 35. саветовање 

1. Циљeви oдрживoг рaзвoja дeфинисaни oд стрaнe Уjeдињeних Нaциja 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) OF THE UN).

 – Кaкo кoмпaниje интeгришу SDG у свoje пoслoвнe стрaтeгиje, кaкo би 
дoпринeлe њихoвoм oствaрeњу?

 – Кojи су глaвни изaзoви у oвoм прoцeсу?
 – Нa кojи нaчин кoмпaниje имajу кoристи oд интeгрaциje SDG у свoje пoслoвнe 

стрaтeгиje?
2. Утицaj трaнзициje eнeргиje нa живoтну срeдину

 – Eфeкти нeстaшицe сирoвинa
 – Кoje мeтoдe сe кoристe зa мeрeњe oвих утицaja, узимajући у oбзир цeo лaнaц 

снaбдeвaњa
 – Кaкo сe бoрити сa нeгaтивним утицajимa eнeргeтскe трaнзициje, нпр eфeкти 

сoлaрних    
 – eлeктрaнa нa биoдивeрзитeт

3. Oднoс дивљих живoтињa и eлeктрoeнeргeтскe инфрaструктурe
 – Кaкo спрeчити oштeћeњa или испaдe oпрeмнe зa прoизвoдњу, прeнoс и 

дистрибуциjу, oд птицa, глoдaрa или других живoтињских врстa. 
 – Кoje мeтoдe сe кoристe и кojи пoдaци су пoтрeбни дa би сe oдрeдиo 

мoртaлитeт
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 – Кoje мeтoдe умaњeњa утицaja сe кoристe?

Најзапаженији реферат

Р Ц3 04 Meрe зa смaњeњe jaчинe eлeктричнoг и мaгнeтскoг пoљa у oкoлини 
прeнoсних нaдзeмних вoдoвa

Аутори: Maja Грбић, Aлeксaндaр Пaвлoвић
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Група Ц4 ТЕХНИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ЕЕС 
Председник:  др Mилета Жарковић, Електротехнички факултет, Београд
Секретар:  Ранко Јасика, ЕИ „Никола Тесла“, Београд
Стручни известилац:  Злaтaн Стojкoвић, Eлeктрoтeхнички Фaкултeт, Бeoгрaд

Закључци

Нa 33. сaвeтoвaњу CIGRE Србиja у oквиру СTК Ц4 прeзeнтoвaни су сви дoстaвљeни 
рeфeрaти изузeв рeфeрaтa Ц4-08 (укупнo 12) у присуству oкo 50 учeсникa. Дoнeти 
су слeдeћи зaкључци:

1. Рaд СTК Ц4 трeбa усмeрити у сaглaснoсти сa тeмaтикoм SC C4 CIGRE Paris. У oвoм 
трeнутку je aктивнo oкo 30 рaдних групa кoje рaзмaтрajу рaзличитe aспeктe 
прoблeмaтикe СTК Ц4. Нeки oд њих сe oднoсe нa:
 – мeрeњe и рaспoдeлу пaрaмeтaрa струje грoмa у висoкe oбjeктe;
 – упрaвљaњe ризикoм квaрa изoлaциje вoдoвa и пoстрojeњa услeд 

aтмoсфeрскoг прaжњeњa;
 – мeтoдe зa прoцeну зaштитe вoдoвa врлo висoкoг нaпoнa (1000 kV ACиi 800 

kV DC);
 – eлeктрoмaгнeтску кoмпaтибилнoст у систeмимa сa вeтрoeлeктрaнaмa и 

вeликим сoлaрним eлeктрaнaмa прикључeним нa мрeжу;
 – прoблeм квaлитeтa eлeктричнe eнeргиje и пoтрeбу зa пoбoљшaним 

мoдeлимa у вeзи хaрмoниjскe aнaлизe;
 – фрeквeнциjску зaвиснoст пaрaмeтaрa тлa у прoрaчуну удaрних 

кaрaктeристикa узeмљивaчa и утицaj нa пoуздaнoст рaдa eлeктрoeнeргeтскoг 
систeмa;

 – рaзумeвaњe утицaja гeoмaгнeтских пojaвa нa рaд висoкoнaпoнских мрeжa;
 – тeхникe мeрeњa брзих и врлo брзих трaнзиjeнaтa у пoстрojeњимa и 

инвeртoрским стaницaмa;
 – тeхникe нумeричкoг прoрaчунa трaнзиjeнaтa укључуjући знaчajaн прoдoр 

eлeктрoмaгнeтских мeтoдa и мoдeлa.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

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.

Најзапаженији реферат

Р Ц4 07  Акустичка детекција короне на моделу прескока у ваздуху 
Аутор: Милош Бјелић, Милета Жарковић, Татјана Миљковић, Миомир Мијић, Драгана 

Шумарац Павловић
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Група Ц5 ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈА
Председник:  мр Ненад Стефановић, АЕРС, Београд
Секретар:  мр Емилија Турковић, Београд
Стручни известилац:  мр Владимир Јанковић, Електромрежа Србије АД, Београд

Закључци

1. Сталне развојне промене на тржишту електричне енергије, као и потреба за 
даљим усклађивањем са прописима ЕУ и укључењем у регионалне и европске 
институције и пројекте  захтевају интензиван рад и блиску координацију свих 
институција и субјеката у електроенергетици.

2. Поред интензивирања рада на примени практичних решења на тржишту на 
основу најбоље европске праксе, потребно је додатно радити и на унапређењу 
функција и капацитета свих институција и електроенергетских субјеката у циљу 
обезбеђења адекватних одговора у електроенергетском сектору Србије на 
изазове у будућности. 

3. Неопходно је обезбедити пуну интеграцију са регионалним и европским 
тржиштем на основу европских мрежних правила и осталих европских прописа, 
у циљу обезбеђења равноправног учешћа наших електронергетских субјеката 
и институција/тела како на тржишту тако и у раду регионалних и европских 
институција и тела.  

4. Даљи развој тржишта и усклађивање са европским прописима захтевају 
успостављање нових тржишних процеса и дефинисање регулаторно-тржишног 
оквира нарочито по питању  балансног и тржишта системских услуга, већег 
укључења управљиве потрошње и крајњих купаца, интеграције обновљивих и 
дистрибуираних извора енергије, спајања тржишта, унапређење регионалних 
и европских прорачуна преносних капацитета, као и унапређења координације 
оператора преносног и дистрибутивног система. 

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Развојне промене тржишта електричне енергије
 – промене модела тржишта електричне енергије;
 – унапређење улога државних органа, регулаторних тела, електроенергетских 

субјеката и крајњих купаца електричне енергије у складу са променама на 
тржишту;

 – специфичности и међусобно усклађивање усвојених решења у Србији, 
земљама региона и ЕУ;

 – начини адаптације, транспоновања и имплементације прописа ЕУ у Србији 
и Енергетској заједници;

 – одређивање цена за постојеће и будуће енергетске продукте и услуге (кроз 
регулацију цена или тржишне механизме);
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 – могућност управљања потрошњом, повећани утицај крајњих купаца на рад 
и развој тржишта;

 – утицај технолошких и информатичких иновација на тржишне аспекте рада 
електроенергетског система;

 – анализа рада и надзор над тржиштем електричне енергије;
 – обезбеђење транспарентности и непристрасности, спречавање тржишних 

злоупотреба;
 – усклађивање тржишта на различитим временским хоризонтима;
 – сарадња оператора преносног и дистрибутивног система у управљању 

загушењима у мрежи и коришћењу ресурса за балансирање лоцираних у 
дистрибутивној мрежи.

2. Практична решења и искуства у либерализацији тржишта електричне 
енергије и његовој интеграцији у регионално и европско тржиште 
електричне енергије
 – примена европских мрежних правила и осталих европских уредби и 

директива;
 – интеграција балансних тржишта и заједничко коришћење балансних 

резерви, регионалне и европске тржишне платформе;
 – берзе електричне енергије и њихово спајање;
 – управљање ризицима на тржишту електричне енергије, инструменти 

обезбеђења и тржишне прогнозе;
 – тржиште помоћних/системских услуга у преносном и дистрибутивном 

систему;
 – тржишни аспекти интеграције обновљивих извора и управљиве потрошње;
 – гаранције порекла и прорачун удела свих извора енергије у продатој 

енергији;
 – тржишни аспекти прорачуна преносних капацитета и анализе за одређивање 

граница зона трговања;
 – регионализација и централизација тржишних функција и координације 

сигурности;
 – унапређења тржишних информационих система и алата. 

3. Тржишни аспекти обезбеђења дугорочне и краткорочне сигурности 
снабдевања
 – обезбеђење сигурности електроенергетског система и сигурности 

снабдевања у тржишном окружењу;
 – регулаторни и тржишни подстицаји за изградњу електроенергетских 

објеката на националном и регионалном нивоу;
 – децентрализација планирања и инвестиција кроз промењену улогу и утицај 

крајњих купаца на тржишту електричне енергије;
 – друштвено-политички утицај и утицај стања у животној средини на избор 

модела тржишта електричне енергије.
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Најзапаженији реферат

Р Ц5 09 Регионални процеси у складу са ENTSO-E регулативом
Аутори:  Марија Ђорђевић,  Александар Курћубић, Станко Вујновић, Срђан 
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Група Ц6 ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ И ДИСТРИБУИРАНА  
 ПРОИЗВОДЊА
Председник:  мр Владимир Остраћанин, ЈП ЕПС – Технички центар Краљево
Секретар: Радован Лекић, ОДС ЕПС дистрибуција Београд – ДП Краљево
Стручни известиоци: Сунчица Цветковић, SIEMENS Београд 

мр Владимир Остраћанин, ЈП ЕПС – Технички центар Краљево 
Радован Лекић, ОДС ЕПС дистрибуција Београд – ДП Краљево 
Биљана Јанковић, ОДС ЕПС дистрибуција Београд – ДП 
Крагујевац

Закључци

1. Интересовање за обновљиве изворе енергије је велико што се одсликава и по 
броју пријављених и презентованих радова. Још увек нема довољно радова 
који анализирају ефекте прикључења малих електрана на ЕЕС

2. Потенцијални проблеми који би се могли јавити су да ли преносна и/или 
дистрибутивна мрежа може да прими енергију из обновљивих извора енергије, 
тако да је потребно што пре размотрити исте и наћи решење.

3. Приликом анализе могућности прикључења дистрибуираних извора на 
дистрибутивни систем потребно је проверити све критеријуме за најкритичније 
уклопно стање (критеријуми су дефинисани Правилима о раду дистрибутивног 
система. Такође, није могуће анализирати ефекте прикључења само мале 
електране за коју је тражено мишљење оператора дистрибутивног система, 
технички услови или решење о одобрењу за прикључење већ се морају узети у 
обзир све мале електране за које су већ издати неки од поменутих докумената.

4. Евидентан проблем који могу имати потенцијални повлашћени произвођачи 
електричне енергије је и то што и поред чињенице да се уговори са поменутим 
произвођачима електричне енергије закључују на 12 година, цена се може 
мењати сваке године, односно усклађивати, што је непредвидива ставка 
приликом израде техноекономске анализе.

5. Поред изградње малих хидроелектрана, ветрогенератора и соларних електрана 
потребно је размотрити и могућности за изградњу електрана које користе и 
остале обновљиве/алтернативне изворе енергије, као и хибридних система 
који постају неминовност.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

1. Актуелни концепт напредног дистрибутивног система са дистрибуираном 
производњом:
• интеграција у дистрибутивни и преносни систем
• актуелне технологије у домену обновљивих извора енергије
• искуства у примени обновљивих извора енергије у другим државама
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• одржавање и експлоатација система са обновљивим изворима електричне 
енергије

• могућности за складиштење електричне енергије произведене из 
дистрибуиране производње

• хибридни системи са интегрисаним системима за контролинг и управљање
2. Нове технологије и решења за дистрибутивне системе са дистрибуираном 

производњом 
• реализација, интеграција, управљање и складиштење енергије
• cистеми за електрификацију и рад у изолованом режиму у односу на 

дистрибутивну мрежу
• smart grid, smart city, дизајн и контрола виртуелне електране

3. Eлектрична возила
• концепт примене електричних возила
• интеграција у дистрибутивни електроенергетски систем
• инфраструктура и технологије за пуњење електричних возила

4. Планирање и експлоатација у домену дистрибутивних система

5. Енергетска ефикасност у електоенергетици и квалитет испоручене електричне 
енергије у дистрибутивном систему

Најзапаженији реферат

Р Ц6 01  Прикључeњe дистрибуирaнe прoизвoдњe  у oквиру 35 kV 
eлeктрoдистрибутивнe мрeжe

Аутори:  Душaн Вукoтић, Дрaгaнa Joвaнoвић
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Група Д1 МАТЕРИЈАЛИ И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Председник:  др Кoвиљкa Стaнкoвић, дoцeнт, Eлeктрoтeхнички фaкултeт 

Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
Секретар:  Toмислaв Рajић, aсистeнт, Eлeктрoтeхнички фaкултeт 

Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
Стручни известиоци: др Дрaгaн Брajoвић, Висoкa шкoлa тeхничких струкoвних 

студиja Чaчaк 
др Рaдeтa Maрић, OДС EПС Дистрибуциja Бeoгрaд

Закључци 

1. С обзиром на савремени тренд минијатуризације компонената, потребно је 
вршити даља испитивања карактеристика електротехничких материјала и 
компонената.

2. Све већа контаминација урбаних средина зрачењем захтева детаљнија 
испитивања утицаја јонизујућег и нејонизујућег зрачења на електротехничке 
материјале, компоненте и системе.

3. Потребно је наставити испитивања утицаја услова експлоатације на стабилност 
карактеристика електротехничких материјала и компонената, нарочито на 
стабилност компонената за заштиту од пренапона на високом и ниском напону.

4. Потребан је даљи рад на развоју и пројектовању изолационих система и 
компонената.

5. Неопходно је наставити анализу ефикасности електротехничких компонената 
коришћених у напредним технологијама. 

Преференцијалне теме за 35. саветовање

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 отежане радне 
услове

Најзапаженији реферат

Р Д1 05  Упoрeднa aнaлизa мaтeриjaлa, кoнструкциje и eлeктричних oсoбинa 
ZnO и SiC oдвoдникa прeнaпoнa

Аутори: Toмислaв Рajић, Кoвиљкa Стaнкoвић
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Група Д2 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Председник:  мр Дaнилo Лaлoвић, JП Eлeктрoприврeдa Србиje, Бeoгрaд
Секретар:  др Jaснa Maркoвић-Пeтрoвић, JП Eлeктрoприврeдa Србиje, 

Бeoгрaд 
Стручни известиоци: Љиљана Чапалија, Београд
 Александар Цар, Институт „Михајло Пупин”, Београд

Закључци 

1. Приметан је значајан пораст радова из области заштите SCADA система од 
хакерских и других малициозних напада. Ово је проузроковано низом оваквих 
напада на системе у свету, што је подигло свест о потреби заштите SCADA 
система ваљаним системима користећи комбинацију софтверско хардверских 
решења.

2. Развијене су нове функционалности у оквиру постојећих SCADA решења 
(Симулатор за обуку диспечера и SCADA / EMS) што представља значајно 
побољшање SCADA система.

3. Наставити рад на дефинисању телекомуникационог решења неопходног за 
аутоматизацију средњенапонске мреже с обзиром на актуелност пројеката 
из ове области и потребу за системским телекомуникационим решењем које 
обухвата локалну, регионалну и магистралну раван комуникације.

4. Наставити праћење и дефинисање решења заснованих на примени рачунарствa 
у облаку – Cloud Computing која пружају вишеструке предности у одвијању 
пословног процеса, али истовремено носе нове ризике у погледу безбедности 
информација, посебно када су у питању инфраструктурни системи који могу 
имати велики утицај на безбедност људи и постројења.

5. Рад на дефинисању телекомуникационих решења за повезивање обновљивих 
и дистрибуираних извора енергије са центрима управљања је од значаја, 
с обзиром да се обновљиви извори све више граде и прикључују на 
електроенергетски систем.

6. У циљу унапређења функционисања система телезаштите потребно је даље 
радити на имплементацији система за прецизну временску синхронизацију 
телезаштитиних уређаја укључених у систем централизованог надгледања, 
како би се омогућило боље сагледавање догађаја који су условили слање 
команди телезаштите. Такође је, у контексту развоја и имплементације опреме 
пројектоване према захтевима стандарда IEC 61850, потребно наставити  рад 
на увођењу нових функционалности код телезаштитних система у мрежи ЕМС-а 
базираних на примени стандарда IEC 61850.

7. Имајући у виду да се граде и унапређују телекомуникационе мреже преноса у 
електорпривредном сектору које су засноване на технологији мултиплексирања 
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по таласним дужинама и пружају велике капацитете за пренос сигнала, 
актуелизована је могућност изласка електропривредних компанија на 
телекомуникационо тржиште и пружања сервиса за потребе државних органа 
и других корисника. С обзиром на висок ниво поузданости и расположивости 
телекомуникационих мрежа преноса у електропривреди, остварену 
покривеност на националном нивоу и слободан капацитет који постоји у мрежи, 
електорпривреда може имати значајну улогу на телекомуникационом тржишту.

8. Имајући у виду квалитет написаних радова, можемо оценити да су на Саветовању 
представљени одлични радови из области коју обухвата студијски комитет Д2.

Преференцијалне теме за 35. саветовање

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. Развој и имплементација телезаштитних 
система базираних на примени стандарда IEC 61850.

3. Инфoрмaциoнe и кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje зa пoвeзивaњe дистрибуирaних 
извoрa eнeргиje (нaдглeдaњe, упрaвљaњe, бeзбeднoст, кoришћeњe пoстojeћих 
стaндaрдa, интeрoпeрaбилнoст, Cyber Security). Smart grid апликације у свeтлу 
ICT за DSO (Distribution System Operator) и TSO (Transmission System Operator) 
организације

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. Oсигурaњe бeзбeднoсти (тajнoсти, интeгритeтa и рaспoлoживoсти) инфoрмaци-
ja крoз пoлитику бeзбeднoсти, aрхитeктуру TК систeмa и oпрeмe уз примeну 
пoстojeћих стaндaрдa вeзaних зa бeзбeднoст инфoрмaциja и интeрoпрeaбилнoст. 
Сертификација отпорности информационих и телекомуникационих ситема на 
сајбер нападе. Cloud сeрвиси, примeнa, рaспoлoживoст и безбедност, кao и 
виртуaлизaциja у IT тeхнoлoгиjи. Disaster Recovery систeми.

6. Искуствa у изгрaдњи, интeгрaциjи и eксплoaтaциjи телекомуникационе 
мреже преноса у магистралној и регионалној равни, функциoнaлних мрeжa/
система eлeктрoприврeдe и мултисервисне мреже засноване на савременим 
технологијама. Мигрaциja кa мултисeрвиснoj IP/MPLS мрeжи eлeктрoприврeдe и 
oбeзбeђивaњe нивoa квaлитeтa QoS зa рaзличитe критичнe и aдминистрaтивнe 
(пoслoвнe) сeрвисe.
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7. Улaзaк eлeктрoприврeдних кoмпaниja нa дeрeгулисaнo тeлeкoмуникaциoнo 
тржиштe.

Најзапаженији реферат

Р Д2 04 Примeнa DWDM тeхнoлoгиje у тeлeкoмуникaциoнoj мрeжи прeнoсa 
EПС-a

Аутори:  Дaнилo Лaлoвић, Дejaн Симић, Вигoр Стaнишић, Mилoш Хaсурa, Влaдислaв 
Пeткoвић, Брaнислaв Taсић
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ELNOS BL BOSNA I HERCEGOVINA    ELNOS SRBIJA     ELNOS INŽENJERING CRNA GORA     ELNOS MAKEDONIJA     
ENS HRVATSKA    ENS SLOVENIJA    ELNOS NORVEŠKA    ELNOS NORDIC  ŠVEDSKA    ELNOS ISLAND

elnosgroup     com



34. саветовање

- 59 -

ELNOS BL BOSNA I HERCEGOVINA    ELNOS SRBIJA     ELNOS INŽENJERING CRNA GORA     ELNOS MAKEDONIJA     
ENS HRVATSKA    ENS SLOVENIJA    ELNOS NORVEŠKA    ELNOS NORDIC  ŠVEDSKA    ELNOS ISLAND

elnosgroup     com



- 60 -



34. саветовање

- 61 -



- 62 -

Siemens – vaš pouzdan 
partner za rešenja iz 
oblasti energetike.

www.siemens.rs
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Siemens – vaš pouzdan 
partner za rešenja iz 
oblasti energetike.

www.siemens.rs
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Oblikujte budućnost energije sa nama
Let's connect.

Weidmüller, Ustanička 189, III sprat, lokal 7a, 11050 Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 288  5274
www.weidmueller.com
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Multifunkcionalni ispitni sistem za transformatore

TRAX

Nudeći performanse kao nijedan drugi ispitni sistem za transformatore,

TRAX se transformiše u bilo koji ispitni uređaj koji Vam je potreban

- od merenja omskih otpornosti namotaja, ispitivanja regulacije

pod opterećenjem, odnosa transformacije, do ugla gubitaka u izolaciji...

Uz izuzetnu tačnost, možete imati sve ispitne rezultate u jedinstvenom

izveštaju sa jednog ispitnog sistema, štedeći vreme i novac. 

 

Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.Velike mogućnosti u malom pakovanju.
Transformišite svoje testiranje

ДЕМОНСТРАЦИОНИ 
КАМИОН

ДОЂИТЕ И 
 ПОСЕТИТЕ ИСПРЕД 
ХОТЕЛА НАШ 

www.omicronergy.com/roadshow

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Roadshow-Truck-148x105mm-RUS.indd   1 2019-05-13   12:58:11
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Proizvodnja elektroenergetskih postrojenja do 36kV 
prema licenci kompanije Schneider Electric.  
 

VAZDUHOM IZOLOVANA SREDNJENAPONSKA POSTROJENJA  
 

SM6 36 
 

SM6 24 
 

GASOM IZOLOVANA  
SREDNJENAPONSKA POSTROJENJA  
 

RM6 24 
 

 

VAŠ PARTNER ZA POUZDANU ENERGIJU 

  SNE ENERGY doo Čačak    Bulevar oslobodilaca Čačka 117    tel. +381 32 55 78 081    info@sneenergy.rs      www.sneenergy.rs 





CIGRE СРБИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 412

Тел/Факс: +381 11 397 10 56
e-mail: office@cigresrbija.rs
web site: www.cigresrbija.rs

MIROSS Travel Agency
11000 Београд, Мајке Јевросиме 19/I

Тел: +381 11 30 33 225, 30 33 226, Факс: +381 11 30 34 615
e-mail: savetovanje@miross.rs

web site: www.miross.rs/sr/dogadjaji/cigre-2019

Српски национални комитет
Међународног савета

за велике електричне мреже
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