
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГРУПА Ц2: УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ИЗВЕСТИОЦА  
 

Никола ОБРАДОВИЋ, АД Електромрежа Србије  
 

и рецензенти радова 
 
 

Београд 
СРБИЈА 

 I ОПШТЕ 
 

За 18. симпозијум CIGRE Србија утврђене су следеће преференцијалне теме 
Студијског комитета Ц2: 
 
1. Нaпoнскo рeaктивнe приликe у EEС Србиje. Срeдствa и мeтoдe 
oпeрaтивнoг плaнирaњa и oпeрaтивнoг упрaвљњa систeмoм у QV дoмeну. 
Пoтрeбa зa нoвим срeдствимa и вeћoм кooрдинaциjoм плaнирaњa и рaдa. 
 
2. Сaврeмeни синхрoнизoвaни мeрни урeђajи (PMU типa), нaдзoрнo-
упрaвљaчки систeми нa њихoвoj бaзи (WAMS, WAMPAC и др.) и 
пeрспeктивe њихoвe примeнe у систeму Србиje. Упрaвљaчкe aрхитeктурe. 
Приoритeтнe aпликaциje. 
 
3. Стaњe, прoблeми и пeрспeктивe лoкaлнoг упрaвљaњa у oбjeктимa (TS, 
RP, eлeктрaнe). 
 
4. Стaњe рaзвoja и примeнe тeхничкoг систeмa oпeрaтивнoг плaнирaњa и 
упрaвљaњa EEС Србиje. 
 
За 18. симпозијум CIGRE Србија Србија пријављено је 17 реферата. Од тога је 
15 реферата достављено студијском комитету Ц2 у прописаном року. 
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II КРАТАК ПРИКАЗ РЕФЕРАТА И ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ 
 
 

Р Ц2 01 УПРAВЉAЊE НAПOНСКO РEAТИВНИМ ПРИЛИКAМA У ПРЕНОСНОЈ 
МРEЖИ СРБИЈЕ И УТИЦAJ НA ГУБИТКE AКТИВНE СНAГE 

 
Никoлa Гeoргиjeвић, Бoриjaнa Филипoвић, Aнa Рaдoвaнoвић 
Институт „Никола Тесла“ 
Петар Петровић 
АД Електромрежа Србије 

   

Кратак садржај 
 
У пвпм раду испитана је улпга управљачких акција диспечера и улпга ппдешеоа 
статизма наппна на сабирницама генератпра на наппнске прилике у пренпснпм 
систему. За пптребе анализе кпришћен је реални мпдел пренпсне мреже Србије и 
анализиран је перипд пд пкп 48х у пкплини два кључна режима: прплећнпг минимума 
и зимскпг максимума пптрпшое. Обрађен је утицај на квалитет електричне енергије са 
аспекта наппнских прилика, кап и утицај на губитке у пренпснпј мрежи. Резултати су 
дати уппредп са мереоима из реалнпг система. Резултатима је ппказанп да је 
ппвећаваоем вреднпсти наппнскпг статизма на сабирницама генератпра мпгуће 
смаоити дневне псцилације наппна. Тиме је вреднпсти наппна мпгуће држати ближе 
пптималним вреднпстима штп за ппследицу има и смаоеое губитака активне снаге у 
ЕЕС. 
 

Питаоа за дискусију: 
 

1. Ппјаснити разлику између статизма регулације наппна на сабирницама 
генератпра и статизма на сабирницама пренпсне мреже на кпју је 
прикљушена електрана.  

2. Да ли анализирани статизми на сабирницама генератпра σg = -2%, 0%, +2% 
задпвпљавају услпве из Правила п раду пренпснпг система? Да ли аутпр има 
неке сугестије на прпписане границе из Правила п раду пренпснпг система на 
пснпву анализираних режима у раду?  

3. Навести све критеријуме на пснпву кпјих би требалп бирати статизам на 
сабирницама пренпсне мреже на кпју је прикљушена електрана? 

 



 

Р Ц2 02 ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА У 
ПОГЛЕДУ РЕГУЛАЦИЈЕ НАПОНА ГЕНЕРАТОРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ  

 
Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Никола Лукић, 
Михаило Ђорђевић, Иван Ристић,  

ЈП Електрппривреда Србије 
   

Кратак садржај 
  
Накпн израде студије прикључеоа пбјекта на пренпсни систем и извпђеоа радпва на 
генератпрскпј јединици пптребнп је извршити прпверу испуоенпсти техничких услпва 
за прикључеое на пренпсни систем. Један пд услпва кпји је пптребнп испитати јесте и 
захтев из Правила п раду пренпснпг система у вези регулације наппна генератпрске 
јединице. Испитиваое пвпг захтева се практичнп свпди на пдређиваое мпгућнпсти 
генератпрске јединице у ппгледу генерисаоа и апспрбпваоа реактивне снаге. 
Мпгућнпсти генератпрске јединице у ппгледу генерисаоа пднпснп апспрбпваоа 
реактивне снаге зависе какп пд карактеристика и мпгућнпсти сампг генератпра такп и 
пд стаоа у пренпснпј мрежи. Зависнпст пд стаоа у пренпснпј мрежи је управп главни 
разлпг заштп се практичнп не мпже извести тест кпји би пмпгућип да се директнп 
испитају мпгућнпсти генератпрске јединице у ппгледу генерисаоа и апспрбпваоа 
реактивне снаге.  
У пвпм раду ће бити приказане две кпмплементарне метпде за индиректнп 
утврђиваое мпгућнпсти генератпрске јединице у ппгледу регулације наппна, и тп једна 
кпја је метпда директнпг утврђиваоа мпгућнпсти генератпрске јединице у ппгледу 
генерисаоа и апспрпваоа реактивне снаге, али кпја је индиректна метпда са 
станпвишта испитиваоа мпгућнпсти целпкупне генератпрске јединице, и друга кпјпм 
се на пснпву пстварених радних тачака у прпбнпм раду генератпрске јединице, или у 
некпм дужем временскпм перипду, прпверава да ли је генератпрска јединица 
задпвпљила захтеве исказане у Правилима п раду пренпснпг система у ппгледу 
регулација наппна. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Мплим аутпре да ппјасне недпстатке мпделпваоа мреже ппмпцу 
еквивалентнпг P-U швпра 

2. Да ли су аутпри кпристили резултате друге предлпжене метпдплпгије да 
прпвере мпдел у пписан првпј предлпженпј метпдплпгији? 

3. Судећи пп тумашеоу пдредби Закпна п енергетици у закљушку рада, мпже се 
закљушити да аутпри сматрају да је дпвпљнп да генератпрска јединица буде у 
стаоу да ппкрије све радне ташке у P-Q дијаграму кпје су забележене тпкпм 
прпбнпг рада, па да се закљуши да испуоава захтеве везане за регулацију наппна 
и да јпј се дпзвпли прикљушеое на мрежу. Мплим аутпре за ппјащоеое пвпг 
закљушка. 

 
 
 



 

Р Ц2 03 ПРОЦЕНА ДОСТУПНОГ КАПАЦИТЕТА РЕАКТИВНЕ СНАГЕ У ТАЧКИ 
ПРИКЉУЧЕЊА ГЕНЕРАТОРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ 
У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ 
 
Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Никола Лукић;  

ЈП Електрппривреда Србије 

  
Кратак садржај 
 
Према тренутнпј пракси за пптребе управљаоа наппнима у пренпснпј мрежи кпристе 
се ппдаци п дпступнпј индуктивнпј и капацитивнпј реактивнпј снази (на даље 
Реактивна снага) на прагу генератпра. Међутим кпличина Реактивне снаге кпја ће бити 
дпступна за пптребе регулације наппна у пренпснпј мрежи изузетнп зависи и пд 
вреднпсти наппна у тачки прикључеоа кап и пд карактеристика блпк-трансфпрматпра 
и сппствене пптрпшое генератпрске јединице. 
За стицаое адекватне слике п дпступним капацитетима Реактивне и активне снаге у 
тачки прикључеоа требалп би ппсматрати ппгпнски дијаграм целпкупне генератпрске 
јединице (генератпра са сппственпм пптрпшопм и блпк-трансфпрматпра) у тачки 
прикључеоа 
На пснпву ппдатака п тренутним вреднпстима активне снаге у тачки прикључеоа и 
наппна у тачки прикључеоа, ппдацима п сппственпј пптрпшои кап и на пснпву 
карактеристика генератпра и блпк-трансфпрматпра мпже се прерачунати граница 
дпступне Реактивне снаге, укупни регулаципни ппсег, кап и дпступан ппсег за 
генерисаое реактивне снаге навише и наниже у пднпсу на тренутну радну тачку у тачки 
прикључеоа у реалнпм времену. Све претхпднп ппбрпјане пптребне инфпрмације 
ппстпје, билп кап мереоа у реалнпм времену или ппдаци кпји би служили за 
иницијалнп ппдешаваое система.  
У пвпм раду ће бити пписан један такав систем кпји би пмпгућавап да се у реалнпм 
времену има инфпрмација п дпступним кпличинама Реактивне снаге у тачки 
прикључеоа генератпрске јединице на пренпсни систем, инфпрмације п укупнп 
дпступнпм капацитету реактивне снаге за регулацију, инфпрмације п дпступнпм 
капацитету навише и наниже реактивне снаге за регулацију наппна у пднпсу на 
тренутну радну тачку, предикцији прпмене дпступнпг капацитета реактивне снаге у 
зависнпсти пд прпмене генерисане активне снаге, визуелни приказ ппзиције тренутне 
радне тачке на ппгпнскпм дијаграму генератпрске јединице у тачки прикључеоа и 
тренутних максималних вреднпсти Реактивне снаге, приказ прпмена дпступнпг 
регулаципнпг ппсега у времену (или зависнпст дпступнп регулаципнпг ппсега пд 
наппна у тачки прикључеоа) и сл. 
 
Питаоа за дискусију: 

1. Какп се меоају трпщкпви ампртизације генератпра и блпк трансфпрматпра са 
трајнпм екплпатацијпм генератпрске јединице у пвакп пдређеним дпступним 
границама реактивне снаге? 

2. Да ли Volt-Var-Dispatching систем у пквиру центра за управљаое пренпснпм 
мрежпм распплаже пваквим или слишним ппд-системима/функцијама и да ли су 
инфпрмације п распплпживим реактивним ппсезима електране у ташки 



 

прикљушеоа кпје се у  реалнпм времену приказују у центру за управљаое 
пренпснпм мрежпм дпвпљнп квалитетне? 

 
 
Р Ц2 04 ПРИМЕНА СИНХРОНИЗОВАНИХ ФАЗОРСКИХ МЕРЕЊА У 

ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ ОСЦИЛАЦИЈА 

 
Кристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Јелена Стојковић,  Милица 
Копривица, Андреј Тасић, Предраг Стефанов;   
Електротехнички факултет, Београд 

 

Кратак садржај 
 
За ефикаснп решаваое прпблема електрпмеханичких псцилација у 
електрпенергетскпм систему пптребнп је ппузданп идентификпвати исте. Према 
начину на кпји се дплази дп инфпрмација п мпдпвима псцилпваоа разликују се две 
врсте метпда. Прва група метпда кпристи линеаризпван мпдел система да би се из 
система линеарних диференцијалних једначина дпшлп дп ппдатака п мпдпвима 
псцилација. Ове метпде се заснивају на пдређиваоу матрице система и анализи оених 
сппствених вреднпсти. Друга група метпда дп ппдатака п псцилацијама дплази из 
сигнала мереоа величина реалнпг система у временскпм дпмену. Ппзнатије кап 
метпде за идентификацију система, пне дп ппдатака п систему дплазе примеоујући 
метпде пбраде сигнала. У зависнпсти пд меренпг сигнала, пднпса сигнал-шум и 
кпнфигурације система, различите метпде за идентификацију су ппгпдне за такву 
анализу. Какп је електрпенергетски систем динамички систем, ппжељнп је кпристити 
паралелнп више метпда зарад бпље идентификације. У раду је извршена анализа 
некпликп метпда за идентификацију. Ппређеое метпда је извршенп ппређеоем 
пдређених критичних мпдпва псцилација ИЕЕЕ тест система са 68 чвпрпва и 16 
генератпра. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Кпје су главне преднпсти наведених метпда у пднпсу на стандардну FFT 
анализу? 

2. Кплики је прпценат ппкривенпсти PMU уређајима пптребан за успещну 
примену пвих метпда у реалним ЕЕС ? 

 



 

 
Р Ц2 05 ОДРЕЂИВАЊЕ СКУПА СИНХРОНИХ ФАЗОРСКИХ МЕРЕЊА ЗА 

ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ ОСЦИЛАЦИЈА 

 
Ђорђе Лазовић, Кристина Џодић,Јелена Стојковић, Милица 
Копривица, Андреј Тасић, Предраг Стефанов;  
Електротехнички факултет, Београд 
   

Кратак садржај 
 
Метпде идентификације су са ппјавпм сихрпних фазпрских мереоа све више заступљене у 
алгпритмима за детекцију слабп пригушених мпдпва  електрпмеханичких псцилација. 
Међутим, пве метпде имају изражен недпстатак јер се оима мпгу детектпвати самп 
електрпмеханичке псцилације присутне у меренпм сигналу. Присуствп пвих псцилација у 
меренпм сигналу не значи присуствп истих у целпм систему и пбрнутп, присуствп некпг 
мпда псцилација у систему не значи и присуствп тпг истпг мпда у меренпм сигналу. На 
пснпву пвпга се дплази дп закључка да је пптребнп кпристити више сигнала или 
кпмбинацију сигнала у иденификацији какп би се мпглп ппузданп пратити стаое система. 
Углавнпм се пви сигнали бирају са раније ппзнатих тачака у систему где се пчекује ппјава 
критичних псцилација. У раду је извршена једна анализа избпра кпмбинације сигнала кап 
тачнп дефинисанпг скупа кпјим се пбезбеђује идентификација и лпкализација свих 
критичних мпдпва и оихпва селективна стабилизација. Прпвера ефикаснпсти пваквпг 
избпра сигнала и пдгпварајућег лпцираоа синхрпних фазпрских мереоа извршена је на 
IEEE тест систему са 5 унапред дефинисаних зпна са 68 чвпрпва и 16 генератпра. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Кпји спфтверски пакети су кприщћени у спрпведеним анализама? 
2. Аутпри су кпристили некпликп метпда у свпјим анализама. Да ли је пп 

оихпвпм мищљеоу нека пд оих преферабилна и збпг шега?  
 
 

Р Ц2 06 OДРEЂИВAЊE OПТИМAЛНИХ ЛOКAЦИJA PMU УРEЂAJA У 400 KV 
МРEЖИ СРБИJE МEТOДOМ БИНAРНOГ ПРOГРAМИРAЊA 

   
Влaдимир Бeчejaц, Mилoш Мoсурoвић, Joвицa Видaкoвић; 
 АД Електромрежа Србије 

 

Кратак садржај 
 
У пвпм раду је представљена метпда,  за пдређиваое пптималне лпкације минималнпг 
брпја захтеваних синхрпних мерних јединица ((Phasor Measurement Unit - PMU) уређаја 
применпм бинарнпг прпграмираоа, чијпм инсталацијпм  се ппстиже пптпуна 
пбсервабилнпст мреже дела електрпенергетскпг система или система у целини. 
Прилпжен је ппшти кпнцепт метпде бинарнпг прпграмираоа и усппстављена 
кпрелација са пптималним лпкацијама за PMU уређаје. Такпђе, уважени су чвпрпви 
нултпг иоектриаоа (zero injection bus) какп би се правилнп мпделпвала развпдна 
ппстрпјеоа у мрежи. Целпкупан прпцес пптимизације је паралелнп рађен у два 



 

независна прпграма применпм симбпличке анализе, Matlab и Мaple, а у циљу 
верификације, метпда је првп примеоена на тест  IЕЕЕ мрежи са 14 чвпрпва. Накпн 
тпга, извршени су прпрачуни и пдређене лпкације пптребних PMU уређаја за 400 кV 
мрежу електрпенергетскпг система Србије. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. У кпјпј мери димензије прпблема утишу на применљивпст предлпженпг 
пптимизаципнпг ппступка? 

2. За рещаваое кпјих прпблема у електрпенергетским системима је пд ппсебнпг 
интереса тппплпщка ппсервабилнпст? Кпји динамишки прпблеми су ту 
заступљени? 

 
 
Р Ц2 07 ПРOГРAМСКИ ПAКEТ ЗA КРAТКOРOЧНУ ПРOГНOЗУ 

ПРOИЗВOДЊE ВEТРOEЛEКТРAНA 
 
Гoрaн Jaкупoвић, Ивaн Гojкoвић, Катарина Јовановић;   
Институт „Михајло Пупин“ 
 

Кратак садржај 
 
У раду је украткп пписана ппзиција и улпга пвпг алата у SCADA/EMS сситема. Такпђе је 
дат ппис алгпритама и пснпвних метпда прпгнпзе кпје се кпристе. Затим је дат ппис у 
развпју кпришћених спфтверских технплпгија, кпришћених база ппдатака, кап и 
интерфејса према другим делпвима система. Такпђе, кап практичан пример, је 
приказан изглед кприсничкпг интерфејса и планирани начин упптребе. На крају је дат 
план даљег усавршаваоа пвпг пакета. 
Пакет кпји је предмет пвпг рада је практичнп имплентиран у склппу прпјекта нпвпг 
SCADA/EMS система за главни и резервни диспечерски центар ЦГЕС у Ппдгприци. Алат 
ппдржава два режима прпгнпзе: краткпрпчну (данас за сутра) и врлп краткпрпчну (у 
кпме се даје прпгнпза за наредних 4 дп 6 сати).  Ппдржанп је некпликп метпда 
прпгнпзе (прпгнпза на бази тепријске и емпиријске криве зависнпсти прпизвпдое пд 
брзине ветра, прпгнпза на бази средоих истпријских вреднпсти, прпгнпза кпригпвана 
кпришћеоем хистпграма брзине ветра и нумерички срачунатих кпнвплуципнпх 
интеграла, линеарни тренд и персистенце прпгнпза.   
Питаоа за дискусију: 
 

1. При изради емпиријске табеле какве улазне ппдатке треба кпристити према 
мищљеоу аутпра, средое сатне, средое петнаестпминутне, тренутне 
вреднпсти...? 

2. При кпрекцији прпгнпзе прпизвпдое услед варијабилнпсти брзине ветра 
хистпграм се фпрмира за сваку средоу брзину ветра. Кплики је временски 
интервал на кпме се израшунава средоа брзина ветра и припадајућа 
расппдела (минут, 15 минута, сат)? 

3. У раду се навпди” У слушају да брзина ветра знашајнп варира прпизвпдоа ће 
бити маоа“. Де ли се мпже десити да у пваквпм слушају прпизвпдоа ппрасте? 

 



 

 

Р Ц2 08 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКЕ ПОДРШКЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗA 
КРAТКOРOЧНУ ПРOГНOЗУ ПOТРOШЊE У СКЛOПУ SCADA/EMS 
СИСТEМA 
 
Пaвлe Лучић, Гoрaн Jaкупoвић, Сoвjeткa Крстoниjeвић, Mилoш 
Стojић,  Нинeл Чукaлeвски; 
Институт „Михајло Пупин“ 
   

Кратак садржај 
 
У пвпм раду пписана је реализација прпграмске ппдршке апликације за краткпрпчну 
прпгнпзу пптрпшое у склппу SCADA/EMS система. У пквиру пвпг спфтверскпг пакета 
имплементирана је прпгнпза на пснпву временских серија кап и алтернативна прпгнпза 
на бази сличнпсти дана.  
У раду, првп је, украткп, пписана ппзиција и улпга пвпг пакета у склппу целине 
SCADA/EMS. Пптпм је наведен кратак ппис алгпритама и пснпвних математичких 
метпда кпје се кпристе за креираое, ппдешаваое и валидацију СТЛФ мпдела. Затим је 
дат ппис кпришћених спфтверских технплпгија, кап и интерфејса према другим 
делпвима система. Такпђе, кап практичан пример, приказан је изглед кприсничкпг 
интерфејса и планирани начин упптребе. На крају је дат план мпгућих унапређеоа 
пакета. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. У режиму рада у реалнпм времену, кпликп шестп се прпвера да ли је резултат 
прпгнпзе дпвпљнп ташан?  

2. Приликпм кприщћеоа прпгнпза на бази слишнпсти дана, щта све треба узети  
пбзир при избпру дана на пснпву кпга ће се врщити прпгнпза?  

 
 

Р Ц2 09 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВОГ ИНТЕРФЕЈСА ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА 
ИЗМЕЂУ SCADA И SRAAMD СИСТЕМА 

   
Мирела Ђурђевић, Славка Џонлез, Милица Цолић, 
АД Електромрежа Србије 

  Катарина Јовановић, Елена Вељковић - Грбић;  
Институт „Михајло Пупин“ 

 
Кратак садржај 
  
Размена ппдатака између НДЦ SCADA/EMS и SRAAMD система ппстпји већ дуги низ 
гпдина. SCADA је систем за надзпр и управљаое у реалнпм времену у Наципналнпм 
диспечерскпм центру Србије. SRAAMD је систем за даљинску аквизицију и пбраду 
мерних ппдатака кпје су лпкалнп забележила вишефункципнална брпјила.  
 Збпг прирпде пвих система ппстпји значајан скуп мерних тачака са кпјих SCADA 
систем нема мереоа са брпјила, а значајне су са гледишта SRAAMD система. Такп се 
ппјавила иницијатива за увпђеоем средое сатних вреднпсти двпсекундних мереоа. 



 

На ппстпјећем интерфејсу није билп успеха у ппкушајима слаоа средое сатних 
вреднпсти у SRAAMD систем. Тек ппјавпм VIEW4 SCADA система и UNES4TD базе 
ппдатака (МySQL), реализпване у складу са CIM стандардпм, пмпгућена је реализација 
пве идеје. Нпви интерфејс реализпван је на VIEW4 SCADA платфпрми, са значајним 
прпширеоем скупа ппдатака кпји се размеоују. Ппдаци кпји стижу са SRAAMD система 
смештају се у архивски ппдсистем SCADA система. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Да ли је предвиђенп да се пписани интерфејс за размену ппдатака између SCADA 
и SRAAMD система прилагпди и за размену између нпвпг главнпг SCADA система 
у НДЦ и SRAAMD система? Да ли се предвиђа директна кпмуникација нпвпг 
главнпг SCADA система са SRAAMD системпм или ће се пдгпварајући ппдаци 
преузимати са резервнпг SCADA система у НДЦ? 

2. За щта се на SCADA систему кпристе или мпгу кпристити ппдаци дпбијени из 
SRAAMD система? За щта се на SRAAMD систему кпристе или се мпгу кприсити 
ппдаци дпбијени из SCADA система? 

 
 

Р Ц2 10 АНАЛИЗА „ВЕЛИКИХ ПОДАТАКА“ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ – 
САДАШЊЕ СТАЊЕ ПОТРЕБА И ПРИМЕНЕ 

   
Нинел Чукалевски, Горан Јакуповић; 
Институт „Михајло Пупин“ 

 
Кратак садржај  
 
Значајне прпмене у ппследоих 20-так гпдина, какп технплпшке, кап ппследица 
увпђеоа инпвативних енергетских технплпгија и кпнцепата ’’паметних мрежа’’, 
пднпснп увпђеоа ИКТ у свим сегментима (прпизвпдоа-пренпс-дистрибуција-
пптрпшоа), такп и легислативнп прганизаципне прпмене, ппвећале су, какп 
неизвеснпст планираоа и слпженпст експлпатације, такп и генерисале пгрпмне 
кпличине ппдатака кпје се мере хиљадама терабајта (1ТB = 1012B) . Дп скпра су се 
наведени ппдаци кпристили самп у малпм пбиму и за пграничене намене. Развијени 
кпнцепти, мпдели, алгпритами и технплпгије пбраде великих масива ппдатака (енгл. 
Big Data Analytics - BDA) са ширпкпм применпм у другим пбластима привреде, су 
релативнп брзп нашли свпју примену и у електрпенергетици. У пвпм раду ће се пписати 
пснпвни кпнцепти и технплпгије напредне пбраде (аналитике) великих масива брзп 
прпменљивих ппдатака различитпг типа (тј. пбласт BDA) кпје се данас кпристе у 
електрпенергетици у свету. Идентификпваће се типичне пбласти оихпве примене, и 
навешће се некпликп примера оихпве практичне примене и ефеката у ЕЕ сектпру. На 
крају пвпг прегледнпг рада ће се указати на мпгућу даљу перспективу примене BDA у 
електрпенергетици у свету и кпд нас. 
 
Питаоа за дискусију: 

1. Кпји су актуелни прпблеми у пбласти BD? 
2. Кпјим алатима се ради BD данас?  
3. Шта су прпблеми у увпђеоу BD? 



 

 

Р Ц2 11 ПРОЦЕС УСКЛАЂИВАЊА НЕТ ПОЗИЦИЈА СПОЈЕНИХ МРЕЖНИХ 
МОДЕЛА 
 
Moмчило Лукић, Андријана Ђаловић, Душан Прешић, Петар 

Орлић;  
Центар за координацију сигурности – СЦЦ, Београд 

 

Кратак садржај 
  
Прпцес усклађиваоа нет ппзиција сппјених мрежних мпдела (CGMA – Common Grid 
Model Alignment) је скуп прпцедура према кпјима се иницијалне прпцене нет ппзиција 
ТСО-а прпцесирају такп да се кап резултат дпбије скуп избалансираних нет ппзиција на 
нивпу пбласти за кпју се CGMA прпцес врши. Прпцес се ради за пне временске 
хпризпнте за кпје не ппстпје тржишне вреднпсти нет ппзиција: пд два дана унапред дп 
гпдину дана унапред. За прпцес балансираоа иницијалних нет ппзиција и тпкпва пп ДЦ 
впдпвима дпстављених пд стране ТСО-а задужени су Агенти за усклађиваое нет 
ппзиција (АА – Aligment Agent). АА функција је дпдељена Регипналним 
кппрдинатприма сигурнпсти (RSCs – Regional Security Coordinator). 
У раду су пписане фазе CGMA прпцеса, кпнцепт CGMA алгпритма према кпме се ради 
балансираое нет ппзиција дпстављених пд стране ТСО-а за цеп регипн на кпји се 
пднпси CGMA прпцес и улпга АА. Такпђе, у раду је приказана анализа међуспбне 
зависнпсти нет ппзиција у регипну Југпистпчне Еврппе (SEE – South East Europe), кап и 
резултати тестпва CGMA алгпритма. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Када се пшекује пперативна, тј. на дневнпм нивпу функципналнпст CGMA 
алгпритма? У раду је наведен рпк јун 2018. 

2. Навести преднпсти CGMA метпдплпгије у пднпсу на претхпдне какп их аутпри 
називају рудиментарне метпде. 

 
 

Р Ц2 12 KРОС-РЕГИОНАЛНЕ ПРОЦЕНЕ АДЕКВАТНОСТИ 
 
Андријана Ђаловић, Бојан Стаменковић, Марта Стојчевић,  
Маријана Марић;    
Центар за координацију сигурности – СЦЦ, Београд 

 

Кратак садржај 
  
Прпцена краткпрпчне и средопрпчне адекватнпсти је једна пд пет пснпвних функција 
кпје пбављају Регипнални кппрдинатпри сигурнпсти. Циљ прпрачуна је да се пдреди да 
ли распплпжива прпизвпдоа и мпгућнпсти за увпз електричне енергије 
електрпенергетскпг система задпвпљавају оегпву пптрпшоу на временскпм хпризпнту 
недељу дана унапред. Улазни ппдаци за прпрачун су распплпжива прпизвпдоа пп 
типпвима прпизвпдое, прпгнпзирана пптрпшоа и прекпгранични пренпсни 
капацитети. Сам прпцес ппдразумева два типа прпрачуна: детерминистички, 



 

кпришћеоем најбпљих прпгнпза ТСО-а и прпбабилистички, узимаоем у пбзир 
варијација пптрпшое, прпизвпдое ветрпелектрана и спларних електрана кап 
метепрплпшки зависних величина. 
У циљу унапређеоа ппстпјеће метпдплпгије предлпженп је увпђеое дпдатних 
прпменљивих у прпрачун: верпватнпћа испада далекпвпда штп утиче на смаоеое 
распплпживих пренпсних капацитета, верпватнпћа испада прпизвпдних јединица, 
„муст-рун“ вреднпсти прпизвпдое. У тпку је развпј нпвпг централизпванпг спфтвера 
кпји би бип кпришћен за крпс-регипналне прпцене адекватнпсти.  
У раду је дат преглед садашоег SMTA прпцеса, пписане су предлпжене нпве 
метпдплпгије и преднпсти кпришћеоа нпвпг спфтвера. Дат је приказ резултата 
сезпнских и седмичних прпцена адекванпсти за сезпну зима 2017/2018. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Кпја је улпга Регипналних центара за кппрдинацију сигурнпсти, укпликп се 
прпрашун спрпвпди централизпванап на заједнишкпм ЕНТСО-Е спфтверу? Кпје су 
неппхпдне активпсти РСЦ –а, укпликп није адекватнпст задпвпљена? 

2. Да ли ппстпји метпдплпгија на нивпу РСЦ-а, кпја би птклпнила упшену 
неадекватнпст у датпм регипну/ппдрегипну? 

 
 
Р Ц2 13 KРИТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У МРЕЖИ   

 
Душко Тубић, Андријана Ђаловић, Милош Ђурђевић, Немања 

Стојковић;   
Центар за координацију сигурности – СЦЦ, Београд 
  

Кратак садржај 
  
Ледени талас кап и испади ппјединих прпизвпдних јединица тпкпм зиме 2017. гпдине 
дпвели су дп критичних ситуација у мрежи у земљама Западне и Југпистпчне Еврппе. 
Накпн пвпг искуства указала се пптреба за већпм кппрдинацијпм рада између пператпра 
пренпсних система, регипналних кппрдинатпра сигурнпсти и ЕNTSО-Е-а. Фпрмиран је 
ЕNTSО-Е тим Critical Grid Situation са циљем: да изврши анализу рада пренпснпг система и 
тржишта тпкпм ппменуте критичне ситуације, дa припреми дефиницију Критичних 
ситуацијa у мрежи и напише и усвпји прпцедуре кпје би се у пвим ситуацијама 
примеоивале. 
У раду је пписана критична стуација кпја се десила тпкпм зиме 2017. гпдине и најважнији 
резултати анализе рада пренпснпг система и тржишта електричне енергије у тпм перипду. 
Представљена је Прпцедура за Критичне ситуације за регипн Југпистпчне Еврппе (ЈИЕ), 
чији су предлпг на захтев ЕNTSО-Е-а заједнички припремили SCC и ЕМС АД. Прпцедура се 
примеоује на пренпсне системе ТSО-а из ЈИЕ, кпји су је и пдпбрили, дпк је SCC задужен за 
кппрдинацију рада тпкпм Критичних ситуација. 



 

 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Какп се пптенцијалнп ппаснп стаое (критишна ситуација) квантификује, тј. кпји 
су квантитативни индикатпри таквпг стаоа? Применпм кпнцепта (и 
индикатпра) сигурнпсти или на неки други нашин? 

2. Да ли је ЕНТСО-Е у развпју ванредних мера защтите врщип билп какву цпст-
бенефит анализу, трпщкпва аспцираних са мерама защтите наспрам дпбити 
пд избегаваоа (пптенцијалнп) криртишне ситуације, ппсебнп имајући у виду 
прпбабилистишки карактер критишне ситуације? 

 
 

Р Ц2 14 ПРИМЕНА МРЕЖНОГ КОДА ЗА ПОРЕМЕЋЕНИ ПОГОН И 
УСПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА 

   
Срђан Суботић;  
АД Електромрежа Србије 

 

Кратак садржај  
 
Еврппска унија је ппдстакла тзв. рану примену мрежних кпдпва збпг оихпве велике 
важнпсти за рефпрму електрпенергетскпг сектпра, штп ппдразумева делимичну примену 
пре званичнпг ступаоа на снагу, а у пквиру кпји тп дпзвпљавају ппстпјећи прпписи. Ова 
примена пбухвата активнпсти на следећим нивпима: 

 еврппскпм (пп синхрпнпј зпни); 

 регипналнпм (у вези пвлашћеоа регипналних центара за кппрдинацију сигурнпсти 
рада); 

 наципналнпм (пператпри пренпснпг и дистрибутивнпг система, кприсници 
система). 

У складу са тим, у тпку је примена мрежнпг кпда за ппремећени ппгпн и усппстављаое 
електрпенергетскпг система у АД Електрпмрежа Србије (ЕМС), дпк Енергетска заједница 
планира оегпвп усвајаое тпкпм 2019. гпдине. 
Ова примена се већим делпм спрпвпди крпз ппсебне прпјекте. Неке пд пвих прпјеката 
ЕМС  извпди сампсталнп, дпк у другим сарађује са еврппским партнерима или 
кприсницима пренпснпг система.  
Најважнији ппкренути прпјекти се пднпсе на: 

 измену Ппглавља 5 Оперативнпг приручника Регипналне групе Кпнтинентална 
Еврппа; 

 измену Правила п раду пренпснпг система; 

 планпве пдбране ЕЕС (првенственп ппдфреквентна и надфреквентна заштита); 

 резервни диспечерски центар. 
За будуће прпјекте ппсебнп су интересантни захтеви пвпг мрежнпг кпда кпји се пднпсе на 
правила за пбустављаое и ппнпвнп усппстављаое тржишних активнпсти, кап и 
дефинисаое релевантнпг утицаја ппремећенпг ппгпна и распада ЕЕС кпд једнпг 
пператпра пренпснпг система на друге пператпре у пквире једне зпне за прпрачун 
прекпграничних пренпсних капацитета. 



 

 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Да ли је ппступак трансппзиције еврппских Мрежних кпдпва / Обавезних 
упутстава (смерница) у закпнпдавствп Републике Србије јаснп дефинисан и 
мпже ли се бар грубп прпценити време за реализацију пве трансппзиције (накпн 
усвајаоа предметнпг Мрежнпг кпда / Обавезнпг упутстава пд стране 
Енергетске заједнице)? 

2. Неппхпдна ће бити имплементација Мрежнпг кпда за ппремећени ппгпн и 
усппстављаое електрпенергетскпг система на еврппскпм, регипналнпм и 
наципналнпм нивпу. На кпм пд наведена 3 нивпа се мпгу пшекивати за ЕМС 
највећи изазпви (прпблеми)? 

 
 

 
Р Ц2 15 ДЕТЕРМИНИСТИЧКО ОДСТУПАЊЕ УЧЕСТАНОСТИ 

 
Никола Обрадовић;  
АД Електромрежа Србије 
 

Кратак садржај  
 
Овај рад има за циљ да ппише фенпмен детерминистичких пдступаоа учестанпсти, кпји се јавља у 
ппследоих десет дп петнаест гпдина, на преласку из једнпг у други сат, ппсебнп у интервалима 
када су у тпку веће прпмене кпнзума.  
У првпм делу рада пписани су узрпци пве ппјаве, кап и ефекти кпје пна има на рад интеркпнекције 
„Кпнтинентална Еврппа“.  
У другпм делу рaда биће пписане мпгуће мере за смаоеое утицаја детерминистичких пдступаоа 
учестанпсти. 

 
Питаоа за дискусију: 

1. Кпликп је реалистишна претппставка да детерминистишкп пдступаое 
ушестанпсти изазивају пре свега нагле прпмене прпизвпдое на прелазу из сата у 
сат, ппсебнп знајући карактеристике динамишкпг пчива ТЕ и скрпмнп ушещће 
реверзибилних ХЕ у укупнпм балансу CE? 

2. Шта је препрека за прелазак на планираое и балансираое на 15 мин нивпу? 
3. Да ли би ппвећаое цене кприщћеоа примарне резерве ппзитивнп утицалп на 

смаоеое детерминистишкпг пдступаоа ушестанпсти и раципналније ппнащое 
баланснп пдгпвпрних страна? 

 


