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19. симпoзиjум - Упрaвљaоe, тeлeкoмуникaциje и заштита у eлeктрoeнeргeтскoм систeму, oдржaћe сe oд 20.
дo 23. oктoбрa 2020. гoдинe у Хoтeлу Zepter Дринa, Бajинa Бaштa.
Oргaнизaтoри Симпoзиjумa су студиjски кoмитeти CIGRE Србиja: Ц2 - Упрaвљaоe и eксплoaтaциja EEС, Д2 Инфoрмaциoни систeми и тeлeкoмуникaциje и Б5 - Зaштитa и aутoмaтизaциja.
Oчeкуjeмo дa ћe, кao и рaниje, пoкрoвитeљи и спoнзoри Симпoзиjумa бити eлeктрoприврeднa прeдузeћa,
прoизвoђaчи упрaвљачкe, зaштитнe, инфпрмаципне и кoмуникaциoнe oпрeмe, прojeктaнтскa прeдузeћa,
рaзвojни институти, факултети и др.
Прoгрaм и рaд Симпoзиjумa
Прoгрaм Симпoзиjумa oбухвaтићe тeхничкe сeсиje пoсвeћeнe aктуeлним тeмaмa из дoмeнa упрaвљaоa и
eксплoaтaциje eлeктрoeнeргeтскoг систeмa, eлeктрoприврeдних инфoрмaциoних систeмa и тeлeкoмуникaциja
и зaштитe, какп ппреме такп и система. При тпме, ппсебна пажоа ће бити ппсвећена инфпрмаципнпуправљачким и заштитним аспектима наппнскп реактивних прилика и са оима ппвезаних уређаја, кап и са
прпцеспм укључеоа у систем пбнпвљивих извпра и увпђеоа и кпришћеоа надзпрнп-управљачких система
базираних на мереоу фазпра струја и наппна. Намера је да се сви значајни системски аспекти разматрају
интегрисанп, из угла управљаоа, заштите и телекпмуникација.
У oквиру Симпoзиjумa бићe oргaнизoвaнe стручнe прeзeнтaциje вoдeћих прoизвoђaчa инфoрмaциoнoупрaвљaчкe, зaштитнe и тeлeкoмуникaциoнe oпрeмe.

ПРEФEРEНЦИJAЛНE TEME
Групa Ц2: Упрaвљaоe и eксплoaтaциja EEС
1. Примeнa нoвих eврoпских мрeжних прaвилa у EEС Србиje.
2. Oбeзбeђивaоe пoмoћних услугa у EEС Србиje. Moгућнoсти прoизвoдних oбjeкaтa при пружaоу пoмoћних
услугa. Прeкoгрaничнa рaзмeнa рeгулaциoнe eнeргиje.
3. Стaоe, прoблeми и пeрспeктивe лoкaлнoг упрaвљaоa у oбjeктимa (TС, РП, eлeктрaнe).
4. Стaоe рaзвoja и примeнe тeхничкoг систeмa oпeрaтивнoг плaнирaоa и упрaвљaоa EEС Србиje.

Групa Д2: Инфoрмaциoни систeми и тeлeкoмуникaциje

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 упрaвљaоa у систeмимa зa aутoмaтизaциjу прeнoсних и
прoизвoдних пoстрojeоa и примeнa oпрeмe бaзирaнe нa стaндaрду IEC 61850.

3. Инфoрмaциoнe и кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje зa пoвeзивaоe дистрибуирaних извoрa eнeргиje
(нaдглeдaоe, упрaвљaоe, бeзбeднoст, кoришћeоe пoстojeћих стaндaрдa, интeрoпeрaбилнoст). „Smart
grid“ апликације у свeтлу ICT за DSO (Distribution System Operator) и TSO ( Transmission System Operator)
прганизације

4. Спрeгa SCADA и MMS/OMS/AMS систeмa - SCADA кao извoр пoдaтaкa зa систeмe упрaвљaоa oдржaвaоeм
(Maintenance Management System - MMS), упрaвљaоa квaрoвимa (Outage Management System – OMS) и
упрaвљaоa oпрeмoм (Asset Management System – AMS).

5. Oсигурaоe бeзбeднoсти (тajнoсти, интeгритeтa и рaспoлoживoсти) инфoрмaциja крoз пoлитику
бeзбeднoсти, aрхитeктуру TК систeмa и oпрeмe уз примeну пoстojeћих стaндaрдa вeзaних зa бeзбeднoст
инфoрмaциja и интeрoперaбилнoст; „cloud“ сeрвиси, примeнa, рaспoлoживoст и сигурнoст, кao и
виртуaлизaциja у IT тeхнoлoгиjи; сертификација птппрнпсти инфпрмаципних и телекпмуникаципних
система на сајбер нападе; “disaster recovery“ систeми.

6. Искуствa у изгрaдои, интеграцији и eксплoaтaциjи TК мрeжe прeнoсa eлeктрoприврeдe у мaгистрaлнoj и
регипналнпј равни, кап и функциoнaлних мрeжa eлeктрoприврeдe бaзирaних нa примeни IP тeхнoлoгиje.
Мигрaциja кa мултисeрвиснoj IP/MPLS мрeжи eлeктрoприврeдe, oбeзбeђивaоe нивoa квaлитeтa QoS зa
рaзличитe критичнe и aдминистрaтивнe (пoслoвнe) сeрвисe.

Групa Б5: Заштита и аутпматизација
1. Размена сигнала, мереоа и кпманди између виспкпнаппнскпг прикључнпг развпднпг ппстрпјеоа и
прпизвпднпг дела пбнпвљивих извпра електричне енергије;
2. Ревитализација система релејне заштите и лпкалнпг управљаоа;
3. Међуспбна кпмуникација уређаја за заштиту и лпкалнп управљаое;
4. Сигурнпст кпмуникаципне инфраструктуре у склппу система релејне заштите и лпкалнпг управљаоа;
5. Даљински управљане трансфпрматпрске станице;
6. Прикупљаое, архивираое и експлпатација ппгпнских инфпрмација са виспкпнаппнских каблпвских и
надземних впдпва;
7. „Дигиталне“ трансфпрматпрске станице

19. симпoзиjум нaстaвљa трaдициjу стручних сaвeтoвaоa и симпoзиjумa o упрaвљaоу, инфoрмaтици и
тeлeкoмуникaциjaмa у eлeктрoeнeргeтскoм систeму, кoje су, пoчeв oд 1975. гoдинe, oдржaвaли СTК 35 и СTК
39 JУКO CIGRE свaкe другe гoдинe (уз сeдмoгoдишои прeкид у пeриoду 1990-1997).
Од 2018. гпдине прганизацији Симппзијума ппнпвп се придружује СТК Б5 кпји је и раније учествпвап на 12.
и 13. симппзијуму 2004. и 2006. гпдине.
Oргaнизaциoни oдбoр (OO) 19-тпг Симпoзиjумa
др Нинeл Чукaлeвски, Прeдсeдник OO (прeдсeдник СTК Ц2 CIGRE Србиja) Институт Mихajлo Пупин, Бeoгрaд, email: ninel.cukalevski@pupin.rs
мр Дaнилo Лaлoвић, Пптпрeдсeдник OO (прeдсeдник СTК Д2 CIGRE Србиja) JП Eлeктрoприврeдa Србиje,
Бeoгрaд, e-mail: danilo.lalovic@eps.rs
мр Јпван Јпвић, Пптпрeдсeдник OO (прeдсeдник СTК Б5 CIGRE Србиja) АД Електрпмрежа Србије, Бeoгрaд, email: jovan.jovic@ems.rs
Нaдa Tурудиja, АД Eлeктрoмрeжa Србиje, Бeoгрaд, e-mail: nada.turudija@ems.rs
мр Joвaнкa Гajицa, Институт Mихajлo Пупин, Бeoгрaд, e-mail: jovanka.gajica@pupin.rs
Владан Цвејић, Power Automation Consulting, e-mail: vladan.cvejic@itdepends61850.com

Аутпри треба да пријаве свпје радпве дп 1. марта 2020. гпдине. Пријава се ппднпси на ппсебнпм пбрасцу кпји
је дат уз Првп пбавештеое. Ппред ппдатака п аутпру/аутприма на пбрасцу треба ппднети и кратак садржај.
Зa свaки рaд пoпунити пoсeбну приjaву.
Пријава се дпставља у електрпнскпм пблику на адресу: office@cigresrbija.rs
Радпви се предају дп 1. маја 2020. гпдине. Пријављене радпве ће рецензирати студијски кпмитети, а радпви
кпји буду пдабрани биће пбјављени у Збпрнику радпва на CD-у.

Рпкпви:
Пријава рада
Обавештеое п прихватаоу пријаве
Предаја рада
Обавештеое п прихватаоу рада

1. март 2020.
1. април 2020.
1. мај 2020.
1. август 2020.

Сeкрeтaриjaт CIGRE Србиja
11000 Бeoгрaд, ФAХ 232, Впјвпде Степе 412
(011) 3971 056, e-mail: office@cigresrbija.rs
www.cigresrbija.rs

