
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГРУПА Ц2: УПРАВЉАОЕ И ЕКСПЛПАТАЦИЈА ЕЕС 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ИЗВЕСТИПЦА  
 

Никпла ПБРАДПВИЋ, АД Електрпмрежа Србије  
 

и рецензенти радпва 
 
 

Бепград 
СРБИЈА 

 I ОПШТЕ 
 

За 19. симппзијум CIGRE Србија утврђене су следеће преференцијалне теме Студијскпг 
кпмитета Ц2: 
 

1. Примeнa нoвих eврoпских мрeжних прaвилa у EEС Србиje;  
2. Oбeзбeђивaоe пoмoћних услугa у EEС Србиje. Moгућнoсти прoизвoдних 

oбjeкaтa при пружaоу пoмoћних услугa. Прeкoгрaнишнa рaзмeнa рeгулaциoнe 
eнeргиje;  

3. Стaоe, прoблeми и пeрспeктивe лoкaлнoг упрaвљaоa у oбjeктимa (TС, РП, 
eлeктрaнe);  

4. Стaоe рaзвoja и примeнe тeхнишкoг систeмa oпeрaтивнoг плaнирaоa и 
упрaвљaоa EEС Србиje. 

 
За 19. симппзијум CIGRE Србија Србија, у пквиру стк. Ц2, пријављенп је 14 реферата.
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II КРАТАК ПРИКАЗ РЕФЕРАТА И ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ 
 
 

Р Ц2 01 AПЛИКАЦИЈА ЗА ПРПЦЕНУ ДПСТУПНПГ КАПАЦИТЕТА РЕАКТИВНЕ СНАГЕ 
ГЕНЕРАТПРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ТАЧКИ ПРИКЉУЧЕОА У РЕАЛНПМ ВРЕМЕНУ 
 
М. Ђпрђевић, А. Латинпвић, Н. Лукић,  
ЈП Електрппривреда Србије  
Б. Папић , Н. Радмилпвић, Г. Кпнешни 
Институт „Михајлп Пупин“ 
  

Кратак садржај 
Ппследоих гпдина у пренпснпм систему Србије прпблематика наппнских прилика и 
регулације наппна је дпбила на знашају, превасхпднп услед ппјаве виспких прпфила 
наппна у пренпснпм систему, кпји у ппјединим тренуцима превазилазе трајнп 
дпзвпљене вреднпсти. Oвп је дпвелп дп актуелизације питаое дпступнпг капацитета 
реактивне снаге и оенпг ефикаснпг искприщћеоа. Према тренутнпј пракси капацитет 
реактивне снаге се прпцеоује на пснпву ппгпнскпг дијаграма генератпра. Међутим 
капацитет реактивне снаге дпступан за пптребе регулације наппна у пренпснпј мрежи 
изузетнп зависи пд вреднпсти наппна у ташки прикљушеоа и карактеристика 
прпизвпдне јединице. За стицаое адекватне слике п дпступним капацитетима 
реактивне снаге са станпвищта регулације наппна с тпга треба ппсматрати ппгпнски 
дијаграм јединице у ташки прикљушеоа.  
У пвпм раду је приказана апликација за израшунаваое дпступне резерве реактивне 
снаге у ташки прикљушеоа и на прагу генератпра у реалнпм времену, на пснпву мереоа 
електришних велишина. Апликација on-line кпмуницира са SCADA системпм, а кприснику 
су прекп кприснишкпг интерфејса приказане релевантније инфпрмације са станпвищта 
регулације наппна. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. Какви су дијаграми у тачки прикључеоа кпд хидрпгенератпра (кпментарисати 

разлике нивпа пдате активне и реактивне снаге у пднпсу на крајеве 
генератпра) с пбзирпм на величину и начине прикључеоа сппствене пптпшое? 

2. Са кпликп генератпра је у пвпм тренутку мпгуће дпбити ппдатак п 
распплпживпм ппсегу реактивне снаге? Кпји су следећи кпраци у развпју пвпга 
система? Да ли је планирана сарадоа са ЕМС? 

 
 



 

 
Р Ц2 02 БЕЗНАППНСКП ППКРЕТАОЕ АГРЕГАТА У ХЕ БАЈИНА БАШТА – АНЛИЗА 

УТИЦАЈА СИСТЕМА УПРАВЉАОА НА УСППСТАВЉАОЕ ЕЕС НАКПН 
РАСПАДА 
 
А. Латинпвић, М. Павићевић, Ж. Недељкпвић (ЕПС),  
Д. Деспптпвић,  
ЈП Електрппривреда Србије 
М. Кппривица, М. Пјанпвић;  
АД Електрпмрежа Србије 
 

Кратак садржај  
 
Сваке три гпдине Оператпр пренпснпг система дужан је да изврщи прпверу 
безнппнскпг ппкретаоа за хидрпелектране кпје су у Плану усппстављаоа ЕЕС накпн 
распада декларисане кап електране са кпјих ппшиое усппстављаое система. Дана 
18.10.2019. гпдине изврщен је тест ппкретаоа из безнаппнскпг стаоа ХЕ Бајина Бащта. 
Приликпм теста устанпвљенп је да ппстпје специфишнпсти  турбинскпг регулатпра и 
регулатпра ппбуде кпје знашајнп утишу на успещнпст теста, пднпснп кпји мпгу знашајнп 
да утишу на пптенцијалнп усппстављаое ЕЕС накпн распада. 
У пвпм раду биће приказана реализација теста безнаппнскпг ппкретаоа. Такпђе, у раду 
ће бити приказане упрпщћене лпгишке щеме управљаоа  делпва турбинскпг регулатпра 
и регулатпра ппбуде кпје су пд знашаја за усппстављаое ЕЕС накпн распада. Изврщиће 
се и детаљна анализа на кпји нашин специфишнпсти регулатпра мпгу да утишу на 
успещнпст теста. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. Каква је ситуација са ппремпм на псталим ХЕ кпје учествују у безнаппнскпм 

ппкретаоу? 
2. Објаснити тврдоу да би при истпвременпм раду више генератпра на ХЕ Бајина 

Башта приликпм усппстављаоа система дпшлп дп распада система. 
3. Да ли су ЈП ЕМС и ЕМС АД предузели мере да се упчени прпблем превазиђе? 
 
 
Р Ц2 03 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ РЕГУЛАЦИПНИХ СТРАТЕГИЈА 

ВЕТРПЕЛЕКТРАНА ЗА ОИХПВП УЧЕШЋЕ У ПРИМАРНПЈ РЕГУЛАЦИЈИ 
ФРЕКВЕНЦИЈЕ 

   
Ђ. Лазпвић. П. Стефанпв, 
Електрптехнички факултет - Бепград 

 
Кратак садржај  
 
Све веће ушещће ветрпелектрана у савременим електрпенергетским системима дпвпди 
дп пптискиваоа кпнвенципналних електрана са синхрпним генератприма, при шему 
дплази дп смаоеоа системске инерције збпг присуства енергетских претвараша. У 



 

ппстпјећпј пракси, пператпр пренпснпг система не захтева да ветрпагрегати буду 
укљушени у прпцес регулације фреквенције, али се са ппрастпм оихпве инсталисане 
снаге јавља пптреба за дпдатним резервама снаге и енергије у систему, па се у 
будућнпсти мпра размищљати п увпђеоу пвих извпра у ппменуте регулаципне услуге. 
Присуствп енергетскпг претвараша с једне стране фреквенцијски распреже ветрпагрегат 
пд мреже, дпк са друге стране нуди мпгућнпсти регулације брзине пбртаоа 
ветрптурбине у щирпкпм ппсегу, щтп представља пптенцијал да се енергија пбртаоа 
ветрпагрегата искпристи кап исппмпћ систему у слушају ппремећаја фреквенције. 
Обезбеђиваое регулаципне резерве пд стране ветрпагрегата се мпже ппстићи и 
регулацијпм угла закретаоа лппатица ветрптурбине, где се аерпдинамишким кпшеоем 
мпже пбарати оена излазна снага. У пвпм раду изврщенп је мпделпваое ветрпагрегата 
са пуним претварашем у Симулинку, имплементиране су ппменуте стратегије за 
управљаое ветрпагрегатпм и анализиран је дппринпс ушещћа ветрпагрегата у 
примарнпј регулацији фреквенције за разлишите ппремећаје у систему. 
 
Питаоа за дискусију: 

 
1. У ппглављу 3 се ппмиое екстерни сигнал кпји би пбезбедип пператпр пренпснпг 

система кпји би дефинисап нивп резерве ветрпелектрана. У кпјпј фпрми би се 
генерисап пвај сигнал, кап прпцентуална или апсплутна вреднпст? Какп би се 
рачунап и на бази кпјих параметара? Да ли би се на бази пвпг сигнала мпгла 
рачунати финансијска кпмпензација ветрпелектрани за пружаое ппмпћних 
услуга (резервисаое ппсега за примарну регулацију)? 

2. Да ли аутпри имају неку прпцену пптребнпг нивпа пенетрације 
ветрпгенератпра при кпме би билп неппхпднп или барем врлп кприснп 
укључеое истих у примарну регулацију? 

3. Да ли су аутпри разматрали мпгућнпст упптребе ветрпгенератпра у 
секундарнпј регулацији (нпр. ппсредствпм „групнпг регулатпра“ више 
ветрпгенератпра) узимајући у пбзир све веће инсталиране капацитете истих. 

 
Р Ц2 04 AПЛИКАЦИЈЕ ПРПИЗВПДНП ТЕХНИЧКПГ ИНФПРМАЦИПНПГ СИСТЕМА 

КПМПАНИЈЕ ЗА ПРПИЗВПДОУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
Н. Чукалевски, С. Савишић, М. Минић, М. Кпвашевић,  
С. Цветићанин,  
Институт „Михајлп Пупин“ 
Д. Бпгпјевић, Б. Кујпвић, М. Михајлпвић, С. Никплић, 
Digit 
М. Ђпрђевић, А. Хајнал, З. Ппппвић, С. Радпјшин, Д. Велишкпвић, М. 
Жунић 
Енергпспфт 
  

Кратак садржај 
 
Електрпенергетски сектпр се данас карактерище, какп са растућпм либерализацијпм 
тржищта и ппвећанпм кпмпетицијпм, такп и са увпђеоем нпвих технплпгија 
прпизвпдое. Кап резултат пвих прпмена пперативнп планираое, управљаое и 



 

експлпатација ЕЕС на разлишитим временским хпризпнтима ппстаје генералнп све 
слпженије, ппсебнп за прпизвпдне кпмпаније кпје углавнпм вище немају мпнппплни 
пплпжај. Кап ппследица, дпнпщеое пдлука (технишких и ппслпвних) на свим 
хијерархијским нивпима управљаоа ппстаје све теже. 
 
Да би се прпизвпднпм кпмпанијпм ефикаснп управљалп и ушествпвалп на тржищту на 
дневнпј бази, врщип начпр и меначмент свим електранама, пдржавали прпизвпдни 
рессурси и спремале ппнуде, пптребни су брпјни прпцесни ппдаци у (скпрп) реалнпм 
времену. Од ппсебнпг знашаја су специфишни утрпщак тпплпте јединице, прпизвпдни 
трпщкпви и распплпживпст/ппузданпст јединице. Али у стварнпсти, у већини 
ппстпјећих релевантних кпмерцијалних ИТ система, пви ппдаци су реткп распплпживи 
у (скпрп) реалнпм времену, ппсебнп у слушају виспкпг ушещћа електрана са ппгпнпм на 
угаљ у укупнпм прпизвпднпм миксу.  
 
Какп би се превазищли неки пд наведених изазпва прпјектпванп, развијенп и 
имплементиранп је инпвативнп ИТ рещеое  (ПрпТИС) шија је пснпвна намена начпр и 
меначмент прпизвпдое и пдржаваоа свих прпизвпдних ресурса кпмпаније типа 
ГенЦп, кап и праћеое оихпвих перфпрманси. У пвпм раду је пписанп наведенп 
рещеое и дат пример оегпве реализације. 
 
Питаоа за дискусију:  
 

1. Да ли аутпри имају идеје п прпширеоу ПРОТИС-а нпвим апликацијама, кпје би се 
кпристиле уз минималнп прпширеое ппстпјећих и распплпживих инфпрмација, 
нпр: рад агрегата у секундарнпј регулацији (пбрачун, вреднпваое и ТЕФ)? 

2. Јесу ли спремни термин планпви и тимпви и када ће ппчети ппјединачна 
тестираоа и интегративни тест нпвппрпјектпваних и из претхпдне фазе 
завршених апликација са реалним ппдацима у пилпт ппстрпјеоима-када се пчекује 
завршетак пве фазе рада ПРОТИС-а? 

 
Р Ц2 05 АПЛИКАТИВНИ ПРПГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА ПРПРАЧУН ПАРАМЕТАРА 

ТЕХНИЧКЕ ЕФИКАСНПСТИ ЕЛЕКТРАНА 
 

С. Цветићанин, Н. Чукалевски,  
Институт „Михајлп Пупин“ 
А. Латинпвић, Н, Лукић;  
ЈП Електрппривреда Србије  

 
Кратак садржај 
 
У пвпм раду је представљенп спфтверскп рещеое/апликативни пакет за прпрашун 
параметара технишке ефикаснпсти (ТЕФ) кпје је развијенп у Институту „Михајлп Пупин“ у 
склппу израде Прпизвпднп технишкпг инфпрмаципнпг система (ПрпТИС) за пптребе ЈП 
ЕПС. Развпј ПрпТИС-а је имап за циљ изградоу рашунарскп-апликативне платфпрме кпја 
пмпгућава фпрмираое верпдпстпјне инфпрмаципне пснпве за систематишнп и 
кпнтинуиранп праћеое, псим мнпгих других велишина, пснпвних параметара 
перфпрманси (енгл. КPI – Key Performance Indicators) кпји указују на кпје технплпщке и 



 

прпизвпдне варијабле  треба реагпвати какп би се реализпвале све мпгућнпсти за 
ппбпљщаое технишке, енергетске и екпнпмске ефикаснпсти система ЈП ЕПС. Дат је ппис 
система, релевантних апликативних пакета на кпје се ТЕФ пслаоа, кап и ппис дела базе 
технишких ппдатака над кпјим се апликативни пакет изврщава. Детаљније су пписане и 
три целине кпје шине пвај апликативни пакет, кап и технплпгије кприщћене приликпм 
оихпве израде.. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. Да ли је предвиђенп да се прпрачунавају параметри ТЕФ рада блпка у сезпни 

делимичне распплпживпсти снаге –тпплификаципни режим? 
2. Да ли се и какп планира ппсебнп праћеое параметара ТЕФ прпизвпдних 

јединица кпје су синхрпнизпване, а нису у мпду прпизвпдое ел.енергије (РХЕ-
пумпни режим рада)? 

 
 
Р Ц2 06 МПДИФИКАЦИЈЕ ЛПКАЛНПГ УПРАВЉАЧКПГ СИСТЕМА И ГРУПНПГ 

РЕГУЛАТПРА ХЕ ЂЕРДАП 1 У ЦИЉУ ОИХПВПГ УВПЂЕОА У СИСТЕМ 
ДАЉИНСКПГ УПРАВЉАОА (ЦДС) ЕПС 
 
Ј. Цар, Н. Радмилпвић, Г. Јакуппвић, Е. Вељкпвић, Т. Јелић,  

Д. Бпјанић, Д. Димитријевић, М. Бпгданпвић,  

Институт „Михајлп Пупин“ 
А. Латинпвић, Д. Суручић, З. Бпјанић;  
ЈП Електрппривреда Србије 

  
Кратак садржај 
 
У раду је пписанп спфтверскп прилагпђеое лпкалних управљашких уређаја за 
аутпматскп прикупљаое ппдатака са ХЕ Ђердап 1, какп би се пмпгућилп даљинскп 
управљаое и праћеое рада електране из Централнпг диспешерскпг центра 
кприщћеоем система ЦДС ЕПС-а.  Ппсле краткпг пписа целине нпвпг ЦДС система и 
припадајућег система управљаоа прпизвпдопм (СУП) су пписане измене на групнпм 
регулатпру активне снаге (ГРАС) ХЕ Ђердап 1 и имплементирана лпгика за 
разрещаваое надлежнпсти центара управљаоа (диспешерски центар ЕПС и 
наципнални диспешерски центар ЕМС). Такпђе ће бити пписане измене на другим 
системима на електрани и кпмуникаципним гејтвејима. На крају је пписанп тестираое 
имплементираних измена и дат приказ даљих активнпсти. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. Да ли аутпри мпгу да дпдатнп ппјасне принцип даљинскпг управљаоа из ЦДС? 

Кпја ће бити улпга рукпвапца на самим пбјектима у раду пписанпг система? 
2. У раду се навпди да је веза EMS GW – GRAS серијска, дпк је на слици приказана 

мрежна (Ethernet) веза. Мада мрежна веза јесте пп свпјству серијска, пбичнп се 
ппд серијскпм везпм ппдразумева RS232/485 (штп је чест случај ппвезиваоа 



 

EMS GW). Мплип бих аутпре за кларификацију кпја је веза заиста на ХЕ Ђердап 
1? 

3. Да ли би се, пп мишљеоу аутпра, дпбиле неке преднпсти да се пређе са 
тренутнпг начина управљаоа пператпра пренпснпг система ппјединачним 
пбјектима на управљаое једним „заједничким ентитетпм“? Да ли ппстпје 
нека пграничеоа пп питаоу закпнске регулативе? 

4. У раду је наведенп да се вреднпст задате снаге, јединици у секундарнпј 
регулацији, када јединицпм управља ЕМС врши импулсима на дпле/гпре, дпк се, у 
случају када јединицпм управља ЕПС (ЦДС), навпди да ЦДС ппставља вреднпст. 
На кпји начин? 

5. У раду је наведенп да захтеви из ЦПС шаљу на електрану и да рукпвалац 
ппставља параметре на пснпву задате величине. Да ли се пве вреднпсти самп 
пренпсе крпз ЦДС или првп прплазе крпз неки вид прпвере пре негп штп се 
ппшаљу на електрану? 

 
 

Р Ц2 07 АУТПМАТИЗАЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ “ЂУРИЋИ” У РХЕ БАЈИНА БАШТА 
 
И. Ђурић, Б. Бпгданпвић, Б. Јпванпвић;    
ЈП Електрппривреда Србије 

 
Кратак садржај 
  
У пквиру рекпнструкције пумпне станице “Ђурићи” уведена је аутпматизација 
испумпаваоа впде из језера Спајићи у Запвинскп језерп. На пснпву мереоа раста 
нивпа впде у тпку дана, рашуна се брпј пптребних радних сати пумпи да би нивп впде 
пстап на жељенпм раднпм ппсегу следећег дана. Циљ аутпматизације је да, схпднп 
приликама, кпристи щтп маои брпј пумпи кпје би радиле у тпку јефтине тарифе. Ппред 
пвпга, уведена је аутпматизација и ппмпћних система неппхпдних за рад у пумпнпм 
ппстрпјеоу (грејаоа, вентилације, итд.) 
 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. Навести пснпвне перфпрмансе електрпмптпрних ппгпна пумпи (брпј, снага , 

струја, наппн и сл.) 
2. Критеријум за избпр перипде узпркпваоа пд 10 минута, при мереоу нивпа? 
3. Објаснити утицај пвпг времена на филтрацију сигнала нивпа ( утицај таласаоа 

впде и сл.) 
4. Навести улпгу уређаја за меканп упуштаое и заустављаое електрп мптпра 

пумпи и утицај времена залетаоа и заустављаоа на перфпрмансе система 
аутпматскпг управљаоа 

5. На кпји начин је узетп у пбзир време меканпг старта пумпи у алгпритму 
управљаоа и какп пнп утиче на кпначне пдзиве система? 

6. Кпликп је нпвп реализпвани систем енергетски ефикаснији у пднпсу на претхпдни 
(дискусија брпј радних пумпи-јефтина тарифа)? 

 



 

Р Ц2 08 МРЕЖНЕ АПЛИКАЦИЈЕ SCADA/ЕMS СИСТЕМА РЕГИПНАЛНИХ 
ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА 
 
И. Бундалп, М. Стпјић, Г. Јакуппвић, Н. Стпјанпвић,  
Н. Чукалевски,  
Институт „Михајлп Пупин“ 
И. Јпванпвић, Т. Ракић, А. Михајлпвић Бпгданпски, В. Нетај,  
Н. Турудија;   
Електрпмрежа Србије АД 
 

Кратак садржај 
 
Накпн успещне имплементације IMP SCADA/EMS система у Наципналнпм диспешерскпм 
центру (НДЦ) приступилп се имплементацији пвпг система и у регипналним диспешерским 
центрима (РДЦ). Прва имплементација изврщена је у РДЦ Нпви Сад. Оснпвни мптив за 
увпђеое нпвпг SCADA/EMS система је пбезбеђиваое функципналнпсти, какп динамишкпг 
бпјеоа елемената електрпенергетскпг система на дисплејима, такп и анализа сигурнпсти 
кпје нису ппстпјале у претхпдним  SCADA системима у РДЦ.  
 
Овај систем се кпристи кап пснпвни алат за пперативнп управљаое у РДЦ Нпви Сад, а 
мпже се кпристити за управљаое пренпснпм мрежпм у надлежнпм регипну за слушај 
привремене нераспплпживпсти пснпвнпг SCADA/EMS система у НДЦ-у. Тренутнп је у тпку 
имплементација система у РДЦ Бепград, а план је да се пписани SCADA/EMS систем 
имплементира и у псталим РДЦ-пвима (Бпр, Крущевац и Ваљевп).   
  
У пвпм раду су пписане мрежне  апликације  SCADA/EMS система намеоене регипналним 
диспешерским центрима: прпцеспр тппплпгије мреже, естиматпр стаоа, диспешерски 
прпрашун тпкпва снага (DPF) и прпграм за прпгнпзу/прпцену пптерећеоа швпрпва (BLF). 
Такпђе, дат је приказ инфпрмаципнп-кпмуникаципне ппвезанпсти SCADA/EMS система 
регипналних диспешерских центара и  Центра за пбуку и развпј  у пквиру Електрпмреже 
Србије. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. Да ли мпжете да нам кажете нештп више п карактеристикама, тј. п садржају 

ппдатака кпји се налазе у сејвкејспвима и начину ппкретаоа мрежних анализа 
на пснпву истих ? 

2. Да ли већ имате у плану јпш нека ппбпљшаоа спфтвера за анализу мреже, 
билп у функципналнпм, билп на фпрмалнпм “ппјавнпм нивпу”, а кпја су 
преппзната кап пптребна на пснпву искустава из дпсадашоег рада? 

3. Да ли, и у кпјпј мери, је пвај пакет апликација ппдигап нивп надзпра 
исправнпсти ппдатака, кпји стижу на SCADA RDC систем, тј. идентификацију 
лпших SCADA мереоа и да ли оегпвп пдржаваое захтева значајне нпве људске 
ресурсе и нпву прганизацију за исправнп кпнтинуалнп функципнисаое истпг? 

 
 
 



 

Р Ц2 09 ПРЕДИКТИВНИ МПДЕЛ ППТРПШОЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У ПАМЕТНИМ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИМ МРЕЖАМА   
 
С. Крстпнијевић;  
Институт „Михајлп Пупин“ 

 

Кратак садржај  
 
У раду је предлпжен предиктивни мпдел пптрпщое електришне енергије, заснпван на 
мереоима прикупљеним са паметних брпјила индивидуалних пптрпщаша. Прпјектпвана 
функципналнпст је генерисаое прпгнпза, кап ппдлпга будућим прпграмима управљаоа 
пптрпщопм у савременим паметним мрежама. Мпдел је развијен за типишне прпфиле 
пптрпщое, идентификпване груписаоем пптрпщаша са слишним ппнащаоем за 
карактеристишне временске перипде. За развпј мпдела и тестираое резултата предикције 
упптребљени су истпријски ппдаци мерених вреднпсти за пптрпщоу за индивидуалне 
пптрпщаше и метепрплпщке вреднпсти температуре, преузети из јавнп дпступних база 
ппдатака. Оснпвне карактеристике мпдела су интерпретабилнпст и кпнфигурабилнпст и 
мпгућнпст оегпвпг једнпставнпг прпщиреоа увпђеоем дпдатних варијабли. У раду је 
наведенп некпликп примера мпгућих примена резултата на кпнкретним апликација у 
Смарт Грид пкружеоу. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. На пснпву чега је изабранп 6 група пптрпшача? 
2. Да ли је аутпр у стаоу да пдреди за сваку пд тих 6 кластеризпваних група кпјим 

групама из реалнпг живпта припадају, типа; дпмаћинства, индустрија, 
кпмерцијални сектпр итд.? 

3. Да ли су приликпм кластеризације различитим карактерисикама атрибута 
дпдељене различите или исте тежине? 

4. Да ли за сваку групу ппстпји мера хпмпгенпсти ппнашаоа припадајућих 
пптрпшача и какве су оене вреднпсти? 

 
 
Р Ц2 10 СИСТЕМ УПРАВЉИВЕ НАДФРЕКВЕНТНЕ ЗАШТИТЕ У РЕАЛНПМ ВРЕМЕНУ

  
Срђан Субптић;  

Електрпмрежа Србије АД 
  

Кратак садржај 
  
Мрежни кпд за прикљушеое прпизвпдних јединица (NC RfG) предвиђа нпв механизам 
за регулацију фреквенције при ппвищеним вреднпстима фреквенције, тзв. LFSM-O 
(Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency). Алтернативнп, мрежни кпд за рад у 
хаваријским услпвима (NC ER) дппущта ппстпјаое заменскпг система надфреквентне 
защтите кпјим би се девијација фреквенције пгранишавала путем искљушеоа 
прпизвпдних јединица. Међутим, сам мрежни кпд не пписује карактеристике пвпг 
система.  



 

Затп је ЕМС искпристип међунарпдни прпјекат Crossbow да предлпжи мпгућа технишка 
рещеоа за систем надфреквенте защтите. Какп се исппставилп да мали 
електрпенергетски системи тещкп мпгу да задпвпље ипле стрпжије критеријуме за 
прецизнпст пдзива система надфреквентне защтите, у пбзир је узет и регипнални 
кпнцепт пваквпг система.   
Планиранп је да се резултати Crossbow прпјекта искпристе да се уреде правила за 
надфреквенту защтиту у пквиру сппразума за рад у синхрпнпј пбласти Кпнтинентална 
Еврппа. На пснпву пвих правила, ЕМС би даље приступип инсталацији система 
надфреквентне защтите у свпј пренпсни систем, а све у склппу прпграма 
имплементације еврппских мрежних кпдпва. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Објаснити термин „индискретна вреднпст фреквенције искључеоа“. Да ли је тп 
„кпнтинуална“ фреквенција? 

2. Кпји су главни прпблеми примене у малим регулаципним пбластима? 
3. У ппглављу 4 пписани су алгпритми 1а, 1б и 1в техничкпг решеоа 1. Шта је 

предвиђенп кап финална платфпрма на кпјпј ће се извршавати кпраци 
алгприт(а)ма и на кпм хијерархијскпм нивпу система управљаоа? Истп питаое 
за Алгпритам 2а. 

4. Када се мпже пчекивати, према сазнаоима аутпра, ппчетак активнпсти на 
примени НФЗ у ЕМС и/или СММ блпку? 

 
 
Р Ц2 11 ЦЕНТРАЛИЗПВАНИ СИСТЕМ ЗА ПРИКУПЉАОЕ ПРПЦЕСНИХ ППДАТАКА У 

ПРПИЗВПДОИ ЕНЕРГИЈЕ – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У ЈП ЕПС 
 
Н. Лукић, А. Латинпвић, Д. Пстпјић, Д. Бпгпјевић, Д. Лалпвић, М. 
Ђпрђевић 
ЈП Електрппривреда Србије 

Д. Бпјанић, Т. Јелић, Г. Кпнешни, Н. Чукалевски 

Институт „Михајлп Пупин“ 

 
  

Кратак садржај 
 
У раду је пписан централизпвани систем за прикупљаое прпцесних ппдатака 
имплементиран у ЈП ЕПС, реализпван кап једна пд две целине щирег прпизвпднпг 
инфпрмаципнпг система (ПРОТИС). Овај систем је у тпку реализације Прпјекта ПРОТИС 
впђен кап Ппдсистем за Прикупљаое прпцесних ппдатака (ПзППП). Главне кпмппненте 
ПзППП представљају централни SCADA систем, дистрибуиране хардверскп-спфтверске 
платфпрме (гејтвеји) и телекпмуникаципни систем, кпји их ппвезује на теритприји 
Србије. Сваки гејтвеј се налази на прпизвпднпм пбјекту и кпмуникаципнп је ппвезан са 
знашајним технишким системима на прпизвпдним пбјектима (углавнпм ДЦС). 
У раду су пписане наведене кпмппненте ПзППП, анализиранп је кпје су биле пптребе за 
имплементацију ПзППП, препреке и рещеоа на кпја се наилазилп тпкпм реализације, 
кап и мпгућнпсти за даљу примену. 



 

Питаоа за дискусију: 
 
1. Какп су се прикупљали ппдаци пре увпђеоа gateway-a, да ли се ти ппдаци и даље 

прикупљају, да ли за неке најважније ппдатке ппстпји редунданса? 
2. Са кпјим све системима је ппвезан SCADA систем на централнпј лпкацији, за 

кпје све намене се кпристе SCADA ппдаци? 
3. Ппстпје ли планпви за даљи развпј и унапређеое пвпг система?  
 
 
Р Ц2 12 ПДРЕЂИВАОЕ УЛАЗНИХ ППДАТАКА ЗА ПРПРАЧУН ПРЕНПСНИХ 

КАПАЦИТЕТА 
 
А. Тасић, А. Ђалпвић, 
Центар за кппрдинацију сигурнпсти – СЦЦ, Бепград 
 

Кратак садржај 
  
На иницијативу Енергетске заједнице, а у сарадои већине ТСО-а и некпликп регулатпра 
Југпистпшне Еврппе, дефинисана је иницијална метпдплпгија за кппрдинисани 
прпрашун пренпсних капацитета у регипну Југпистпшне Еврппе, кпја служи кап пплазна 
ташка за даље дефинисаое ппслпвнпг прпцеса. С пбзирпм на већ примеоивану праксу 
усвпјен је НТЦ приступ, а један пд предуслпва за кппрдинисани прпрашун је 
пдређиваое улазних ппдатака у виду Critical Network Element and Contingency (ЦНЕЦ) 
парпва и кпрективних акција. 
CNEC пар се састпји пд два мрежна елемента: критишан мрежни елемент (Critical 
Network Element – CNE), шије се пптерећеое ппсматра тпкпм прпрашуна, и елемент шији 
се испад симулира тпкпм прпрашуна (Contigency). Мрежни елемент, билп да је 
интеркпнективни или да се налази унутар једне пбласти, шија је псетљивпст на 
трансакцију између пбласти већа пд дефинисанпг прага псетљивпсти, биће узет у пбзир 
кап CNE. Мрежни елемент услед шијег је испада псетљивпст критишнпг мрежнпг 
елемента већа пд дефинисанпг прага псетљивпсти, биће упарен са датим CNE и на тај 
нашин фпрмираће се један CNEC пар. Овакп дефинисани CNEC парпви представљају 
један пд улазних ппдатака кппрдинисанпг прпрашуна пренпсних капацитета. 
Циљ рада је предлагаое метпдплпгије за пдређиваое CNEC парпва кап улазних 
ппдатака за НТЦ прпрашун у регипну Југпистпшне Еврппе. У раду ће такпђе бити 
приказани резултати пдређиваоа CNEC парпва на примеру три ТСО-а и оихпвих 
граница на кпјима се врщи НТЦ прпрашун. 
 
Питаоа за дискусију: 
1. На пснпву Табеле 1 пчигледнп је да су, услед испада, најугрпженији далекпвпди у 

Црнпј Гпри. С пбзирпм на слабу развијенпст пренпсне мреже у црнпгпрскпм 
примпрју испад далекпвпда 110кV Тиват – Херцег Нпви мпже да има врлп пзбиљне 
кпнсеквенце у време туристичке сезпне. Да ли изградоа система далекпвпда 
400кV Тиват – Пљевља – Бајина Башта дппринпси превазилажеоу наведених 
прпблема? 

2. Има ли планпва да се у регипну пређе на Flow based прпрачун? Заштп се пдмах није 
кренулп у тпм правцу? 



 

Р Ц2 13 ENTSO-E МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ РЕГИПНАЛНИХ КРИЗНИХ 
СЦЕНАРИЈА   

А. Ђалпвић, Б. Стаменкпвић;  
Центар за кппрдинацију сигурнпсти – СЦЦ, Бепград 
  

Кратак садржај 
  
У складу са шланпм 5 Регулативе Еврппске кпмисије (ЕУ) 2019/941 п спремнпсти за ризик у 
енергетскпм сектпру, ЕНТСО-Е је, у сарадои са пператприма пренпсних система и 
регипналним кппрдинатприма сигурнпсти, развип Метпдплпгију за идентификацију 
регипналних кризних сценарија. Циљ Метпдплпгије је дефинисаое заједнишкпг приступа 
за идентификацију регипналних кризних сценарија, какп би за оих мпгли да се направе 
планпви превенције и неппхпдних мера акп дп пвих сценарија ипак дпђе. 
Прпцес идентификације регипналних кризних сценарија је према Метпдплпгији ппдељен 
у вище фаза. Прва фаза је идентификација кризних сценарија на нивпу ТСО-а. У нареднпј 
фази задатак ЕНТСО-Е-а је да преппзна кпји пд кризних сценарија дпстављених пд ТСО-а 
имају регипнални ефекат и да их групище у пдгпварајуће категприје. Самп ће ти 
категприсани сценарији бити предмет даљег разматраоа. У трећпј фази ТСО-и пцеоују 
регипналне сценарије у ппгледу верпватнпће дещаваоа у оихпвим пренпсним системима 
и ефеката кпје би ти кризни сценарији имали на оих. Кпнашнп се у ппследопј фази сви 
кризни сценарији рангирају на пснпву пцена ТСО-а и дпмена оихпвих прекпгранишних 
ефеката.  
У раду ће бити детаљније представљени делпви ЕНТСО-Е Метпдплпгије кпји пписују 
задатке ТСО-а и ЕНТСО-Е-а у ппстизаоу циљева задатих Регулативпм и ппступке кпји ће се 
са тим циљем примеоивати. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
1. У раду се навпди у Табели 1 мпгућнпст сајбер напада са значајнпм верпватнпћпм. 

Питаое за Аутпре гласи: Да ли су уппзнати са тпм врстпм кризнпг сценарија у 
некпм кпнкретнпм примеру на светскпм нивпу? 

2. Да ли је билп сличних сајбер напада у нашем ЕЕС-у? 
 
 

Р Ц2 14 ПРИПРЕМА ЕМС АД ЗА ФИНАНСИЈСКУ КПМПЕНЗАЦИЈУ НЕЖЕЉЕНИХ 
ПДСТУПАОА 

   
Н. Пбрадпвић, Б. Бпгданпвић, М. Кппривица, М. Пјанпвић,  
В. Нещић; 
Електрпмрежа Србије АД 

 
Кратак садржај 
  
Оператпри пренпсних система интеркпнекције Кпнтинентална Еврппа већ вище 
десетина гпдина рещавају прпблем енергије кпју међуспбнп размеоују мимп планпва 
размене (нежељена пдступаоа) крпз кпмпензаципне прпграме. Енергија се накнаднп 



 

размеоује између ОПС-пва такп да се применпм кпмпензаципних прпграма пправнају 
акумулирана нежељена пдступаоа. 
 
Нпви сппразум п раду у интеркпнекцији,  Synchronous Area Framework Agreement 
(SAFA), предвиђа пд 2021. гпдине престанак пправнаоа у енергији и прелазак на 
финансијску кпмпензацију нежељених пдступаоа. 
 
У раду ће најпре бити краткп пписана важећа прпцедура размене енергије путем 
кпмпензаципних прпграма, а пптпм и принципи на кпјима ће ппшивати финансијска 
кпмпензација нежељених пдступаоа. 
 
На крају ће бити пписане мере кпје ЕМС АД мпра предузети да би се припремип за 
ушещће у пвпм прпцесу, кап и мере кпје треба предузети ради минимизације трпщкпва 
кпји ће из прпцеса финансијске кпмпензације нежељених пдступаоа неминпвнп 
прпистећи. 
 
Питаоа за дискусију: 

 
1. Кпји су разлпзи преласка на нпви начин пправнаоа нежељених пдступаоа? 
2. Када се пчекује ппчетак рада нпвпг начина пправнаоа нежељених пдступаоа 

у нашпј интеркпекцији. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


