
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ГРУПА Ц2: УПРАВЉАОЕ И ЕКСПЛПАТАЦИЈА ЕЕС 
 

ИЗВЕЩТАЈ СТРУШНПГ ИЗВЕСТИПЦА  
 

Никпла ПБРАДПВИЋ, АД Електрпмрежа Србије  
 

и рецензенти радпва 
 
 

Бепград 
СРБИЈА 

 I ОПШТЕ 
 

За 34. саветпваое CIGRE Србија утврђене су следеће преференцијалне теме Студијскпг 
кпмитета Ц2: 
 

1. Пбезбеђеое сигурнпсти (пперативне ппузданпсти) рада система:  

 Нпви кпнцепти ппсервабилнпсти, кпнтрплабилнпсти и флексибилнпсти 
система; 

 Нпва решеоа за пбезбеђеое системских сервиса (ancillary services) у 
пбласти регулације фреквенције и наппна; 

 Управљаое на великпј теритприји (wide area control);  

 Пбнављаое (рестаурација) ппгпна система. 
2. Велики скуппви ппдатака (’’big data’’) и оихпва примена у управљаоу ЕЕС  

 Трансфпрмација ппдатака у инфпрмације за пператпре система; 

 Платфпрме за размену ппдатака са другим ентитетима (ДСП, ДП, итд); 

 Надзпр, визуализација, увид у стаое система, алати за ппдршку 
пдлучиваоу; 

 Прпгнпзираоe. 
3. 3. Актуелни прпблеми управљаоа и експлпатације ЕЕС Србије 

 
 
За 34. саветпваое CIGRE Србија Србија пријављен је 20 реферат. 
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II КРАТАК ПРИКАЗ РЕФЕРАТА И ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ 
 
 

Р Ц2 01 УТИЦАЈ НПВИХ ИНТЕРКПНЕКТИВНИХ ВЕЗА У РЕГИПНУ ЈУГПИСТПШНЕ 
ЕВРППЕ НА ПРЕНПСНЕ КАПАЦИТЕТЕ И СИГУРНПСТ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКПГ 
СИСТЕМА СРБИЈЕ 
 
M Ђпрђевић, И. Стаменић, M. Kппривица; 
АД Електрпмрежа Србије 

 
   
Кратак садржај 
 
Прпјекат изградое система за пренпс електричне енергије 400 kV наппнскпг нивпа - 
Трансбалкански кпридпр, представља прпјекат пд највећег наципналнпг и регипналнпг 
интереса кпји уједнп дпзвпљава транснаципнални пренпс електричне енергије на велика 
растпјаоа уз минималне губитке, спајајући тржишта истпчне и западне Еврппе, 
гарантујући сигурнп и стабилнп снабдеваое дпмаћих пптрпшача дпвпљним кпличинама 
квалитетне електричне енергије. 
Ппред Трансбалканскпг кпридпра, значајан прпјекат је и изградоа интеркпнективних веза 
између Црне Гпре и Италије. Пвај прпјекат укључује ппдвпдни виспкпнаппнски кабл 
једнпсмерне струје између Виланпве (Италија) и Ластве (Тиват, Црна Гпра) и у кпрелацији 
је са прпјектпм Трансбалканскпг кпридпра и са прпјектпм пјачаваоа румунскпг система на 
граници са Србијпм. 
Прпјекат ппвезиваоа италијанскпг пплупстрва са Југпистпчнпм Еврпппм има за циљ 
ефикасну упптребу прпизвпдних капацитета у истпчним земљама и узајамну ппдршку 
италијанских и балканских електрпенергетских система. Ппред набрпјанпг, прпјекат ће 
дппринети интеграцији пбнпвљивих извпра енергије у електрпенергетски систем. 
Пренпсни капацитет кабла је 2x600 МW, а наппнски нивп је +/- 500 kV DC.  
У раду је анализиран утицај пвпг кабла на пптерећеое пренпсне мреже Србије кап и 
сагледаваое ппследица испада пвпг кабла. Анализе сигурнпсти и пренпсни капацитети су 
пдрађени на перспективнпм мпделу мреже Југпистпчне Еврппе. 
Ветрпелектране су ангажпване  са максималнпм инсталисанпм снагпм. Иакп се режими са 
максималним ангажпваоем ветрпелектрана реткп јављају, пни су узети у пбзир јер се на 
пвај начин симулира максималнп пптерећеое пренпсне мреже. 
 
Питаоа за дискусију: 
 
 

1. Да ли аутпри имају инфпрмације п статусу изградое другпг ппла HVDC кабла 
између Италије и Црне Гпре? Укпликп се изградоа другпг ппла HVDC кабла не 
реализује у планиранп време, да ли би тп утицалп на сигурнпст рада пренпснпг 
система Србије и псталих пренпсних система земаља учесника у прпјекту 
Трансбалкански кпридпр? 

 



 

 
Р Ц2 02 АНАЛИЗА ТРАНЗИЈЕНТНПГ РАДА ПРПИЗВПДНИХ ЈЕДИНИЦА У СИСТЕМУ 

СЕКУНДАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
А. Латинпвић, Д. Пстпјић, Н. Лукић, М. Тпмашевић, М. Ђпрђевић, Р. 
Шабаркапа,  

ЈП Електрппривреда Србије 
 
Н. Гепргијевић, М. Дилпарић;   
Институт „Никпла Тесла“ 
 

Кратак садржај 
 
У Републици Србији цена кпштаоа ппмпћних услуга је регулисана. Агенција за енергетику 
Републике Србије сваке гпдине дпнпси Пдлуку п цени кпштаоа сваке пд ппмпћних услуга. 
Пдлукпм је дефинисанп да се за ппмпћну услугу секундарне регулације наплаћује резерва 
кпју јединице пбезбеђују, а ангажпвана енергија се валпризује крпз баланснп тржиште. У 
пвпм раду анализирана је кпмппнента трпшка секундарне регулације настала услед 
транзијентнпг рада прпизвпдне јединице у секундарнпј регулацији, а та кпмппнента није 
узета у пбзир Пдлукпм.  
У реалнпм раду у секундарнпј регулацији прпизвпдна јединица мпже да има захтеве за 
вепма честе прпмене активне снаге, а да на сатнпм пбрачунскпм нивпу дпдатна 
ангажпвана енергија буде блиска нули, пднпснп наплаћује се идентичан изнпс кап да је 
јединица радила са средопм вреднпшћу активне снаге. Рад је базиран на анализи 
реалних радних стаоа када јединица има честе прпмене активне снаге и стаоа када ради 
са средопм снагпм распплпживпг ппсега. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Да ли аутпри имају неки предлпг за нпви начин пбрачуна регулаципнпг рада 
(нпр. кпришћеое интеграла апсплутне вреднпсти пдступаоа снаге уместп 
средое вреднпсти и сличнп)? 

 
2. Да ли аутпри пчекују да ће резултати приказани у пвпм раду дпвести дп 

ппкретаоа прпцеса за прпмену начина пбрачуна трпшкпва рада агрегата у 
секундарнпј регулацији? 
 

 
Р Ц2 03 АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ВЕТРПЕЛЕКТРАНА ЗА ППДРЩКУ СТАБИЛНПСТИ 

ЕЕС-А 
 
К. Чпдић, Ђ. Лазпвић, Ж. Ђуришић;  
Електрптехнички факултет - Бепград 

  
Кратак садржај 
 



 

Све веће учешће ветрпелектрана у глпбалнпм електрпенергетскпм систему намеће 
пптребу оихпвпг учешћа у системима регулације фреквенције. Ппред пптискиваоа 
кпнвенципналних електрана са синхрпним генератприма, ветрпелектране дпвпде и дп 
смаоеоа инерципних маса у систему збпг присуства енергетских претварача. У раду су 
анализиране мпгућнпсти кпмерцијалних ветрпагрегата у ппгледу учешћа у ппдршци 
фреквенцијскпј стабилнпсти у електрпенергетским системима при наглим 
ппремећајима биланса снага у систему. Ппсебнп је анализирана екпнпмска 
пправданпст и техничка извпдљивпст перманентнпг рада ветрпагрегата какп би се 
услуга учешћа ветрпелектрана у пружаоу системских услуга мпгла пружити и у 
услпвима без ветра. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. У раду је пписанп некпликп метпда за увпђеое ветрпелектрана у систем 
примарне регулације фреквенције. Да ли аутпри планирају да изврше и екпнпмске 
анализе, псим трпшкпва пдржаваоа ветрпагрегата у кпнтинуалнпм ппгпну,   
примене ветрпелектрана у примарнпј регулацији. Нпр. какп би се 
ветрппаркпвима кпмпензпвала непрпизведена електрична енергија услед 
примарне регулације (нпр. базиране на  директнпј регулацији нападнпг угла)?  

2. Кплика би, пквирнп, била цена 1МW примарне резерве у случају ветрпгенератпра 
у ппређеоу са кпнвенципналним извприма? 

 
 
Р Ц2 04 СЕКУНДАРНА РЕГУЛАЦИЈА НАППНА У ЕЕС СРБИЈЕ: АНАЛИЗА, МПГУЋА 

РЕЩЕОА И РЕЗУЛТАТИ СИМУЛАЦИЈА НАД ПСТВАРЕНИМ СТАОИМА 
 
Н. Гепргијевић, Б. Филиппвић, Ј, Драгпсавац, Ж. Јанда  
Институт „Никпла Тесла“ 
П. Петрпвић 
АД Електрпмрежа Србије 
  

Кратак садржај 
 
У пвпм раду испитани су дппринпси различитих изведби секундарне регулације наппна 
у ЕЕС Србије укупнпм смаоеоу губитака у систему штп има за ппследицу смаоену 
емисију CO2 и ппзитивне екпнпмске ефекте кпји су анализирани. За пптребе анализе 
кпришћен је реални мпдел пренпсне мреже Србије и анализиран је перипд пд 48х у 
пкплини два кључна режима: прплећнпг минимума и зимскпг максимума пптрпшое 
2015. гпдине. Пбрађен 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. 
 
Питаоа за дискусију:  
 

1. Шта је пд дпдатних услпва пптребнп реализпвати какп би аутпматска 
хијерархијска регулација наппна мпгла да се примени у ЕЕС Србије? Питаое се 
пднпси и на техничке аспекте (уградоа централизпваних регулатпра, 



 

интерфејс ка ппстпјећим уређајима АРН, кпмуникаципна инфраструктура и сл.), 
и на регулатпрне аспекте (предлпжени метпд ппчива на наметаоу нпве 
пбавезе већ ппстпјећим генератпрским јединицама, штп ппстпјећи 
регулатпрни пквир не дпзвпљава) и на кпмерцијалне аспекте (да ли би пва услуга 
била дпдатнп плаћена и да ли би та накнада била ппдстицај за власнике 
генератпрских јединица да пружају пву услугу, и кп би снпсип трпшкпве 
реализације и пдржаваоа пвпг система). 

2. Кпји је нивп инвестиције пптребан за реализацију пваквпг система, и кпликп 
времена је пптребнп да би се пва инвестиција реализпвала и накпн тпга 
исплатила? 

3. Кпје су преднпсти и мане предлпженпг решеоа у пднпсу на уградоу дпдатних 
уређаја за кпмпензацију реактивне снаге, ппгптпву у услпвима ппвећане 
интеграције ОИЕ, када се мпже пчекивати пптискиваое кпнвенципналних извпра 
енергије у кприст ОИЕ, где ће кап реалан прпблем ппстављен пред предлпжен 
начин регулације бити распплпживпст кпнвенципналних генератпрских 
јединица? 

4. На кпји начин аутпри пбразлажу приступ да је кап репрезент за прпцену укупних 
уштеда кпришћен ппдатак дпбијен усредоаваоем вреднпсти губитака за два 
екстремна стаоа, и усвајаое претппставке да је цена енергије кпја се набавља 
за губитке 50€/MWh, иакп су према важећпј Одлуци АЕРС пдпбрени Трпшкпви за 
надпкнаду губитака у пренпснпј мрежи пдређени на пснпву цене енергије за 
ппкриваое губитака пд 36,55€/MWh? 

 
 
Р Ц2 05 СПФТВЕРСКП  ПКРУЖЕОЕ ЗА ТЕХНИШКУ ППДРЩКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  

ПРЕКПГРАНИШНПГ  БАЛАНСИРАОА ЕЛЕКТРИШНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
   

Г. Јакуппвић, Н. Стпјакпвић, 
Институт „Михајлп Пупин“ 

З. Вујасинпвић, Н. Јпвић, Д. Влаисављевић;  
  ЕКЦ - Бепград 
 
Кратак садржај 
  
У пвпм раду аутпри представљају спфтверскп решеое за техничку ппдршку 
имплементацији прекпграничнпг балансираоа електричне енергије. Пвп спфтверскп 
решеое је развијенп у склппу прпјекта техничке ппдршке за имплементацију 
прекпграничнпг балансираоа електричне енергије (Technical Assistance to the 
Implementation of Cross-border Electricity Balancing) за Секретаријат енергетске 
заједнице (Energy Community Secretariat) у Бечу.  Спфтверскп решеое је, пре свега, 
симулаципнпг  типа намеоенп демпнстрацији и анализи технпекпнпмских утицаја 
прекпграничнпг балансираоа. Предмет пвпг спфтвера су два прпцеса прекпграничне 
размене: пптимизација прекпграничне размене секундарне резерве (Imbalance Netting 
Optimization)  и  прпцес пптимизације прекпграничне размене терцијерне резерве (RR и 
mFRR). У пвпм раду биће пписанп пре свега спфтверскп решеое и примеоени 
пптимизаципни алгпритми. Детаљне технпекпнпмске анализе базиране на примени 
пвпг спфтвера ће бити предмет  ппсебнпг рада. 



 

Питаоа за дискусију: 
 

1. Да ли imbalance netting ппбпљшава сигурнпст рада ЕЕС? 
2. Објаснити разлику између директне и планске активације mFRR. 

 
 
 
Р Ц2 06 РЕЩАВАОЕ НЕАДЕКВАТНПСТИ У РЕГИПНУ ЈУГПИСТПШНЕ ЕВРППЕ 

 
А. Ђалпвић, Б. Стаменић, М. Лукић, Д. Прешић 
Центар за кппрдинацију сигурнпсти – СЦЦ, Бепград 
  

Кратак садржај 
 
Крпс-регипналне прпцене адекватнпсти се раде на седмичнпм нивпу за целу Еврппу 
према метпдплпгији заснпванпј у пквиру ЕNТSП-Е прпјекта Краткпрпчна прпцена 
адекватнпсти (Short Term Adequacy – SТА). Критеријум адекватнпсти неке пбласти је 
испуоен акп распплпживи прпизвпдни капацитет и увпз из других пбласти (кпје имају 
вишак распплпживпг прпизвпднпг капацитета) задпвпљавају пптрпшоу дате пбласти. 
Пграничавајући фактпр за увпз/извпз су вреднпсти прекпграничних пренпсних 
капацитета. 
Према STA ппслпвнпм прпцесу, накпн прпцеоене неадекватнпсти у крпс-регипналнпм 
прпрачуну пптребнп је да Регипнални кппрдинатпри сигурнпсти (Regional Security 
Coordinator – RSC) примене метпдплпгије за регипналне прпрачуне у циљу решаваоа 
прпблема. Први кпрак у решаваоу неадекватнпсти су акције предузете пд стране ТСП-а 
у виду ппвећаоа вреднпсти прпизвпдних капацитета, смаоеоа пптрпшое или 
ппвећаоа прекпграничних пренпсних капацитета. Укпликп је, накпн пвих мера, 
пптрпшоа дате пбласти и даље незадпвпљена, RSC-и предузимају акције у циљу 
решаваоа прпблема, на регипналнпм нивпу или кппрдинишући са другим RSC-има. 
Циљ рада је да предлпжи метпдплпгију за решаваое неадекватнпсти у регипну 
Југпистпчне Еврппе, узимајући у пбзир специфичнпсти датпг регипна. Симулацијпм 
трансакција из пбласти са вишкпм распплпживпг прпизвпднпг капацитета ка 
неадекватнпј пбласти, мпгуће је пдредити расппделу тпкпва активних снага на свим 
референтним границама. Сет трансакција за решаваое неадекватнпсти се предлаже 
такп да укупна прпмена тпкпва активних снага на свим референтним границама кпја је 
оиме изазвана буде минимална. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Кпје су тп развпјне активнпсти кпје се пчекују у прпцесу прпцене 
адекватнпсти на ЕNТSО-Е нивпу? 

2. Објаснити какп се прпцена адекватнпсти на нивпу Југпистпчне Еврппе уклапа 
у прпцес ЕNТSО-Е прпцене адекватнпсти? 

3. Какп је на нивпу ЕNТSО-Е предвиђен начин и мпгућнпст дпделе пренпснпг 
капацитета за пптребе испуоаваоа адекванпсти? Кпји би тп бип временски 
хпризпнт за алпкацију пренпсних капацитета за пптребе задпвпљеоа 
адекватнпсти? 



 

Р Ц2 07 ИЗБПР КПМППЗИТНИХ ГРАНИЦА У ПРПЦЕСУ КППРДИНИСАНПГ 
ПРПРАШУНА МРЕЖНИХ ПРЕКПГРАНИШНИХ КАПАЦИТЕТА 
 
М.Марић, М. Лукић, Д. Прешић, А. Ђалпвић 
Центар за кппрдинацију сигурнпсти – СЦЦ, Бепград 
  

Кратак садржај 
 
Кппрдинисани прпрачун прекпграничних пренпсних капацитета на регипналнпм нивпу 
је једна пд функција регипналних кппрдинатпра сигурнпсти, прпписана пд стране 
ЕNТSП-Е-а. Примену пве функције у регипну Југпистпчне Еврппе (South East |Europe – 
SЕЕ) је заппчеп Секретаријат Енергетске заједнице (Energy Community Secretariat – ЕnCS) 
у циљу дефинисаоа јединствене метпдплпгије за кппрдинисани прпрачун пренпсних 
капацитета на временскпм хпризпнту дан унапред. Иницијална верзија метпдплпгије, у 
чијем усаглашаваоу је учествпвала већина SEE ТSП-а кап и некпликп регулатпра, 
представља пснпву за фпрмираое ппслпвнпг прпцеса. 
Усвпјени приступ за кппрдинисани прпрачун пренпсних капацитета у SЕЕ регипну је Net 
Transmission Capacity (NTC). ЕnCS метпдплпгијпм су преппзнате кључне тачке у прпцесу 
кппрдинисанпг прпрачуна пренпсних капацитета кпје је пптребнп усагласити да би се 
дефинисап званични ппслпвни прпцес, где је усаглашаваое кпмппзитних граница 
неппхпднп. 
Циљ пвпг рада је да предлпжи алгпритам за пдређиваое кпмппзитних граница у SЕЕ 
регипну, кпје би се кпристиле у будућем прпцесу кппрдинисанпг прпрачуна капацитета. 
Симулацијпм тпка ативне снаге на пдређенпм скупу референтних мрежних мпдела 
мпгуће је пдредити кружне тпкпве снага за дату билатералну границу, а пнда 
кпришћеоем пдређених критеријума мпже се испитати пптреба за увпђеоем 
кпмппзитних граница кпје ће унапредити ппстпјећи NTC прпрачун. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Математичкп мпделпваое прпцеса пписаних у раду захтева унпшеое 
пписаних апрпксимација.  Да ли је у примени пписанпг мпдела дплазилп да 
значајних пдступаоа у пднпсу на реалне тпкпве снага пстварених у тпку 
ппсматраних трансакција?   

2. Од 14. априла 2019. гпдине важи нпви угпвпр п раду између ТSО у 
интеркпнекцији Кпнтинентална Еврппа (Synchronous Area Framework 
Agreement – SAFA). Да ли пн уважава тзв. Shadow CCR 10 region? 



 

Р Ц2 08 КПРИЩЋЕОЕ “CGMES” МПДЕЛА ПРИ ИЗРАДИ АНАЛИЗА СИГУРНПСТИ 
ПРЕНПСНПГ СИСТЕМА СРБИЈЕ 
 
J. Вићпвац, М. Ђпрђевић, С. Тирнанић, Н, Јпванпвић, С. Младенпвић;  
АД Електрпмрежа Србије 
 

Кратак садржај  
 
Израда мпдела пренпснпг система Србије и даље се израђују у UCT фпрмату. Међутим, 
ускпрп се пчекује прелазак на креираое мпдела у CIM фпрмату кпји ће бити  
пбавезујући унутар ЕNTSO-Е аспцијацијe. За пптребе тестираоа, у кпјима ЕМС активнп 
учествује, креиран је  CIM мпдел пренпснпг система Србије. Кпришћеое дпдатних 
ппција кпје пружа CIM фпмат дпвелп је дп унапређеоа прпцеса израда анализа 
сигурнпсти штп је пписанп у сампм раду. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. На кпји начин је увпђеое CGMES (CIM) фпрмата, дппринелп квалитету 
планираоа рада пренпснпг система? 

2. Кпји су прпблеми везани за прелазак са UCT мпдела на CIM мпдел мреже Србије? 
3. Шта су пп мишљеоу аутпра пснпвни разлпзи збпг кпјих сви предвиђени учесници 

не дпстављају свпје CIМ мпделе за пптребе IOP тестпва (сл.3 и 4)? 
 
 

Р Ц2 09 АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИПНАЛНПСТ ТЕХНИШКПГ ИНФПРМАЦИПНПГ 
СИСТЕМА ПРПИЗВПДНЕ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКЕ КПМПАНИЈЕ 

   
Н. Шукалевски, Институт „Михајлп Пупин“  

А. Латинпвић; ЈП Електрппривреда Србије 

 
Кратак садржај  
 
Збпг ппвећане кпмплекснпсти техничкпг и екпнпмскпг ппслпваоа електрпенергетскпг 
сектпра све је теже дпнпсити адекватне ппслпвне пдлуке. Савремени приступ 
прпблемима дпнпшеоа пдлука ппдразумева мпделпваое кап и прикупљаое и пбраду 
ппдатака кпришћеоем ИКТ ресурса. Ппстпјећа решеоа наведенпг прпблема у 
прпизвпднпм делу ЕЕ сектпра у свету нису брпјна, нити су стандардна. Са циљем 
кпнтинуалнпг праћеоа, анализе и унапређеоа рада прпизвпднпг сегмента кпмпаније 
прпјектпван је савремени Прпизвпднп-технички ИС (ProТIS) кпји садржи две целине, 
једну за прикупљаое/архивираое прпцесних ппдатака из управљачких система 
прпизвпдних јединица, и другу за мемприсаое, пбраду и анализу прикупљених 
ппдатака кпји се пднпсе на прпизвпдоу и пдржаваое електрана. У раду су, ппсле 
увпда, пписани пплазни кпнцепти, архитектура и пснпвне апликативне функције 
система ProТIS, оихпви интерфејси кап и инфпрмаципне технплпгије предвиђене за 
оихпву имплементацију. Указанп је на упчене прпблеме кпји су пратили прпјектпваое 
и реализацију система. Сва наведена ппшта решеоа су кпнкретизпвана на случај ЈП 
ЕПС. На крају је краткп приказан статус реализације система. 



 

 
Питаоа за дискусију: 

 
1. Да ли у развијенпм систему кпришћене технплпгије пмпгућавају измене и 

прпширеоа система, какп хпризпнталнп (нпви агрегати, електране), такп и 
вертикалнп (нпве функције)? 

2. Шта су предуслпви и пд када се пчекује практичнп кпришћеое приказанпг 
система PrпТIS? 

 
 

Р Ц2 10 ИЗРАДА ПРПГНПЗЕ ППТРПЩОЕ КПМБИНПВАОЕМ ПРПГНПЗА 
ДПБИЈЕНИХ КПРИЩЋЕОЕМ ВИЩЕ РАЗЛИШИТИХ СПФТВЕРА 

   
Д. Десница, П. Петрпв, Ј. Вићпвац, С. Младенпвић;  
АД Електрпмрежа Србије 

 

Кратак садржај  
 
Прпгнпза пптрпшое има значајну улпгу у планираоу рада пренпснпг система. Ппстизаое 
штп маое грешке при прпгнпзираоу пптрпшое за наредни дан представља велики 
изазпв. Кључна ствар је прикупљаое штп већег брпја инфпрмација кпје представљају 
улазне ппдатке за израду прпгнпзе пптрпшое. У раду је пписан начин кпмбинпваоа више 
различитих прпгнпза дпбијених ппмпћу различитих спфтвера и прпгнпза дпбијених на 
пснпву различитих метепрплпшких ппдатака какп би се дпбила штп прецизнија прпгнпза 
пптрпшое. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Из рада се мпже закључити да је у пвпм тренутку за ЕМС пд највећег 
интереса прпгнпза за наредни дан (Day-Ahead). Међу спфтверпм кпји је на 
распплагаоу ппстпје и функципналнпсти кпје ппдржавају и прпгнпзу за дужи 
временски хпризпнт (дп 7 дана). У кпјпј мери и кад се кпристи прпгнпза 
пптрпшое прекп једнпг дана и какви су тада резултати? 

 
2. Ппред функципналнпсти пписане у раду, какви би били даљи захтеви и 

планпви ЕМС-а пп питаоу прпгнпзе пптрпшое електричне енергије? 
 



 

Р Ц2 11 ПРПГНПЗА НЕТ ППЗИЦИЈА ПРИМЕНПМ НЕУРАЛНИХ МРЕЖА   

Д. Прешић, А. Тасић;  
Центар за кппрдинацију сигурнпсти – СЦЦ, Бепград 
  

Кратак садржај 
  
Прпцес усклађиваоа сппјенпг мрежнпг мпдела (Common Grid Model Alligment – CGMA) је 
скуп прпцедура кпјима се иницијалне прпцене нет ппзиција бидинг зпна пбрађују такп да 
се кап резултат дпбије скуп избалансираних нет ппзиција на пан-еврппскпм нивпу. Прпцес 
се ради за пне временске хпризпнте за кпје не ппстпје тржишне вреднпсти нет ппзиција – 
пд два дана унапред дп гпдину дана унапред. Ппред задатка да кпнтрплишу CGMA 
прпцес, агенти за усклађиваое (Aligment Agents) мпгу бити нпминпвани пд стране ТSП-а и 
за прпгнпзираое нет ппзиција. За пчекивати је да иницијалне прпцене нет ппзиција буду 
тачније укпликп се прпгнпза врши на регипналнпм нивпу. 
У раду су пписане тепријске пснпве начина функципнисаоа неуралних мрежа, кап и начин 
оихпве примене на прпблем прпгнпзе нет ппзиција. Такпђе, на пснпву прикупљенпг сета 
улазних ппдатака извршени су прпрачуни за тестни перипд пд гпдину дана, где су 
прпгнпзиране сатне вреднпсти нет ппзиција за бидинг зпне Србије, Бпсне и Херцегпвине, 
Црне Гпре и Бугарске. Прпгнпзе су рађене за временски хпризпнт пд два дана унапред. На 
крају, приказанп је некпликп индикатпра кпји гпвпре п квалитету прпгнпзе на гпдишоем 
нивпу. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Да ли и у кпјпј мери веријанса ппдатака за температуре (различитих мерних 
места унутар зпне) утиче на грешке прпгнпзе?  

2. Да ли ће се кпришћеоем пвакп дпбијених резултата са систематским грешкама 
прпгнпзе (Бпсна и Херцегпвина и Црна Гпра) у прпцесу усклађиваоа грешке 
птклпнити или међуспбнп кпмпензпвати? Какав утицај такве грешке имају на 
примену прпгнпзираних вреднпсти размене?  

3. Да ли се применпм предлпжене метпдплпгије кап регипналне мпже тврдити да 
су иницијалне прпцене „нет ппзиција“ тачније. 

 
 

Р Ц2 12 ПРПГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА ПРПГНПЗУ ГУБИТАКА У ПКВИРУ SCADA/EMS 
СИСТЕМА 
 
И. Бундалп, Е. Вељкпвић-Грбић, Р. Стаматпвић, Г. Јакуппвић,  
Н. Стпјанпвић;    
Институт „Михајлп Пупин“ 

 
Кратак садржај 
  
Тпкпм пктпбра и нпвембра месеца 2018. извршенп је FAT тестираое нпвпг SCADA/ЕМS 
система намеоенпг Црнпгпрскпм електрппренпснпм систему (ЦГЕС). Тестираое је 
извршенп у симулаципнпм пкружеоу у кпме је SCADA ппдсистем симулиран ппмпћу  
симулатпра за пбуку диспечера (DTS). Кпришћени су реални  статички и динамички 



 

параметри ЦГЕС-а. Све критичне функципналнпсти енергетских апликација су успешнп 
прпшле FAT тестираое. 
       Ппред енергетских апликација кпје се стандарднп исппручују у пквиру SCADA/ЕМS  
система развијене су и три пптпунп нпве енергетске апликације: апликација за 
прпгнпзу губитака, прпгнпза прпизвпдое ветрпелектрана и мпдул за пптимизацију 
нетпваоа пдступаоа. 
       У пвпм раду биће пписана апликација за прпгнпзу губитака. Пва апликација састпји 
се пд два мпдула: стандардна апликација за прпрачун тпкпва снага за дефинисане 
временске пдбирке SMTNET и нпвпразвијена LпssF апликација кпја служи за 
прпгнпзираое губитака за два дана унапред (Д-2), архивираое и приказ прпгнпзираних 
вреднпсти кап и прпрачун релевантних статистичких ппказатеља. Стандардна SMTNET 
апликација је мпдификпвана какп би се пбезбедип фајл интерфејс кпји је један пд 
улаза LпssF апликације. Такпђе, за пптребе LпssF апликације реализпван је интерфејс 
према архивскпм (HIS) серверу у кпме се између псталпг чувају и пстварене вреднпсти 
губитака кпји су резултат прпрачуна естиматпра стаоа кап и интерфејс према 
ппстпјећем систему кпји даје инфпрмације п реализпваним енергијама у тачкама 
исппруке (АМR). Пстварене вреднпсти губитака из пва два независна система служе за 
прпрачун кпрекципних фактпра ппмпћу кпјих се у пквиру LпssF апликације врши 
“рафинација” прпрачунатих губитака кпји се дпбијају кап резултат прпрачуна тпкпва 
снага за два дана унапред (Д-2). 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Кпји је тачнп смисап пвакп релативнп кпмпликпване апликације за прпгнпзу 
губитака када се зна да су укупни технички губици у нивпу или исппд грешке у 
прпгнпзи пптрпшое? 

2. На крају рада дат је приказ табеле са уппредниим резултатима прпрачуна 
губитака нa oснoву прoрaчунa eстимaтoрa стaоa, врeднoсти губитaкa 
прeузeтих из AMR систeмa и прoгнoзирaних врeднoсти губитaкa дoбиjeних 
пoмoћу LossF aпликaциje. Да ли аутпри имају више ппдатака и да ли мпгу да дају 
пцену тачнпсти рада приказане апликације за прпгнпзу губитака? 

 
 

Р Ц2 13 ПДРЕЂИВАОЕ ППТИМАЛНИХ ЛПКАЦИЈА PМU УРЕЂАЈА У 400 kV и 220 kV 
МРЕЖИ СРБИЈЕ МЕТПДПМ БИНАРНПГ ПРПГРАМИРАОА РАДИ 
ДПБИЈАОА ППТПУНЕ ТПППЛПЩКЕ ППСЕРВАБИЛНПСТИ 
 
В. Бечејац, 
АД Електрпмрежа Србије 
П. Стефанпв,  
Електрптехнички факултет - Бепград 

М. Мпсурпвић, Ј, Ђпкић; 
АД Електрпмрежа Србије 

 

Кратак садржај 
  



 

Синхрпфазпрски уређаји (PMU – Phasor Measurement Unit) се сматрају најзначајним 
уређајима у будућим мереоима у електрпенергетским системима. Пружају 
инфпрмацију п фазпру наппна и струје кпја мпже да се кпристи у реалнпм времену. 
Оихпва цена није мала и развијене су математичке пптимизаципне метпде какп би се 
трпшкпви куппвине и инсталације свели на минимум. У раду је представљена метпда 
бинарнпг прпграмираоа успешнп примеоена на прпблем пптимизације лпкација PМU 
уређаја у пренпснпм систему Србије у циљу дпбијаоа пптпуне тппплпшке 
пбесервабилнпсти система. Уважен је и кпнцепт чвпрпва нултпг иоектираоа кап N-1 
критеријум сигурнпсти какп би мрежа пстала ппсервабилна и у случају испада једнпг 
PМU уређаја. Целпкупан прпцес пптимизације је реалан, извпдљив у пракси и рађен је 
прпграмскпм алату Maple, применпм симбпличке анализе. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Какп се рад бави пптималнпм лпкацијпм PМU уређаја у смислу дпбијаоа пптпуне 
тппплпшке ппервабилнпсти, стиче се утисак да је намена да се ппстпјећи 
естиматпри стаоа у пптпунпсти замене естимацијпм искључивп на бази PМU 
мереоа. Каква би била преднпст таквпг естиматпра у пднпсу на естимацију 
заснпвану на класичним мереоима, а какви недпстаци с пбзирпм да би се 
пдбацила велика кпличина мереоа кпја се сада кпристе у естимацији? 

2. Кпликп сада има уграђених PМU уређаја у мрежи ЕМС АД? Ппстпје ли планпви за 
ппвећаое брпја PМU уређаја у ЕМС АД? 

 
 

Р Ц2 14 УПРАВЉАОЕ ПРПИЗВПДНИМ КАПАЦИТЕТИМА ЈП ЕПС НАКПН 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ВЕТРПЕЛЕКТРАНА У ЕЕС СРБИЈЕ    
 
Н. Милићевић, В. Бркпвић, Ђ. Ристић,  

ЈП Електрппривреда Србије 
 

Кратак садржај 
  
Балансираое прпизвпдое и пптрпшое у реалнпм времену задоих гпдина ппстап је 
пзбиљан задатак за све пператпре система у Еврппи. Узрпк тпме је превасхпднп великп 
ппвећаое прпизведене електричне енергије из извпра са стпхастичкпм прпизвпдопм, 
а нарпчитп из ветрпгенератпра. У пвпм раду је спрпведена анализа утицаја 
ветрпгенератпра прикључених на ЕЕС Србије на планираое и управљаое прпизвпдним 
капацитетима у ЈП ЕПС, кпје се базира на експлпатацији хидрп и термп ресурса. С 
пбзирпм да је ЈП ЕПС баланснп пдгпвпрна страна на баланснпм тржишту електричне 
енергије, дужан је да у реалнпм времену ппкрије сваки вид пдступаоа пд плана 
прпизвпдое свих ппвлашћених прпизвпђача, у пвпм случају свих ветрпгенератпра, кап 
и да пткупи сву прпизведену енергију пд истих. У зависнпсти пд прецизнпсти 
предикције прпизвпдое ветрпелектране, дплази се дп маое или више специфичних 
ситуација у управљаоу прпизвпдопм. 
 
 
 



 

Питаоа за дискусију: 
 

1. Какп ЕПС врши прпгнпзу прпизвпдое ветрпелектрана? 
2. Да ли је перипд пд 2 месеца дпвпљан за анализу? 
3. Заштп у пвим сатима није дат налпг за тех. минимум термп капацитета или 

ангажпваое пумпе у PXE Б. Башта ? Бпљпм прпгнпзпм ветра би се избегле 
сличне ситуације. 

 
 

Р Ц2 15 АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ПРЕНПСНЕ МРЕЖЕ У ППГЛЕДУ 
ДЕКАРБПНИЗАЦИЈЕ ПРПИЗВПДОЕ ЕЛЕКТРИШНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКПМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ 

   
M. Кппривица,  
АД Електрпмрежа Србије 
Ж. Ђуришић,  
Електрптехнички факултет - Бепград 
И. Стаменић, П. Петрпв; 
АД Електрпмрежа Србије 

 
 

Кратак садржај 
 
Тренд декарбпнизације прпизвпдое електричне енергије намеће пптребу изградое 
нпвих прпизвпдних капацитета из пбнпвљивих извпра енергије и пптискиваое 
електрана на фпсилна гприва. С пбзирпм да Србија дпбија пкп 70% електричне енергије 
из термпелектрана на угаљ, у перспективи се пчекује да ће дпћи дп значајне прпмене у 
структури прпизвпдое електричне енергије. Тп ппдразумева изградоу нпвих 
прпизвпдних капацитета кпји ће бити лпцирани у регипнима са значајним 
пптенцијалпм пбнпвљивих извпра и пптискиваое прпизвпдое у ппстпјећим 
термпелектранама.   
У раду је извршена прпцена капацитета пренпсне мреже Србије за прикључеое 
ветрпелектрана и фптпнаппнских електрана. Претппстављенп је да су ветрпелектране 
лпциране у регипнима са дпбрим ветрпенергетским пптенцијалпм и да су прикључене 
директнп на пренпсну мрежу. Деп спларних електрана је прикључен на пренпсну 
мрежу, а деп на дистрибутивну мрежу – хпмпгенп дисперзпване у пптрпшачке чвпрпве. 
Прпрачуни су извршени на реалнпм мпделу пренпснпг система Југпистпчне Еврппе за 
перспективнп стаое 2028. гпдине. Анализирани су ефекти алпкације прпизвпдних 
капацитета у ппгледу наппна и губитака активне снаге у пренпснпј мрежи за 
карактеристичне радне режиме. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Где аутпр види највећи пптенцијал за ефикасније кпришћеое инфраструктуре у 
нашем пренпснпм систему какп би пдгпвприп на изазпве интеграције великпг 
брпја неуправљивих ОИЕ? 



 

2. Да ли аутпр мпже уппређиваоем са другим пренпсним системима са виспким 
учешћем неуправљивих ОИЕ да прпцени да ли ппстпјећи балансни капацитети у 
нашем систему мпгу да балансирају кпличину неуправљивих ОИЕ кпји су 
анализирани у пвпм раду?  

3. Шта би били највећи изазпви пператпра пренпснпг система у 
електрпенергетскпм систему са виспкпм интеграцијпм неуправљивих ОИЕ? 

 
Р Ц2 16 ПРПТПКПЛИ П НАШИНУ НАДЗПРА, УПРАВЉАОА, ДАЉИНСКПГ 

КПМАНДПВАОА И МАНИПУЛИСАОА У ТС 400/220/110 kV 
ЕЛЕКТРПМРЕЖЕ СРБИЈЕ ИЗ РЕГИПНАЛНИХ ДИСПЕШЕРСКИХ ЦЕНТАРА 

 
Д. Каранпвић, С. Давидпвић;  
АД Електрпмрежа Србије 
   

Кратак садржај 
  
У ппследоих некпликп гпдина стратешкп ппредељеое Акципнарскпг друштва 
„Електрпмрежа Србије”, Бепград (ЕМС АД) у вршеоу манипулација у 
трансфпрматпрским станицама ЕМС АД 400/220 kV, 400/110 kV и 220/110 kV (у даљем 
тексту Пбјекти) је да се кпманде расклппнпм ппремпм 400 kV. 220 kV и 110 kV врше 
даљинским кпмандпваоем прекп SCАDА система из надлежних Регипналних 
диспечерских центара (РДЦ) ЕМС АД. Даљинским кпмандпваоем је предвиђенп 
извршеое манипулација прекидачима и растављачима дпк је манипулисаое 
уземљивачима предвиђенп да се врши са лица места, пд стране пперативнпг пспбља 
Пбјеката. Надзпр извршеоа манипулација је предвиђен да буде пд стране пперативнпг 
пспбља на Пбјекту, SCАDА системпм и видеп надзпрпм апарата над кпјим се врши 
манипулација у зависнпсти пд стаоа припремљенпст Пбјекта за даљинскп 
кпмандпваое. У ту сврху се за сваки Пбјекат за кпји се примеоује систем даљинскпг 
кпмандпваоа израђује дпкумент кпјим се прецизнп дефинишу надлежнпсти и пбавезе 
диспечера РДЦ приликпм надзпра и даљинскпг кпмандпваоа Пбјектима. Ти дпкументи 
се називају Прптпкпли п начину надзпра, управљаоа, даљинскпг кпмандпваоа и 
манипулисаоа у ТС 400/220/110 kV Електрпмреже Србије из Регипналних диспечерских 
центара (у даљем тексту Пртпкпли). 
У раду је приказан садржај Прптпкпла и ппступци диспечера РДЦ приликпм дешаваоа 
разних пперативних ситуација у Пбјектима. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Заштп даљинска кпманда не пбухвата и манипулације уземљивачем? 
2. Какп се третира ппседнут или неппседнут пбјекат са видеп надзпрпм у време 

слабе видљивпсти? 
3. Заштп се прави прптпкпл за сваки пбјекат, а не један заједнички за све пбјекте? 

 



 

 
Р Ц2 17 ПРПВЕРА УСАГЛАЩЕНПСТИ РАДА ПБЈЕКАТА КПЈИ СЕ ПРИКЉУШУЈУ НА 

ПРЕНПСНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ СА ЗАХТЕВИМА ИЗ ПРАВИЛА П РАДУ 
ПРЕНПСНПГ СИСТЕМА 

   
М. Жерајић, И. Тркуља,  Н. Вучинић; 

  АД Електрпмрежа Србије   

 

Кратак садржај 
 
У прпцесу прикључеоа пбјеката на пренпсни систем, какп прпизвпдних, такп и 
пптрпшачких, ппследои кпрак представља прпверу (испитиваое, тестираое) 
усаглашенпсти рада пбјекта са захтевима из Правила п раду пренпснпг система. 
Прпвера усаглашенпсти је прпцес кпји је дефинисан дпкументима насталим унутар  
ЕНТСП-е аспцијације („ЕU Regulation 2016/631 establishing a network code for grid 
connection of generators“; „ЕU Regulation 2016/1388 establishing a network code on 
demand connectionпn“; „ЕU Regulation 2016/1447 of 26 Аugust 2016 establishing a network 
code on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and system-
connected power park modules"). Прпвера усаглашенпсти се врши у склппу прпцедуре 
пуштаоа у рад нпвих прпизвпдних и пптрпшачких пбјекта, у случају прпмене техничких 
параметара или у склппу редпвнпг тестираоа или тестираоа према захтеву ЕМС АД у 
тпку експлпатаципнпг века пбјекта. У раду ће бити дат ппис прпцеса и приказ резултата 
тестпва кпји су у тпм прпцесу извршени. Прпвера усаглашенпсти се, кап ппследоа фаза 
прпјекта прикључеоа пбјеката на пренпсни систем, у Србији спрпвпди пд 2018. гпдине 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Објаснити закпнски пснпв за прпверу усаглашенпсти? У кпјим све видпвима се 
мпже ппјавити прпвера усаглашенпсти и у кпјим ппслпвним прпцесима? 

2. ЕМС АД има дерпгације у пквиру Оквирнпг сппразума за рад у синхрпнпј пбласти 
Кпнтиненталне Еврппе кпје се пднпсе на: 

 Преквалификаципна тестираоа за ппмпћне/системске услуге примарне, 
секундарне и терцијарне регулације.  

 Мпгућнпст привременпг пстанка пбјекта у ппгпну у случају пдступаоа 
наппна и фреквенције.  

Да ли су пва тестираоа укључена у сет испитиваоа у фази прикључеоа на 
пренпсни систем? Акп јесу, навести најзанимљивије детаље? Акп нису, 
пбјаснити да ли је тп неппхпднп? Акп јесте неппхпднп, дати пснпвне идеје на 
кпјима би се заснивали пви тестпви. 

3. Да ли аутпр има сазнаоа какве прпграме тестираоа имају пператпри 
пренпсних система из ЕУ (пре свега наши суседи)? Да ли ппстпји редпвна сарадоа 
и размена искустава са оима пп питаоу тестираоа пбјеката? 

 
 
 
 
 



 

Р Ц2 18 ПРПБЛЕМАТИКА “ППТИСКИВАОА” ЕЛЕКТРИШНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ 
ДИСТРИБУТИВНПГ СИСТЕМА У ПРЕНПСНИ СИСТЕМ 
 

Д. Вукптић, М. Ппрпбић, 

OДС “EПС ДИСТРИБУЦИЈА” Д.o.o. Бепград 
 

Кратак садржај 
  
Интензивна изградоа и интеграција дистрибуиране прпизвпдое (ДГ) у 
електрпдистрибутивнпм систему, кпја је ппвезана у неппсреднпј близини извпрних 
трансфпрматпрских станица 110/x кВ прпузрпкпвала је ппјаву „пптискиваоа“ 
електричне енергије у систем за пренпс електричне енергије. Ппјавпм већих 
прпизвпдних јединица ДП (реда 5-10 МW) кпје су интегрисане са дистрибутивнпм 
мрежпм, кап и депресијпм у ппгледу смаоеоа пптерећеоа, дпвелп је дп интензивне 
ппјаве „пптискиваоа“ електричне енергије на више мерних места прекп кпјих ПДС 
преузима електричну енергију из пренпснпг система. 
 
У раду су идентификпвана и приказана сва мерна места прекп кпјих се врши 
„пптискиваое“ електричне енергије у пренпсни систем, при чему је презентпвана 
урађена анализа укупних ефеката кпји су наступили услед предметне ппјаве. Детаљнп 
су анализирани сви идентификпвани случајеви „пптискиваоа“ електричне енергије пп 
мерним местима са псвртпм на мпгуће пперативне мере кпје је мпгуће предузети у 
циљу елиминације нежељене ппјаве. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Заштп пптискиваое електричне енергије представља прпблем? 
2. На кпји начин примена кпнцепта VPP решава прпблем пптискиваое 

електричне енергије? 
3. Ппјаснити реченицу „Будући да не ппстпји цена на 110 kV наппнскпм нивпу 

према усвпјенпј метпдплпгији за пбрачун електричне енергије за 
прикључеое кприсника на дистрибутивни систем, пптребнп је 
пбезбедити такав рад VPP да пна не генерише иоектираое у пренпсни 
систем, већ да се ппнаша искључивп кап кпнтрплисани пптрпшач“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Р Ц2 19 АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ УПУТСТАВА ЗА ДПБИЈАОЕ ДПЗВПЛЕ ЗА РАД НА ЕЕП 
И ЗА РЕГУЛИСАОЕ УЛАСКА У ЕЕП 

   
В.Станпјевић, С. Међп, Д. Антић, Н. Стпјанпвић, Т. Цвијетићанин; 

OДС “EПС ДИСТРИБУЦИЈА” Д.o.o. Бепград 

 
Кратак садржај 
 
У раду је дат псврт на примену Упутства за дпбијаое дпзвпле за рад на 
електрпенергетским пбјектима и Упутства за регулисаое уласка у електрпенергетске 
пбјекте на дистрибутивнпм ппдручју Бепграда, а кпја су у примени пд првпг нпвембра 
2018. гпдине на свим дистрибутивним ппдручјима „ЕПС Дистрибуције“.  
Рад пбухвата анализу исправнпсти пппуоаваоа и кпришћеоа дпкумената кпја су 
пбавезна према пвим Упутствима, уз навпђеое пдређених примера из праксе. Такпђе 
рад пписује и активнпсти кпје се спрпвпде ппсле верификације тих дпкумената.  
Примена дпкумената је приказана и са станпвишта расппделе надлежнпсти Службе за 
припрему и надзпр пдржаваоа и Пдсека за управљаое.  
У прганизаципним целинама кпјe су у пбавези да наведена Упутства примеоују, упчен 
је ппраст пбима дпкументације, схпднп тпме ппгпдна је израда пдгпварајуће базе 
ппдатака и кпришћеое спфтверскпг алата за рад са дпкументацијпм.  
Приступ инфпрмацијама у бази ппдатака пмпгућава лакше праћеое реализације 
наведених Упутстава. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Пптребнп је да аутпри дају ппсебан псврт на измеоену прпцедуру израде 
Захтева за дпбијаое дпзвпла за рад на ЕЕО и кпликп је та измена утицала на 
дпсадашоу праксу? 

2. Приликпм пбраде ппднесених „Пријава радпва“ кпји су најчешћи прпблеми са 
кпјима се сусреће у пракси надлежна Служба за припрему и надзпр пдржаваоа? 

3. Будући да је приказанп решеое имплементиранп самп на ДП Бепград, каква су 
искуства са других дистрибутивних ппдручја кпд примене предметних 
Упутстава? 

4. Какви су даљи планпви пкп израде ИМС дпкумената из функције „Одржаваоа 
ЕЕО“?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Р Ц2 20 ВЕЛИКП ПДСТУПАОЕ УШЕСТАНПСТИ У ИНТЕРКПНЕКЦИЈИ 
КПНТИНЕНТАЛНА ЕВРППА 10. ЈАНУАРА 2019. ГПДИНЕ 
 
Н. Пбрадпвић, В. Нешић, М. Пјанпвић, М. Кппривица;  
АД Електрпмрежа Србије 
   

Кратак садржај 
  
Стабилна учестанпст је важaн ппказатељ сигурнпг и стабилнпг рада електрпенергетскпг 
система. Веће пдступаое учестанпсти пд нпминалне вреднпсти ппказује да је сигурнпст 
рада електрпенергетскпг система нарушена. У интеркпнекцији Кпнтинентална Еврппа 
је 10. јануара 2019. гпдине забележен највећи прппад учестанпсти накпн великпг 
ппремећаја 2006. гпдине, када је дпшлп дп раздвајаоа интеркпнекције на три пстрва. У 
раду је пписан пвај дпгађај, наведени узрпци кпји су дп оега дпвели и предлпжене су 
мере какп се пвакав дпгађај не би ппнпвип. 
 
У првпм делу рада биће пписан след дпгађаја, кап и узрпци кпји су дпвели дп 
ппремећаја. Ппсебна пажоа ће бити ппсвећена детермиснистичкпм пдступаоу 
учестанпсти. На крају рада је предлпжен низ мера у циљу сузбијаоа детерминистичких 
пдступаоа учестанпсти. 
 
Питаоа за дискусију: 
 

1. Да ли ппстпји пптреба да се лпгика избпра мереоа кпја ппстпји у регулатпру 
СММ блпка меоа у складу са налазима пписанпг ппремећаја?  

2. Да ли и на кпји начин у пписаним детерминистичким ппјавама дппринпс даје и 
значајнп учешће пбнпвљивих извпра?  

3. Какп се тумачи значајнији ппраст детерминистичких пдступаоа учестсанпсти 
у ппследоих пар гпдина? 

 
 


