
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију:ННВ  Факултет техничких наука 

Датум именовања комисије: 29.05.2019 

Састав комисије:  

1. Др Владимир Стрезоски  Ред. проф. Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Др Андрија Сарић  Ред.проф. Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Др Душко Бекут Ред.проф. Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Др Предраг Видовић Доцент Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Др Зоран Стојановић В.проф. Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ЕТФ, Београд Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име јдног родитеља, презиме: Изабела Борисав Стефани 

2. Датум рођења:    17.08.1976. Место и држава рођења:Париз,Француска 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:Нови Сад 

факултет:Факултет техничких наука 

студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:Нови Сад  

факултет:Факултет техничких наука   

студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације  

звање:Магистар техничких наука из области електротехнике и рачунарства 

научна област:Електроенергетика 

наслов завршног рада:Релејна заштита дистрибутивних мрежа 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет:Нови Сад 

факултет:Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

1995 2001 8,54 

2002 2007 10,00 

2017 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

Кандидат има више објаљених научних и стручних радова. У наставку су издвојена само 

три која су у вези са темом докторске дисертације.  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 
D.Bekut, I.Berić, D.Đurić: “Optimization procedure for time 

setting/coordination of relays” 

M33 

кратак опис садржине:  

У овом раду је представљен метод за подешење и координацију релејне заштите у радијалним 

и слабоупељаним дистрибутивним мрежама. Процедура за подешење релеја се заснива на 

“mixed integer” методи и примењива је на релеје са континуалним и дискретним кораком 

временског подешења. Познат је недостатак примене “mixed integer” методе за прорачуне у 

мрежама великих димензија. Да би се превазишао тај недостатак, у овом раду је предложена 

декомпозиција проблема подешења релеја у дистирбутивним мрежама великих димензија на 

више мањих проблема подешења релеја који припадају групи основна-резеревна заштита.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 
I.Stefani, L.Strezoski, D.Bekut: “Distribution System Relay Protection in 

Presence of High Penetration of Doubly-Fed Induction Machines” 

M33 

кратак опис садржине:  

У овом раду је представљен нов метод за подешење и координацију релејне заштите у 

дистрибутивним мрежама са великим бројем двоструко напајаних асинхроних генератора. 

Због великог броја могућих управљачких страгетија за контролу струје квара, двострано 

напајани асинхрони генератори не могу да се интегришу у традиционалне прорачуне кратких 

спојева на којима се базирају методе за прорачун подешења и координаије релејне заштите. 

Зато је у овом раду представљен нови концепт прорачуна подешења и координације релејне 

заштите који се базира на прорачунима режима са кваром користећи се новим моделима 

двострано напајаних асинхроних генератора у условима квара. Одзив двострано напајаних 

асихнроних генератора зависи од вредности напона на месту њиховог прикључења на мрежу у 

случају квара и стога модел двострано напоајних асинхроних генератора није познат унапред 

што уноси додатну комплексност у сам прорачун. Из тог разлога предложени метод се базира 

на итеративном поступку у ком се модел двострано напајаних асинхроних генератора 

итереатвино прилагођава у зависности од прорачунатог напона на месту прикључења 

генератора у случају квара. Коначно, на основу тачно израчунатог режима са кваром и струје 

кроз релеје, одређује се време деловања заштитом у делу мреже која је погођена кварим и 

проверава се координација одговарајућих парова основна-резеревна заштита. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 
L.Stezoski, I.Stefani, B.Brbaklic: “Active Management of Distribution Systems 

with High Penetration of Distributed Energy Resources” 

M33 

кратак опис садржине:  

У овом раду је представљен DERMS (Distributed Energy Resources Management System) систем 

за управљање дистрибутивинм мрежама са великим бројем дистрибуираних енергетских 

ресура. У раду се представљене основне и напредне функционалности ДЕРМС система које  

обезбеђују операторима дистрибутивних система да воде и управљају мрежама у нормалним 

условима као и у условима великог оптерећења, ниских или висиоких напона, обрнутог тока 

активне снаге од потрошача према извору дистрибутивних мрежа и непредвидљиве 

производње обновљивих извора електричне енергије. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Local%20Settings\Temp\prikaz%20radova.doc
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
На основу члана 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 76/07) и 

члана 149 - 156 Статута Факултета техничких наука и Правила докторских академских студија 

Универзитета у Новом Саду, као и члана 21 Правилника о упису, студирању на докторским 

академским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности, Факултета 

техничких наука: Студент, који је положио све испите одређене студијским програмом и положио 

Квалификацини испит (признат му је на основу његовог магистарског рада), стиче право да 

пријави тему докторске дисертације, односно, докторског уметничког пројекта. Докторска 

дисертација, односно, докторски уметнички пројекат, се пријављује из научне односно уметничке 

области акредитованог студијског програма 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА    

Образложење: 
Увидом у документацију комисија констатује да кандидат мр Изабела Стефани, дипломирани 

инжењер – мастер електротехнике, у потпуности испуњава услове за израду докторске 

дисертације. 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

Др Лука Стрезоски је рођен у Новом Саду, 02.02.1990 године. Основне, мастер и 

докторске студије је завршио на Факултету техничких наука, универзитета у Новом Саду, 

2013., 2014. и 2017. године, респективно. Запослен је на Факултету техничких наука као 

доцент на катедри за електронергетику и софтверски инжењеринг, као и у компанији 

Шнајдер Електрик ДМС НС , као пословни аналитичар. Аутор је великог броја научних 

радова у врхунским међународним часописима, као и на међународним конференцијама. 

 

Радови предложеног ментора (доц. др Луке Стрезоски) из уже научне области којој 

припада предлог докторске дисертације (радови са СЦИ листе): 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

L. Strezoski, N. Vojnovic, V. Strezoski, P. Vidovic, M. Prica, K.A. Loparo, 

"Review of Modeling Challenges and Potential Solutions for Integration of Emerging 

DERs in DMS Applications - Power Flow and Short-Circuit Analysis", Journal of 

Modern Power Systems and Clean Energy, October 2018. 

М22 

2. 
A. Sajadi, L. Strezoski, V.C. Strezoski, M. Prica, K.A. Loparo, "Integration of 

Renewable Energy Systems and Challenges for Dynamics, Control, and Automation 

of Electrical Power Systems", WIREs Energy and Environment, June 2018. 

М22 

3. 
L. Strezoski, M. Prica, and K.A. Loparo, "Sequence Domain Calculation of 

Active Unbalanced Distribution Systems A_ected by Complex Short-Circuits", IEEE 

Transactions on Power Systems, February 2018. 

М21а 

4. 
A. Sajadi, L. Strezoski, K. Clark, M. Prica, K.A. Loparo, "Transmission System 

Protection Screening for Integration of O_shore Wind Power Plants", Renewable 

Energy, February 2018. 

М21 

5. 
L. Strezoski, M. Prica, and K.A. Loparo, "Generalized _-Circuit Concept for 

Integration of Distributed Generators in Online Short-Circuit Calculations", IEEE 

Transactions on Power Systems, Vol. 32, No. 4, pp. 3237-3245, July 2017. 

М21а 
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IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
1. Ментор мора бити наставник студијског програма кандидата. 

2. Ментор мора имати најмање пет радова у часописима из категорије од М21 до М23. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА    

Образложење: 
Ментор испуњава све горе наведене услове: наставник је студијског програма Енергетика, 

електроника и телекомуникације и има 5 (пет) радова у часописима из категорија од М21 до М23. 

 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Прорачун подешења и координације релејне заштите у дистрибутивним системима са 

дистрибуираним енергетским ресурсима заснованим на уређајима енергетске електронике 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА   
 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Најчешћи кварови у дистрибутивном електроенергетском систему су кратки спојеви (једнополни, 

двополони или трополни) и прекиди проводника. У случају кратких спојева могу се јавити велике 

вредности струја које могу довести до механичког и термичког напрезања елемената или дела 

електроенергетског система. Заштита електроенергетског система се остварује релејном заштитом. 

Основни циљ релејне заштите је брза елиминација квара, односно, искључење елемента или дела 

електроенергетског система са кваром уз очување функционалности “здравог” дела 

електроенергетског система. С обзиром на ову значајну улогу коју релејна заштита има у 

повећању поузданости и квалитета у функционисању електроенергетског система, велики је значај 

изабрати, подесити и координисати заштиту сваког елемента у дистибутивном 

електроенергетском систему. 

Традиционални дистрибутивни електроенергетски системи су пасивни или са малим бројем 

синхроних и асинхроних машина које се прикључене на мрежу. У таквим мрежама, подешења и 

координација заштите је базирана на традиционалним прорачунима који су засновани на 

принципима пасивних мрежа где струје кратких спојева протичу кроз елементе дистрибутивне 

мреже од напојног трансформатора до места квара. 

Међутим, у последњих десет година, концепт дистрибутивних мрежа се значајно мења услед 

интеграције све већег броја дистрибуираних енергетских ресурса (ДЕР). Опште је познато да су 

користи од ДЕР за рад дистрибутивног система многобројне али истовремено праћене новим и 

озбиљним изазовима. Дистрибутивне мреже више нису пасивне, оне постају активни системи у 

којима ДЕР имају свој допринос струји кратког споја који не може да се занемари. С обзиром на 

то, традиционални прорачуни који су базирани на принципима пасивних мрежа више нису 

примењиви. Поред тога, већина ДЕР не може да се представи традиционалним моделима 

наизименичних машина. Интеграција ДЕР чини погон, вођење и управљање дистрибутивним 

систима знатно сложенијим и све је већа потреба за дистрибутивним менаџмент системом (ДМС) 

за управљање дистрибутивним мрежама са великим бројем ДЕР. Главни део ДМС су енергетски 

прорачуни за надзор, анализу, оптимизацију и планирање рада дистрибутивног 
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електроенергетског система. 

Прорачуни режима са кваром су један од основних енергетески прорачуна који се користе за 

димензионисање и проверу капацитета прекидачке опреме као и за прорачуне подешења и 

координацију релејне заштите.  

У овој дисертацији ће бити детаљно представљен унапређен метод за подешење и координацију 

релејне заштите у мрежама са великим бројем ДЕР са најмодернијим технологијама. Прорачун 

подешења је засновaн на прорачуну кратких спојева уз уважавање тачних модела ДЕР у режимима 

са кратким спојем. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА   
 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Методе које се користи за прорачун подешења у традиционалним дистрибутивним мрежама су 

добро познате и успешно се користе деценијама [1,2]. Међутим, у мрежама са великим бројем 

ДЕР, традиционалне методе за подешење заштите нису примењиве. Развијене су различите методе 

за подешење релејне заштите у мрежама са наизменичним машинама које су директно прикључене 

на мрежу [3-5], али ни једна метода не уважава ДЕР са инверторима на тачан начин. У [6] је 

представљена метода за прорачун кратких спојева у дистрибутивним мрежама са великим бројем 

ДЕР који су на мрежу прикључени преко инвертора, где су ДЕР моделовани као извори 

константне струје, где су струја и напон у фази на месту прикључења ДЕР на дистрибутивну 

мрежу. Међутим, у складу са захтевима за прикључење које ДЕР са инверторима треба да испуни 

према “Grid Code”-u, “fault ride through“ захтев подразумева да ДЕР ињектира реактивну струју 

током периода квара. Стога, модел ДЕР са инветорима у режиму са кваром треба да уважи 

ињектирање реактивне струје у мрежу [7,8].  

У референцама [9-11] је представљена метода за прорачун кратких спојева у дистирбутивним 

мрежама са ДЕР типа “DFIM” (асинхроне машине где је статор директно прикључен на мрежу, а 

ротор преко инвертора) која подразумева да “DFIM” увек губи контролу излазне струје у случају 

квара и стога га увек моделују као традиционалну асинхрону машину. Доказано је у [12] да ова 

претпоставка може да доведе до озбиљних грешака у прорачуну режима са кваром у случају 

кратког споја са мањим струјама квара када “DFIM” може да контролише излазну струју. За исти 

квар, струје квара могу бити веће на месту “DFIM” уколико је “DFIM” ближе месту квара и мање 

уколико је “DFIM” даље од места квара. Стога, за потребе прорачуна подешења и координације 

релејне заштите, “DFIM” модел треба да буде прецизан у оба случаја, са мањим и већим струјама 

квара за сваки “DFIM”.  

У [13-15]  је представљена нова метода за подешење релејне заштите. Међутим, та метода не 

подразумева тачан модел ДЕР са инвреторима, већ ограничава допринос ДЕР стурји кратког споја 

на 150% од номиналне струје ДЕР и не уважава се тачан однос актвиног и реактивног дела струје 

кратког споја од ДЕР. Додатно, у поменутим референцама, предлаже се постављање заштите на 

сваку деоницу дистрибутивног вода. Иако би то решење допринело повећању поузданости 

заштите дистрибутивних система, додавање великог броја заштите би значајно повећало трошкове 

за изградњу и одржавање дистрибутивне мреже. 

У референцама [9, 16-18] су предложене методе за прорачун кратких спојева у мрежама са “DFIM” 

и у свим методама се претпоставља да “DFIM” губи контролу излазне струје у случају квара и 

стога се моделују као традиционалне асинхроне машине. Једино у референци [17] је наведно да у 

случају мањих струја кратких спојева “DFIM” конторлишу излазну струју квара. Недостатак је 

што се метода примењује у временском домену што знатно повећава време потребно за прорачун 

и непрактично је за примену прорачуна подешења у мрежама са великим бројем чворова и грана. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА   
 

V.4 циљева истраживања 

Главни циљеви истраживања су следећи: 

1. Развити нов метод за прорачун подешења и проверу координације релејне заштите 

примењив на дистрибутивне мреже са великим бројем ДЕР 

2. Развити нов метод који се базира на прорачуну кратких спојева са адекватно уваженим 

моделима ДЕР и двострано напајаним асинхроним генераторима 

3. Развити нов метод који уважава време искључења ДЕР према "fault ride through" 

карактеристикама у прорачунима режима са кваром кроз заштиту  

 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        
 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултат докторске дисертације је развој нове, адекватне методе за прорачун подешења 

и координације релејне заштите у дистрибутивним мрежама, које садрже ДЕР најсавременијих 

технологија.  

Предложени метод за подешење и координацију релејне заштите моћи ће се првенствено 

применити у софтверским пакетима за вођење дистрибутивних мрежа (ДМС). Корист од 

https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Product%20Literature/Data
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предложеног метода се огледа у томе да ће бити обухваћене све врсте дистрибутивних мрежа, од 

најједноставнијих, па до најсложенијих, вишефазних, неуравнотежених мрежа са модерним ДЕР. 

Предложени метод ће бити од велике важности уколико се желе прецизни резултати прорачуна и 

провере подешња и координације релејне заштите у модерним дистрибутивним мрежама. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА                  
 

V.6 план рада 

План рада: 

1. Прикупити одговарајућу литературу и детаљно се упознати са досадашњим истраживањем у 

области. 

2. Дефинисати проблем истраживања и поделити га у етапе. 

3. Развити нов метод за прорачун подешења и координације релејне заштите. 

4. Извршити верификацију развијеног поступка рачунарским симулацијамa. 

5. Упоредити добијене резултате с резултатима приказаним у литератури и јасно приказати 

предности предложеног метода. 

 

 

План рада  је одговарајући?    ДА        
 

V.7 метод и узорак истраживања 

1. Кирхофови закони 

2. Принцип декомпозиције/суперпозиције 

3. Тевенен-Нортонова теореме 

4. Унапређена процедура подешења релеја 

 

Предложени метод ће бити тестиран на 5 дистрибутивних мрежа са свременим врстама ДЕР. Број 

чворова тест мрежа ће бити у распону од 37 (тест мрежа IEEE 37), до 5,320 чворова. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА  
 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Експериментални рад у лабараторији није предвиђен докторском дисертацијом. Уместо 

лабораторијских, вршиће се нумерички експерименти. 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА        
 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Статистичка обрада података није предвиђена докторском дисертацијом. Уместо тога, вршиће се 

нумерички прорачуни (применом рачунара). 

 

Предложене методе  су одговарајући?     ДА        
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                 

ментор је подобан         ДА                 

тема је подобна         ДА                 

 

Образложење (до 500 карактера): Тема која ће бити обрађена докторском дисертацијом врло 

је актуелна тренутно у свету, имајући у виду све већу интеграцију дистрибуираних енергетских 

ресурса и све компликованију структуру дистрибутивних мрежа. Посебно је актуелан проблем 

моделовања савремених енергетских ресурса, који су повезани на мрежу преко уређаја енергетске 

електронике, за потребе релејне заштите, јер још увек не постоје методе које адекватно уважавају 

ове уређаје у прорачунима. Предлог докторске дисертације јасно показује значај предметних 

истраживања. Ментор и кандидат испуњавају све законом и правилницима предвиђене услове. 
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