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5. др Зоран Стојановић доцент Електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Лука, Владимир, Стрезоски 

2. Датум рођења: 02.02.1990 Место и држава рођења: Нови Сад, Србија 

 
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 студије 
 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Нови Сад 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:    Инжењер електротехнике и рачунарства - Мастер 

научна област: Електроенергетика  

наслов завршног рада: Основни прорачуни дистрибутивних мрежа – токови снага и кратки спојеви 

    
 
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: 

2009. 2013. 9,96  

2013. 2014. 10,00 

2014. 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 
L. Strezoski, M. Prica, and K.A. Loparo: “Generalized Δ-Circuit Concept for 
Integration of Distributed Generation in Real-Time Short-Circuit Calculations” 
IEEE Trans. Power Syst., vol. PP, no. 99, pp. 1-9, 2016. 

M21 

кратак опис садржине: У овом раду је предложен нови концепт генерализованог Δ кола, којим се 
омогућује интеграција савремених дистрибуираних генератора (ДГ) у прорачуне кратких спојева 
дистрибутивних мрежа великих димензија. Модели савремених ДГ, као што су двоструко напајни 
асинхрони генератори и ДГ повезани на мрежу преко инвертора, разликују се од модела 
класичних наизменичних машина. Показано је да њихови модели не могу да се интегришу у 
традиционалне прорачуне кратких спојева, због великог броја могућих управљачких стратегија 
уграђених за контролу струје квара. Зато је у овом раду предложен нови концепт генерализованог 
Δ кола, којим се омогућује интеграција савремених ДГ са било каквом управљачким стратегијама 
струје кратког споја, у прорачуне кратких спојева. За прорачун генерализованог Δ кола унапређен 
је поступак сумирања струја и корекција напона. Резултати показују да за разлику од претходно 
развијених поступака за прорачун кратких спојева, предложеним поступком се могу уважити 
савремени ДГ са било каквим управљачким стратегијама кратког споја.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА  

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

2. 
L. Strezoski, V. A. Katic, B. Dumnic, M. Prica, “Short-Circuit Modeling of Inverter 
Based Distributed Generators Considering the FRT Requirements”, IEEE North 
American Power Symposium (NAPS 2016), Denver, CO, USA, Sept. 18-20, 2016. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду су предложени модели за дистрибуиране генераторе (ДГ) 
повезане на мрежу преко инвертора (ИЗДГ), за прорачуне кратких спојева. Ови модели су 
засновани на „Fault Ride Through – ФРТ“ захтевима постојећих Правила о раду дистрибутивних 
мрежа. За ИЗДГ тренутно не постоје опште прихваћени модели за прорачуне кратких спојева, али 
с обзиром на све већи пораст броја ове врсте генератора, потебно је што пре развити погодне 
моделе. У овом раду, прво су приказани ФРТ захтеви репрезентативних земаља, а затим су на 
основу тих захтева изведени модели ИЗДГ. Да би се проверила тачност предложених модела, они 
су интегрисани у недавно развијену процедуру за прорачун кратких спојева дистрибутивних 
мрежа великих димензија. Величина тест система се креће од 13 до 5,200 трофазних чворова са 50 
ИЗДГ. Резултати прорачуна показују да се коришћењем предложених модела добијају 
задовољавајући  резултати у прорачунима кратких спојева дистрибутивних мрежа великих 
димензија. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА  

 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
1. Кандидат мора имати положене све испите предвиђене студијским програмом са просечном 

оценом не мањом од 8,00. 
2. Кандидат мора имати положен квалификациони испит. 
3. Кандидат мора имати најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису 

са СЦИ листе (категорије од М21 до М23) из области теме докторске дисертације. 
 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА 
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Образложење: Кандидат испуњава све горе наведене услове: положио је све испите предвиђене 
студијским програмом са просечном оценом 10.00; положио је квалификациони испит и има 1 рад 
објављен у часопису категорије М21 који припада теми докторске дисертације.  

 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактера):  
Проф. др Андрија Сарић је рођен 19. 09. 1962. године. Дипломирао је и магистрирао на 
Енергетском одсеку Електротехничког факултета у Београду 1988. и 1992. године, респективно. 
Докторску дисертацију одбранио 1997. године на истом факултету. У периоду 1989–1990. године 
радио је у Рачунарском центру ХЕ "Ђердап", а од 1990–2014. године на Техничком факултету у 
Чачку, где је изабран у сва изборна звања (од асистента-приправника до редовног професора). На 
факултету техничких наука у Новом Саду изабран је у звање ванредног професора 2007. године, 
од када је засновао радни однос са 30 % радног времена. Године 2014. изабран је за редовног 
професора на истом факултету за ужу научну област Електроенергетика, где је тренутно запослен 
са пуним радним временом. Коаутор је великог броја научних и стручних радова објављених у 
бројним релевантним међународним и домаћим часописима, посебно онима из категорија од М21 
до М23. Коаутор је девет књига из области анализе, планирања и експлоатације 
електроенергетских система на српском језику и једног поглавља у монографији на енглеском 
језику. 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 
A. Ranković, B. M. Maksimović, A. T. Sarić, "A Three-Phase State Estimation in 
Active Distribution Networks", International Journal of Electrical Power & Energy 
Systems, Vol. 54, No. 1, pp. 154-162, January 2014.  

M22 

2. 
A. T. Sarić, A. Ranković, "Load Reallocation Based Algorithm for State Estimation 
in Distribution Networks with Distributed Generators", Electric Power Systems 
Research, Vol. 84, No. 1, pp. 72-82, March 2012.  

M22 

3. 

A. Selakov, D. Bekut and A. T. Sarić, "A Novel Agent-based Microgrid Optimal 
Control for Grid-Connected, Planned Island and Emergency Island Operations", 
International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 26, Issue 9, pp. 
1999-2022, September 2016.  

M23 

4. 

V. D. Krsman, A. T. Sarić and N. V. Kovački, "Including of Branch Resistances in 
Linear Power Transmission Distribution Factors for Fast Contingency Analysis", 
International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 22, Issue 7, pp. 961-
975, October 2012. 

M23 

5. 
G. Valverde, A. T. Sarić and V. Terzija, "Probabilistic Load Flow with Non-
Gaussian Correlated Random Variables using Gaussian Mixture Models", IET 
Generation, Transmission and Distribution, Vol. 6, Issue 7, pp. 701-709, July 2012.  

M22 

 
 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 
1. Ментор мора бити наставник студијског програма кандидата. 
2. Ментор мора имати најмање пет радова у часописима из категорије од М21 до М23. 
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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 35 (тридесет пет) радова у часописима из 
категорија од М21 до М23. 

 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Прорачун комплексних кратких спојева неуравнотежених дистрибутивних мрежа сa дистри-
буираним енергетским ресурсима 

 
Наслов тезе је подобан?     ДА 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

Традиционални електроенергетски системи су функционисали тако што је електрична енергија 
произвођена у великим електранама, затим преношена водовима високог напона до напојних 
трансформатора, па водовима средњег напона расподељивана до дистрибутивних трансформатора 
и коначно водовима ниског напона до крајњих потрошача. Сваки од напојних трансформатора је 
био јединствена тачка напајања одговарајуће дистрибутивне мреже. Дистрибутивне мреже су се 
састојале искључиво од пасивних елемената. Електрична енергија није произвођена у тим 
мрежама. Ток снаге у дистрибутивним мрежама је био усмерен искључиво од напојног 
трансформатора према потрошачима. Слично, ток струје квара је био усмерен од напојног 
трансформатора, према месту кратког споја. 

У последње две деценије, овај концепт се значајно мења, услед интеграције дистрибуираних 
енергетских ресурса (ДЕР). ДЕР могу значајно да побољшају квалитет рада дистрибутивних 
мрежа. Неке од користи које се могу обезбедити интеграцијом ДЕР јесу следеће: 1) с обзиром да 
су ДЕР лоцирани близу потрошача, губици електричне енергије могу бити значајно редуковани; 2) 
ДЕР могу да обезбеде подршку реактивне снаге; 3) већина модерних ДЕР су засновани на 
обновљивим изворима енергије што је од великог значаја у борби против загађења околине. Због 
свих ових користи, електропривредна предузећа све више подстичу интеграцију ДЕР. 

Међутим, опште је познато да су користи од ДЕР праћени озбиљним изазовима. Данашње 
дистрибутивне мреже више нису пасивне. Оне постају активни системи у којима токови снага 
могу бити двосмерни. Такође, у случају кратког споја, ДЕР имају свој допринос струји кратког 
споја који не може да се занемари. Поред тога, већина модерних ДЕР не може да се прикаже 
моделима традиционалних наизменичних машина. Из свега наведеног јасно је да интеграција ДЕР 
чини погон, вођење, моделовање и прорачуне дистрибутивних мрежа знатно сложенијим. Стога, 
традиционални прорачуни дистрибутивних мрежа, засновани на претпоставци о пасивним 
мрежама, или мрежама које садрже само традиционалне синхроне и асинхроне машине нису 
применљиви над модерним дистрибутивним мрежама. 

Услед потребе за сложеним моделовањем и прорачунима дистрибутивних мрежа, дистрибутивни 
менаџмент систем (ДМС) постаје незаобилазни део за вођење ових мрежа. Основни део ДМС јесу 
аналитичке функције, односно енергетски прорачуни за надзор, анализу и оптимизацију погона, 
као и за планирање развоја дистрибутивних мрежа.  

Прорачуни токова снага и прорачуни режима с кратким спојевима најчешћи су прорачуни 
електроенергетских мрежа, како преносних тако и дистрибутивних. Они се користе за себе, али 
много чешће у оквиру великог броја осталих прорачуна у системима за вођење преносних мрежа и 
системима за вођење дистрибутивних мрежа. Из тих разлога ова два прорачуна се сматрају 
основни прорачунима обе врсте мрежа. Кључна карактеристика модела токова снага јесте да су 
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они нелинеарни. Кључна карактеристика модела мрежа с кратким спојевима јесте да су они 
линеарни. Када је реч о преносним мрежама, ова су два прорачуна заснована на два различита 
поступка. У случају дистрибутивних мрежа, они се раде јединственим поступком. Ова чињеница 
(јединствени поступак) чини основне прорачуне дистрибутивних мрежа знатно конзистентнијим у 
односу на основне прорачуне преносних мрежа.  

У овој дисертацији ће бити детаљно обрађен модел и прорачун комплексних кратких спојева како 
трофазних (уравнотежених и неуравнотежених), тако и вишефазних, активних дистрибутивних 
мрежа које садрже ДЕР засноване на најсавременијим технологијама. 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Преносне мреже су углавном трофазне с великим бројем петљи. Ове мреже, у нормалном погону, 
најчешће могу да се апроксимирају уравнотеженим мрежама, са симетричним режимима. 
Прорачуни кратких спојева преносних мрежа су дефинитивно утврђени пре неколико деценија [1-
3]. С обзиром на структуру преносних мрежа, ови поступци су засновани на моделовању мреже 
методом независних напона. У основи овог метода лежи матрица адмитанси мреже, која има 
димензије једнаке броју чворова мреже. Прорачуни кратких спојева јесу линеарни, и у случају 
преносних мрежа они се заснивају на Гаусовој редукцији или ЛУ факторизацији матрице 
адмитанси. Ово је основни недостатак покушаја да се ови поступци „пренесу“ на дистрибутивне 
мреже. 

Структура дистрибутивних мрежа значајно се разликује од структуре преносних мрежа. 
Дистрибутивне мреже се састоје претежно од радијалних, кратких и неуравнотежених водова. За 
разлику од преносних мрежа које се скоро искључиво састоје од трофазних водова, у 
дистрибутивним мрежама водови могу бити трофазни, двофазни и монофазни. Такође, потрошачи 
могу бити повезани трофазно, двофазно, или пофазно. На основу претходно наведеног, може се 
закључити да су дистрибутивне мреже генерално неуравнотежене, у несиметричним режимима. 
Такође, дистрибутивне мреже се састоје од огромног броја чворова, па следствено томе и матрица 
адмитанси којом би се моделовала дистрибутивна мрежа имала би огромне димензије. ЛУ 
факторизација овакве матрице основни је недостатак покушаја да се матрични поступци примене 
на дистрибутивне мреже [4-7].  

Претходно наведени недостаци матричних поступака иницирали су развој поступака заснованих 
на процедури сумирања струја и корекција напона – ССКН („чишћењу унапред/уназад“ –
“backward/forward sweep) [8-10]. Ови поступци не захтевају формирање и факторизацију матрице 
адмитанси. Они имају једну изузетно значајну особину која их чини погодним за прорачуне 
радијалних и слабоупетљаних дистрибутивних мрежа великих димензија. То је нумерација грана и 
чворова сагласно са принципом слојева. 

У референцама [8-10] хибридни компензациони метод (“Hybrid Compensation Method”) користи се 
за прорачун кратких спојева трофазних дистрибутивних мрежа. Основни недостаци ових 
поступака су следећи:  

1. За сваку врсту кратког споја, у овим поступцима се морају изводити одговарајући услови 
кратког споја – квара („fault conditions“). Ово чини наведене поступке непрактичним за 
коришћење у индустријским софтверима којима би требало да се решавају било какви 
кратки спојеви са подједнаком лакоћом;  

2. Ови методи су базирани на претпоставци да су традиционалне наизменичне машине 
једини активни елементи у дистрибутивној мрежи, што више није случај. У модерне 
дистрибутивне мреже све се више интегришу асинхроне машине двоструког напајања 
– АМДН („doubly fed induction machines“) и ДЕР повезани на мрежу преко инвертора – 
ИЗДГ („inverter based distributed energy resources – IBDERs“). Ови ДЕР не могу да се 
моделују као традиционалне наизменичне машине [11-17].  

3. Ови методи су базирани на претпоставци да су мреже трофазне, што врло често није случај 
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у дистрибутивним мрежама.  

Поступци за прорачун кратких спојева предложени у референцама [18, 19] разликују се од свих 
претходно наведених поступака, јер моделовање и прорачун мреже нису засновани нити на 
матрици адмитанси нити на варијантама ССКН поступака. У суштини ових поступака лежи 
моделовање мреже методом контурних струја. Показано је да ови поступци имају боље пер-
формансе од поступака заснованих на факторизацији матрице адмитанси, али у [20] је показано да 
ССКН поступци имају боље перформансе од наведених поступака. Поред тога, поступци [18, 19] 
такође имају три претходно наведена недостатка. 

Једини до сада развијени поступак за прорачун режима мреже с кратким спојем који не захтева 
предефинисање и сложено извођење услова квара за сваки различит кратак спој јесте канонични 
модел [3]. Овим поступком могуће је прорачунати било како сложене кратке спојеве са једнаком 
ефикасношћу. Међутим, канонични модел је развијен за преносне мреже, па је поступак заснован 
на моделовању мреже матрицом адмитанси и базиран на претпоставци да је мрежа трофазна. 
Такође, и у том поступку се претпоставља да су једини активни елементи традиционалне 
наизменичне машине. 

Мотивација за истраживањем која ће бити представљена у дисертацији јесте потреба за развојем 
једног ригидног и робусног поступка за прорачун кратких спојева вишефазних, активних 
дистрибутивних мрежа великих димензија, које садрже ДЕР најсавременијих технологија и којим 
је (поступком) могуће решавати било како сложене кратке спојеве (једноструке и симултане), без 
сложеног извођења услова квара. 
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19. J.-H. Teng: “Unsymmetrical short-circuit fault analysis for weakly meshed distribution systems,” 
IEEE Trans. Power Syst., vol. 25, no. 1, pp. 96–105, 2010. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 
V.4 циљевa истраживања 

Главни циљеви истраживања су следећи: 

1. Развити математичке моделе за АМДН и ИЗДГ за потребе прорачуна кратких спојева; 
2. Развити нови концепт генерализованог ∆-кола, који омогућује интеграцију АМДН и ИЗДГ у 

прорачуне кратких спојева; 
3. Унапредити и проширити идеју каноничног модела за опис комплексних квара кратких 

спојева за потребе активних дистрибутивних мрежа великих димензија; 
4. Развити унапређену верзију ССКН поступка за прорачун стања вишефазног, неуравнотеже-

неног генерализованог ∆-кола и у њега интегрисати опис комплексног квара из претходне 
тачке 3. 

 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултат докторске дисертације је развој једног ригидног и робусног метода за 
прорачун кратких спојева активних неуравнотежених дистрибутивних мрежа, које садрже ДЕР 
најсавременијих технологија. Такође, очекује се да је ће предложеним методом бити могуће 
прорачунавати режиме дистрибутивних мрежа погођених било како сложеним, једноструким или 
симултаним кратким спојевима.  

Предложени метод за прорачун кратких спојева моћи ће се првенствено применити у софтверским 
пакетима за вођење дистрибутивних мрежа (ДМС). Корист од 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. Велики број других 
електроенергетских функција уграђених у ДМС ће се ослањати на резултатима прорачуна кратких 
спојева, па ће предложени метод бити од велике важности уколико се желе прецизни резултати 
прорачуна модерних дистрибутивних мрежа с кратким спојевима. 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА 
 
 
V.6 план рада 

Оријентациони план истраживања састоји се од следећих фаза: 

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 режима вишефазних активних дистрибутивних мрежа 

погођених комплексним кваром. 
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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 

Методи које ће бити примењени:  

1. Кирхофови закони;  
2. Принцип декомпозиције/суперпозиције; 
3. Принцип супституције; 
4. Тевенен-Нортонова теорема; 
5. Унапређена процедура сумирања струја и корекција напона (ССКН). 

Предложени метод ће бити тестиран на 5 дистрибутивних мрежа са свременим врстама ДЕР. Број 
чворова тест мрежа ће бити у распону од 13 (тест мрежа IEEE 13), до 10,000 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 експериментални 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 одговарајуће?     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, с обзиром да и даље не постоје опште прихваћени модели за ове изузетно актуелне 
уређаје. Предлог докторске дисертације јасно показује значај предметних истраживања. Ментор и 
кандидат испуњавају све законом и правилницима предвиђене услове.  

 
 
Датум: 8. februar 2017. год. 
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