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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 
 

У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је донео Национални 

савет за научни и технолошки развој Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 

38/2008), достављам следеће податке. 

 

 

Обавезни подаци:  

 

Aутор/аутори решења:  

Mарко Mилошевић, Mилош Д. Mилошевић, Ненад Флорановић, Божидар Зечевић, 

Александар Јањић, Никола Данковић 

 

Назив техничког решења: 

Систем за генерисање извештаја о извршеним контролама мерних места у предузећима за 

дистрибуцију електричне енергије  

 

Категорија техничког решења:  

„битно побољшан постојећи производ или технологија“ - M84 

 

За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта:  

Решење је рађено за потребе Истраживачко-развојног центра „Аlfatec“ као директног 

извршиоца послова контрола мерних места у електродистрибутивним предузећима. 

 

Такође, резултати овог техничког решења користе се у истраживањима која се врше у оквиру 

реализације пројектних активности пројекта ИИИ44006 – Развој нових информационо-

комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама 

у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању. 

 

Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење: 

Претходну верзију софтвера за аутоматско генерисање извештаја су, у последњих неколико 

година, примењивале различите научно-истраживачке организације које су, за потребе 

углавном електродистрибутивних предузећа, вршиле независне контроле мерних места 

(Електротехнички институт Никола Тесла Београд, Технички факултет Чачак, Факултет 

заштите на раду у Нишу, Истраживачко-развојни центар „Аlfatec“ Ниш). Та верзија софтвера 

је искључиво коришћена за генерисање извештаја са контрола полуиндиректних мерних 

група.  

Како су ти послови показали изванредне резултате и значајне ефекте у смањењу губитака 

електродистрибутивна предузећа су проширила опсег контрола на све категорије потрошача. 

Управо нови систем представља техничко решење које је проистекло из нових захтева 

корисника услуга и тренутно га користе стручни тимови Електронског факултета у Нишу и 

Истраживачко-развојног центра „Аlfatec“. 

 



Година када је решење урађено: 2012. 

 

Како су резултати верификовани (од стране кога тела): 

Верификација резултата је извршена од стране: 

- Лабораторије за електричне машине и електромоторне погоне Електронског факултета 

- Извршиоца мерења на пословима контроле мерних места 

- Стручног већа Истраживачко-развојног центра „Аlfatec“. 

 

На који начин се резултати користе:  

Техничко решење се користи у различитим фазама процеса реализације послова контроле 

мерних места. Поред основне функције техничко решење се користи и при обуци кандидата 

за радна места извршиоца контрола, као и за презентацију резултата. 

Основна намена техничког решења је дневни унос и складиштење података са контрола 

мерних места, након завршеног дневног задатака. У опису послова извршиоца је да на крају 

сваког радног дана врше архивирање прикупљених података, унос података у софтвер и 

генерисање извештаја. На тај начин корисник услуга има дневни увид у динамику 

реализације контрола, ефикасност контрола, откривене неисправности и статистички приказ 

података. На тај начин могућа је скоро тренутна реакција на откривене проблеме и 

отклањање истих, што у крајњој линији значи повећање ефикасности, смањење губитака и 

исправка откривених неисправности. 

Такође у комбинацији са програмом обуке техничко решење омогућава значајно лакше 

упознавање са важећом терминологијом. 

 

Област на коју се техничко решење односи:  

Рачунарство, дистрибуиране базе података, мерење параметара електричне мреже, 

аутоматско извештавање 

 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Проширивањем корисничких захтева електродистрибутивних предузећа указала се потреба 

за новом верзијом софтвера који би се бавио проблематиком прикупљања, чувања и обраде 

података са контрола мерних места на терену. Корисник услуга је на основу досад 

остварених резултата донео закључак да је оправдано проширење акције контроле на све 

категорије потрошње (на високом напону, на средњем напону, на ниском напону, у широкој 

потрошњи и јавно осветљење). Проучавањем законских уредби и интерних правилника ЕПС-

а сачињен је модел докумената које је било потребно генерисати. Узимајући у обзир повећан 

број различитих извештаја и различите улазне податке, осмишљен је систем за генерисање 

извештаја који би, према корисничким захтевима, омогућио: 

 унос, складиштење и обраду података прикупљених са терена 

 аутоматску класификацију података и сврставање у дефинисане категорије потрошача 

 аутоматско груписање типова неправилности 

 генерисање више различитих типова извештаја према категоријама потрошача 

 унифицирано аутоматско генерисање коментара на основу типа неисправности 

 аутоматско похрањивање генерисаних извештаја на удаљен сервер 

 статистички преглед извршених контрола: број обиђених места, број неисправних, 

категорије неисправности, итд. 
 

Приликом извештавања о откривеним неисправностима највећи проблем је био препознати 

тип неисправности, класификовати га и дати технички разумљив коментар. Систем 

омогућава аутоматску класификацију неправилности и на тај начин значајно олакшава 

корисницима разумевање проблема и доношење адекватних корективних мера. 



Још један од проблема је и обука нових извршиоца контрола мерних места. Поред теоријске 

и практичне обуке за извршење поступка контроле потребно је упознати кандидате и са 

терминологијом. Техничко решење у том смислу значајно олакшава обуку нових извршиоца 

контрола јер, кроз уношење записника и преглед извештаја, кандидати имају могућност да 

смислено повежу стечена знања. 

У складу са променом важећих прописа и стандарда понекад је потребно изменити поједине 

коментаре што овакав систем омогућава једноставном ревизијом базе коментара и осталих 

параметара. 

 

Стање решености тог проблема у свету:  

У свету су у примени разне технике аутоматског генерисања извештаја у различитим 

областима науке и индустрије. Сам изглед и функционалност таквих решења зависи од 

матичног процеса за који су везани. Углавном су у питању модули који су део већих система 

као што су ДМС системи или генератори извештаја у оквиру база података. 

Такође постоје и софтверска решења која омогућавају примену у различите намене, али по 

правилу таква окружења служе за генерисање једноставних форми. 

 

Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама, 

укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже 

Систем је у потпуности урађен према методологији израђеној и имплементираној на основу 

студије „Контрола мерног места на напонским нивоима до 35 кV“, израђене од стране 

Електротехничког института „Никола Тесла“ у сарадњи са Истраживачко-развојним центром 

„Alfatec“. Систем који је предмет овог техничког решења је јединствен у том смислу јер се 

бави специфичном облашћу контрола исправности мерних места. Генерално систем се 

састоји од две основне целине: 

 Десктоп апликације за унос података и генерисање извештаја, 

 Сервера који служи за прикупљање и архивирање података, 

Суштина система је да је састављен од различитих независних модула које је могуће 

независно контролисати и мењати. Десктоп апликација је за разлику од претходне верзије 

софтвера рађена у савременом развојном окружењу компатибилном са скоро свим 

оперативним системима. Осмишљена је као интуитивно решење које се базира на потребама 

корисника препознатих из преко 10000 извршених контрола у неколико претходних година. 

Такође, сви коментари и терминологија која је употребљена приликом генерисања извештаја 

су у складу са стручном терминологијом према важећим прописима и законима. Такође 

извршено је груписање типова неисправности у оквирне целине које су препознате на основу 

досадашњих искустава. 

До сада су препознати следећи типови неисправности: 

1. Неисправна бројила, 

2. Неисправни УС, 

3. Неисправне везе, 

4. Неодговарајући лимитатори, 

5. Прекомерна снага, 

6. Неисправни СМТ, 

7. Неисправни НТ 
 

У десктоп апликацији се налазе поља која утичу на динамично интерактивно генерисање 

реченица у самом извештају. На овај начин се смањује вероватноћа грешке и генерализује 

или специјализује извештај зависно од стања у коме је сам документ, а за који је одговоран 

сам корисник. Поред главног корисничког менија (Датотека, Конфигурација) поља за унос су 

организована по табовима – картицама. 

У крајњим секцијама, налазе се поља за унос датотека у којима су записана мерења са терена, 



а на основу којих се генеришу тражени графици. Поред тога, уносе се и слике са терена као 

доказни материјал у ком је стању затечено окружење у коме је мерење обављено и слично. 

За разлику од претходне верзије репорт генератора где се извештај генерисао у html фајлу 

који је требало отворити из OpenOffice или сличног office пакета, едитовати, форматирати, 

Report Generator V 2.0 генерише извештај у docx формату, тј. није потребно даље едитовање 

и форматирање, већ је докуменат одмах могуће архивирати и штампати. 
 

 
Слика 1. Један од прозора десктоп апликације 

 

Десктоп апликација има посебно поље за манипулацију са екстерним датотекама и то:  

 Слика испитане мерне групе 

 Слика СМТ-а (уколико они постоје на мерном месту) 

 Слика НМТ-а (уколико они постоје на мерном месту) 

 Слика тока струје по фазама у периоду контроле 

 Датотека енергије са мерног уређаја 

 Датотека СМТ-а са мерног уређаја 

 Датотека активне снаге П са мерног уређаја 

 Датотека реактивне снаге Q са мерног уређаја 
 

Након што се учитају датотеке активне (P) и реактивне (Q) снаге, аутоматски се израчунава и 

у пољима „Активно оптерећење по фазама“ и „Реактивно оптерећење по фазама“ приказује 

процентуално оптерећење по фазама L1, L2 i L3 за случај активне и реактивне потрошње, 

респективно. Овај податак је од значаја за процену реалне грешке мерења. 

Опис сервера 

Сам сервер ради под Linux (Arch) оперативним системом. MySQL база података се користи 

за чување свих података који су коришћени у генерисању извештаја. Десктоп апликација 

приступа бази података коришћењем RDA (Remote database access) стандардног протокола. 

Заштита података MySQL базе обезбеђена је употребом SSL (Secure Sockets Layer) протокола 

за енкрипцију. 

 



 

Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене  

Систем за генерисање извештаја о извршеним контролама мерних места у предузећима за 

дистрибуцију електричне енергије је систем за динамично интерактивно генерисање 

извештаја, написан коришћењем .Net платформе верзије 4.0 у програмском језику C#. У 

оквиру десктоп апликације се налазе поља која утичу на динамично интерактивно 

генерисање реченица које унифицирају извештај. Извештај се генерише у docx формату 

коришћењем Open XML SDK 2.0 алата који у великој мери олакшава креирање word 

документа. Апликација је повезана са централном базом података где се складиште сви 

подаци са контрола.  

Техничко решење примењују Електронски факултет у Нишу и Истраживачко-развојни 

центар ,,Alfatec” из Ниша, за потребе електродистрибутивних предузећа на пословима 

контроле мерних места. У том смислу могућа је примена система и у 

електродистрибутивним предузећима на сличним пословима. 

Генерално гледано, архитектура система и имплеметирани алгоритми омогућују примену 

оваквог система за генерисање извештаја у различитим областима технике, где би се 

искуства стечена кроз овакве активности применила и прилагодила специфичностима 

посматраног процеса.  

Још једна од могућност примене је и анализа губитака на основу откривених неправилности. 

На основу типа неисправности могуће је извршити процену губитака на годишњем нивоу 

или за период који се дефинише. Процене се раде на основу енергетских картица купаца 

електричне енергије. Овакав систем је врло лако могуће проширити за наведену функцију 

додавањем посебног менија и базе података. Чак је могућа и интеграција на постојећу базу 

података електродистрибутивних предузећа. 

 

 

 

Напомена: Документација коју кандидати поднесу може садржати на 5- 10 страница, 

укључујући илустрације и техничке цртеже. 

 

 

 

         
 

 

У Нишу, 15.05.2012. године. 









 

 

Одлуком Стручног Већа Истраживачко-развојног центра „Alfatec” д.о.о. Ниш (Одлука 

бр. 0106/12-2 од 01.06.2012. године) именовани смо за рецензенте предлога техничког 

решења под називом „Систем за генерисање извештаја о извршеним контролама 

мерних места у предузећима за дистрибуцију електричне енергије“ аутора: Mаркa 

Mилошевићa, Mилошa Д. Mилошевићa, Ненадa Флорановићa, Божидарa Зечевићa, 

Александарa Јањићa и Николе Данковића. 

 

На основу Пријаве техничког решења и мишљења корисника подносимо следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНАТА 
 

 

Техничко решење: Систем за генерисање извештаја о извршеним контролама 

мерних места у предузећима за дистрибуцију електричне 

енергије 
Категорија: „битно побољшан постојећи производ или технологија“ - 

M84 

 

 Техничким решењем представљено је битно унапређење постојећег софтвера у 

систем за генерисање извештаја о извршеним контролама мерних места у предузећима 

за дистрибуцију електричне енергије. Претходна верзија софтвера, која је била 

прихваћена као техничко решење (http://alfatec.rs/tehnicka_resenja/7_rgen_softver.pdf), 

прихваћена је и примењивана од стране различитих научно-истраживачких и 

иновационих организација као што су: Електротехнички институт Никола Тесла а.д. 

Београд, Технички факултет Чачак, Факултет заштите на раду у Нишу и Истраживачко-

развојни центар „Аlfatec“ Ниш. Та верзија софтвера је искључиво коришћена за 

генерисање извештаја са контрола мерних места на којима се потрошња електричне 

енергије мери полуиндиректним мерним групама, а корисници софтвера су ове 

контроле вршили за потребе великог броја електродистрибутивних предузећа у Србији 

(више хиљада извршених контрола). 
 

 На основу веома добрих ефеката које су овакве независне контроле показале у 

смањењу губитака електричне енергије, руководства одређеног броја 

електродистрибутивних предузећа су донела закључак да је неопходно и оправдано 

проширити акцију контрола и на друге категорије потрошача:  

1. На високом напону 

2. На средњем напону 

3. На ниском напону (са полуиндиректним и директним мерењем) 

4. Широка потрошња (са полуиндиректним и директним мерењем) 

5. Јавно осветљење (са полуиндиректним и директним мерењем) 

 На основу те одлуке дефинисани су додатни кориснички захтеви које претходна 

верзија софтвера није могла да испуни. Управо, нови систем представља техничко 

решење које је проистекло из нових захтева корисника услуга. 
 

 Унапређење софтвера се огледа у томе што је предложен нов систем за 

генерисање извештаја са напредним функцијама који омогућава бржи, лакши и 

сигурнији рад са подацима прикупљеним теренским испитивањем. Извештаји се могу 

истовремено писати са више локација, након чега се одмах генерише word документ 

http://alfatec.rs/tehnicka_resenja/7_rgen_softver.pdf


који софтвер аутоматски шаље на ftp сервер. Такође у базу података се уписују и сви 

релеванти подаци о мерним местима и извршиоцима што омогућава и статистички 

приказ извршених контрола као што је на пример: број извршених контрола закључно 

са неким датумом, број утврђених неисправности, аутоматска класификација 

неисправности, анализа губитака итд. Посебни модули за прорачун грешака 

омогућавају аутоматско израчунавање релативне грешке мерења у односу на контролне 

уређаје као и класификацију у одређене групе грешака. Групе грешака се одређују при 

симетричном оптерећењу фаза и при номиналним условима, у циљу лакшег разумевања 

узрока и последица откривених неправилности. Приликом теренског испитивања 

расподела оптерећења по фазама може бити јако асиметрична, при чему, у зависности 

од типа неисправности и у ком мерном систему се јавила, се могу добити различите 

релативне грешке које не дају увид у реално стање мерења и губитака који су 

последица откривене неисправности. 
 

 Постојећа решења у свету су различита и углавном су у питању решења која 

представљају стандардне форме које се попуњавају подацима из одређених база 

података или су део већих ДМС система. Такође, постоје и програмски пакети који 

омогућавају креирање једноставних форми извештаја. Описано техничко решење 

представља нов приступ генерисању извештаја у смислу да су имплементирани 

алгоритми за доношење одлука, чиме је релизована променљива структура 

извештавања уз поштовање усвојене форме. 
 

 Техничко решење су, кроз практичну примену, верификовали извршиоци 

мерења на пословима котроле мерних места. Тренутно решење користе стручни тимови 

Електронског факултета у Нишу и Истраживачко-развојног центра „Аlfatec“ Ниш. 

Директан производ решења су преко 500 извештаја који су израђени применом новог 

система. 
 

 Такође наручилац послова, ПД Југоисток Ниш, оцењује да је примена оваквог 

система омогућила: 

 смањење периода креирања, верификације и достављања извештаја 

 бољи статистички преглед извршених контрола 

 технички прецизније и јасније коментаре неправилности 

 покривеност свих категорија потрошача 
 

 На основу описа техничког решења, верификације резултата од стране 

корисника могу се донети следећи закључци: 

 Техничко решење представља иновативни приступ аутоматском генерисању 

извештаја са елементима система за аутоматско доношење одлука што 

омогућава креирање различитих типова извештаја променљиве структуре 

 Техничко решење је у потпуности рађено у складу са усвојеном методологијом 

приказаном кроз студију „Контрола мерног места на напонским нивоима до 

35 kV“, израђене од стране Електротехничког института „Никола Тесла“ у 

сарадњи са Истраживачко-развојним центром „Alfatec“, а прихваћене од стране 

ЕПС-а. 

 За послове контрола мерних места техничко решење је јединствено у региону и 

због третираног проблема могуће га је применити не само у Републици Србији 

већ и у другим земљама са сличним електропривредним системима. 
 

 На основу наведеног, као рецензенти, оцењујемо да резултат 

научноистраживачког рада под називом Систем за генерисање извештаја о 

извршеним контролама мерних места у предузећима за дистрибуцију електричне 





CTpyquo selie 
I>poj: 2906/12-2 
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PIB: 104099234; m.b. 20090219; s.d. 73102 
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Ha ocHoBy qrraHa 35. CTaTyTa 11cTpa:>KHBa"lfl<o-pa3BOjHor u;eHTPa «Alfatec» ,n:.o.o. H:aiii, y 

cKJia,n:y ca o,n:pe,n:6aMa ITpaBHnHHKa o rrocTyrrKy 11 Ha'1HHY Bpe,n:HoBalba, 11 KBaHTHTaBHOM 

HCK3.3HBalhy HaYlJHOHCTpa)l(HBa"l!KHX pe3ynTaTa HCTpa)l(HBa'1a («Cny)l(6eHH rnacHHK PC» 6p. 

38/2008), CTpYlJHO Bene 11cTPa:>KHBa"l!Ko-pa3BOjHor u;eHTPa «Alfatec» ,n:.o.o. HHIII ,n:oHeno je Ha 

Ce,ZJ;HHIJ;H O.ZJ;p)l(aHOj 29.06.2012. rO,ZJ;HHe cne,n:eny 

O~JIYKY 

1. IlpHXBaTa <:e· TeXHHqKO peiiielbe DOA Ha3HBOM «CHCTeM 3a reHepHCalbe H3Be:OITaja 0 

H3BpiiieHHM KOHTpOJiaMa MepHHX MeCTa y npeAy3eliHMa 3a AHCTpH6y~Hjy eJieKTpHqHe 
eueprHje», qHjH cy ayTopH MapKo Mwzouteeun, ouruz. UH:JIC. ell, HeHaO @llopaHoeuh 
ouruz. UH:JIC. ell, Mwzout Mwzouteeun, ouruz. UH:JIC. ell, Eo:JICUOap 3etJ.eeuh ouruz. UH:JIC. ell, 
OOlf.. op AJzeKCGHOap. Jal-bun, HuKOlla J(aHKOBUn, ouruz. UH:JIC. ell. 

2. IlpH3HaTo TexuHqKo pemelhe cnaAa y KaTeropHjy: M84 - l>HTHO no6oJhiiiaHH 
llOCTOjeliH DpOH3BOA HJIH TeXHOJIOrHja. 

3. 0AJIYKY AOCTaBHTH ayTOpHMa TeXHHqKor pemelba H apXHBH. 

06pa3Jio~elhe 

KoMHcHja peu;eH3eHaTa ,n:ocTaBHna je CTPYlJHOM Beny MHIIIJhelba o HcrrylbeHocTH ycnoBa 

3a rrpH3Halbe CBojcTBa TeXHH'1KOr peiiielha rro,n: Ha3HBOM «CucmeM 3a zeHepucal-be U3eeutmaja o 
U36puteHUM KOHmpOJLQMQ MepHUX Mecma y npeOy3enUMa 3Q OUCmpu6ylf.U}y eJLeKmpUttHe eHepzuje» 
Koje je pe3ynTaT HaYlJHOHCTPa)l(HBa"lfl<Or pa,n:a y OKBHpy rrpojeKTa «Pa3BOj HOBHX HHcpOpMaiJ;HOHO

KOMYHHKaiJ;HOHHX TeXHOnOrHja, KOpHIIIhelbeM Harrpe,n:HHX MaTeMaTH"lfl<HX MeTO,ZJ;a, Ca IIpHMeHaMa y 

Me,ZJ;HIJ;HHH, eHepreTHIJ;H, TeneKOMYHHKaiJ;HjaMa, e-yrrpaBH I1 3aiiiTI1TI1 HaiJ;HOHaJIHe 6aiiiTHHe» 

(rrpojeKaT H3 rrporpaMa 11HTerpanHHX 11HTep,n:Hcu;HrrnHHapHHX 11cTPa:>KHBalba KojH ce cpHHaHCHpa 

o,n: CTPaHe MHHHCTapcTBa 3a HaYKY 11 TexHonoiiiKH pa3Boj PC y rrepHo,n:y o,n: 01.01.2011. ,n:o 

31.12.2014. ro,n:HHe, eB. 6poj rrpojeKTa: 111111 44006, PYKOBO.ZJ;Hnau; rrpojeKTa: ,Z:W 3opaH 

OrlhaHOBHn, MaTeMaTH"lfl<H HHCTHTYT CprrcKe AKa,ZJ;eMHje HaYKa 11 YMeTHOCTH), '1HjH cy ayTOpH 

MapKo MHnoiiieBHn, .ZJ;Hrrn. HH)l(. en, HeHa,n: <I>nopaHOBHn, ,n:Hrrn. HH)l(. en, MHnoiii MHnoiiieBHn, 

.ZJ;Hrrn. HH)l(. en, Eo)l(H.ZJ;ap 3e'1eBHn, .ZJ;Hrrn. HH)l(. en, ,n:ou;. ,ll:p AneKcaH,n:ap. JalbHn, HHKona 

,lJ;aHKOBHn, .ZJ;HIIn. HH)l(. en. 

Peu;eH3eHTI1 rrpocp . .Zl:P MHOMHp CTaHKOBHn I1 rrpocp . .ZJ:P noplje nopljeBHn ou;eHHnH cy ,n:a 

rrpe,n:nO)l(eHO TeXHI1'1KO peiiielbe rrpe.ZJ;CTaBJha HaYlJHH pe3ynTaT KOjH rrope,n: CTpy'1He KOMIIOHeHTe 

rrpy)l(a OpHrHHaJIHH TeOpHjCKH I1 HaYlJHOHCTpa)l(HBa"lfl<H .ZJ;OIIpHHOC. Y TOM CMHCny peu;eH3eHTI1 cy 

rrpe,n:no)l(HnH CTpYlJHOM Beny 11cTpa)l(HBa'1KO-pa3BOjHor u;eHTPa «Alfatec» ,n:.o .o . HHIII ,n:a 

IIpHXBaTH HaBe,ZJ;eHH pe3ynTaT HaYlJHOHCTpa)l(HBa'1KOr pa,n:a KaO TeXHI1'1KO peiiielbe. 

Ha OCHOBY rro3HTHBHor MHIIIJhelba ,n:Ba peu;eH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6nacTH TexHH"lfl<Or 

peiiielba CTpYlJHO Bene je ,n:oHeno o,n:nYKY Kao y .ZJ:HCII03HTHBy. 
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