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Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 

(члан 19/7) 
1.1. P. Matić, M. Gecić, Đ. Lekić, and D. Marčetić, “Thermal Protection of Vector-

Controlled IM Drive Based on DC Current Injection,” IEEE Trans. Ind. Electron., 
vol. 62, no. 4, pp. 2082-2089, Apr. 2015, DOI: 10.1109/TIE.2014.2354015 

2. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
(члан 19/15)  
2.1. B. Blanuša, B. Knežević, B. Erceg, Đ. Lekić, P. Mršić, “Elevator Drives - Present 

Trends and Perspectives,” in 11th International Conference on Electromechanical 
and Power Systems – SIELMEN 2017, Iasi, Romania, Oct. 11-13, 2017, pp. 1-9, 
DOI: 10.1109/SIELMEN.2017.8123374  

2.2. Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg and Č. Zeljković, “Three-phase Overhead Line Model 
For Laboratory Testing of Fault Passage Indicators,” in The 10th Mediterranean 
Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy 
Conversion - MedPower 2016, Belgrade, Serbia, Nov. 6-9, 2016, pp. 1-8, DOI: 
10.1049/cp.2016.1021 

3. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 
19/17) 
3.1. Б. Ерцег, Б. Блануша, Ђ. Лекић „Симулациони модел трофазног матричног 

претварача“, III научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност – ЕНЕФ 



2017, Бања Лука, 3-4. новембар 2017.  
3.2. Ђ. Лекић, С. Вукосавић „Аналитичка метода за прорачун оптималног односа 

унутрашњег и вањског пречника статора BLDC мотора“, XVI међународни 
научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ – ЈАХОРИНА 2017, 22-24. март 2017.  

3.3. Ђ. Лекић, П. Матић „Магнетно поље торусног индуктора“, XV међународни 
научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ – ЈАХОРИНА 2016, 16-18. март 2016.  

3.4. Ђ. Лекић, Ч. Зељковић, П. Мршић „Прорачун магнетне индукције у близини 
средњенапонских надземних водова за потребе детекције струје квара“, 
Научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност – ЕНЕФ 2015, Бања Лука, 
25-26. сеп. 2015.  

3.5. П. Мршић, Ђ. Лекић, Ч. Зељковић „Демонстрација употребе локатора кварова 
у дистрибутивној мрежи“, Научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност 
– ЕНЕФ 2015, Бања Лука, 25-26. септембар 2015.  

3.6. Ч. Зељковић, П. Мршић, Ђ. Лекић, „Трендови имплементације интелигентних 
електроенергетских мрежа“, Научно-стручни симпозијум Енергетска 
ефикасност – ЕНЕФ 2015, Бања Лука, 25-26. септембар 2015.  

3.7. Đ. Lekić and P. Matić, “Design of Tesla's Two-Phase Inductor,” in X International 
Symposium on Industrial Electronics INDEL 2014, Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina, Mar. 19-21, 2014, pp. 1-8,  

3.8. Ђ. Лекић, „Једна практична реализација регулисаног електромоторног погoна 
са синхроним мотором примјеном дигиталног процесора TMS320F2808“, XIII 
међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ – ЈАХОРИНА 2014, 19-
21. март 2014.  

3.9. П. Матић, Ч. Зељковић, С. Зубић, Ђ. Лекић: „Систем за праћење потрошње 
електричне енергије на електротехничком факултету у Бањој Луци“, Научно-
стручни симпозијум Енергетска ефикасност – ЕНЕФ 2013, Бања Лука, 22-23. 
новембар 2013.  

3.10. М. Бајић, Ђ. Лекић: „Један поступак за рјешавање експоненцијалних 
водова са губицима“, XII међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ 
– ЈАХОРИНА 2013, 20-22. март 2013. 

4. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19/20) 
4.1. Ч. Зељковић , П. Матић, П. Мршић, Б. Ерцег, Ђ. Лекић, „Минимизација 

времена прекида напајања у сaвременим средњенапонским мрежама на бази 
оптималног позиционирања индикатора проласка струје квара (ФПИ)”, 
пројекат финансиран од стране ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, 
Krakow, Polska, 2017. 

5. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19/22) 
5.1. Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, Ч. Зељковић , Ж. Ивановић, М. Кнежић, Ђ. 

Лекић, П. Мршић, Б. Ерцег, „Интелигентна мрежа – инфраструктура за 
поуздано, економично и еколошки прихватљиво снабдијевање корисника 
електричном енергијом”, пројекат финансиран од стране Министарства науке 



и технологије Републике Српске, 2014-2015. 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 
или члана 20.) 
1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 

(члан 19/7, 12 бодова) 
1.1. Đ. Lekić, S.N. Vukosavić, “Optimization of Multiphase Single-layer Winding End-

connections by Differential Evolution,” Electrical Engineering, vol. 104, pp. 2589–
2602, Feb. 2022. DOI: 10.1007/s00202-022-01498-4 
У овом раду аутори предлажу флексибилни аутоматски поступак за оптимизацију 
бочних веза вишефазних једнослојних намотаја алгоритмом диференцијалне 
еволуције. Сматрајући расподјелу намотаја у жљебовима као унапријед дефинисан 
улаз, везе између фазних проводника који се налазе у различитим жљебовима се 
одређују тако да се минимизира просјечни навојни корак као и да се истовремено 
максимизира број свитака са идентичним навојним кораком. За усвојени геометријски 
облик и број навојака појединачних свитака, минимизација просјечног навојног корака 
намотаја резултује минимизирањем дужине бочних веза намотаја, отпорности 
намотаја, индуктивности бочног расипања, масе намотаја и губитака у бакру, док се 
ефикасност машине и фактор снаге максимизују. Међутим, максимизирање броја 
идентичних свитака намотаја поједностављује и убрзава процес производње намотаја, 
али потенцијално доводи до већег просјечног навојног корака. Предложени метод се 
примјењује на једнослојне намотаје са различитим комбинацијама жљебова, полова и 
фаза, где је доказано да метода аутоматски обезбјеђује бочне везе које су боље или 
једнаке по утрошку бакра и једноставности израде од оних које се срећу у литератури. 
Верификација се спроводи упоређивањем укупних перформанси неколико мотора са 
сталним магнетима на ротору са различитим дужинама пакета лимова статора, 
спољним пречницима и оптимизованим бочним везама намотаја помоћу 
дводиментзионе анализе коначних елемената и тродимензионог аналитичког поступка. 
Предложени метод је замишљен као аутоматски алат за оптимизацију бочних веза 
једнослојних намотаја током свеобухватне оптимизације дизајна електричних машина. 

(12 бодова) 

1.2. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić and P. Matić, “Optimal sizing of 
photovoltaic-wind-diesel-battery power supply for mobile telephony base stations,” 
Energy, vol. 242, pp. 1 – 16, Mar. 2022. DOI: 10.1016/j.energy.2021.122545 

У раду се предлаже нови приступ планирању за оптимално димензионисање 
изолованих базних станица мобилне телефоније са фотонапонским панелима, 
вjетроагрегатом и дизел-батеријским напајањем. Приступ је заснован на интеграцији 
свеобухватног пробабилистичког секвенцијалног Монте Карло симулатора и 
оптимизатора црне кутије који користи DIRECT (DIviding RECTangles) методу. Главно 
својство симулатора је да су улазне варијабле моделоване као корелисани случајни 
процеси, а не као независне случајне промјенљиве без временске одреднице. 
Узимајући у обзир аутокорелацију и међусобну корелацију, временска својства свих 
улазних варијабли се одржавају реалистичним, као што су времена изласка и заласка 
сунца у моделу озрачености, дневне и сезонске промјене температурног модела, и 
потрошњу расхладних уређаја и електронске опреме која зависи од температуре 
околине и подешавања параметара управљачких уређаја. Циљ оптимизације је да се 
изаберу номинални капацитети главних компоненти система и да се подеси главна 



контрола параметара за постизање минималних укупних годишњих трошкова без 
угрожавања поузданости система. Предложени алгоритам је тестиран на планирању 
типичне базне станице инсталисаног капацитета 2 kW која се налази на вјетровитом и 
сунчаном брду у региону Медитерана. 

(0,3×12 = 3,6 бода) 

1.3. Đ. Lekić and S. Vukosavić, “Computationally Efficient Steady-State Finite Element 
Simulation of Multiphase PM AC Machines,” IET Electric Power Applications, vol. 
14, no. 7, pp. 1228 – 1237, Jul. 2020. DOI: 10.1049/iet-epa.2019.0922 
У овој студији аутори предлажу уопштен поступак за рачунски ефикасну симулацију 
устаљеног стања симетричних вишефазних  електричних машина са сталним 
магнетима и са произвољним бројем фаза помоћу методе коначних елемената. 
Поступак је заснован на новоизведеним општим једначинама за реконструкцију 
таласног облика фазних величина које у потпуности користе фазну симетрију 
вишефазних електричних машина. Овај резултат се може користити за реконструкцију 
пуног електричног периода било ког таласног облика било које фазне величине на 
основу најмањег могућег броја магнетостатичких симулација методом коначних 
елемената изведених у оквиру минималног угаоног помјераја ротора. Реконструкција 
таласних облика фазних величина се врши током накнадне обраде резултата 
симулације и не доприноси времену извршења симулација заснованих на методи 
коначних елемената. Примјенљивост предложене методе демонстрирана је извођењем 
специфичних једначина за двофазне, трофазне, петофазне и шестофазне машине. 
Резултати класичних симулација заснованих на методи коначних елемената са 
временским одмјеравањем и новопредложених рачунарски ефикасних симулација 
заснованих на методи коначних елемената и накнадној реконструкцији фазних 
величина су приказане за четири машине са сталним магнетима на ротору и са 
различитим бројем фаза статора. Добијени резултати показују да се релативно 
смањење трајања симулација повећава са бројем фазних намотаја машине. 

 (12 бодова) 

1.4. Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg, Č. Zeljković, N. Kitić and P. R. Matić, “Generalized 
Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on 
Magnetic Field Measurement,” IEEE Trans. Power Del., vol. 35, no. 3, pp. 1189 – 
1199, Jun. 2020. DOI: 10.1109/TPWRD.2019.2935572 

Неинвазивне бесконтактне методе за мониторинг надземних електроенергетских 
водова засноване на мјерењу магнетског поља постале су занимљива тема за 
истраживаче и електропривреду од увођења концепта паметне електроенергетске 
мреже. Мјерењем и анализом магнетског поља које потиче од струја у проводницима 
далековода, могуће је открити кварове у мрежи. У средњенапонским дистрибутивним 
мрежама, где постоји мноштво различитих геометрија попторних стубова, различити 
критеријуми за откривање кварова морају да се користе за сваку геометрију стуба, што 
компликује детекцију и утиче на тачност. Овај рад предлаже нови приступ за 
откривање кварова у средњенапонским дистрибутивним мрежама које је засновано на 
обради сигнала мјерених јефтиним бесконтактним сензорима магнетског поља. Да би 
се формирао уопштени метод за откривање кварова, низ математичких 
трансформација примењује се на измјерене компоненте магнетског поља. Увођењем 
нове математичке трансформације елиминише се утицај геометрије стуба, те се на тај 
начин добијају сигнали из којих се естимирају тренутне вриједности симетричних 
компонената обртног магнетског поља. Ове компоненте се користе као општи 



критеријуми за откривање кварова на далеководу. Употребљивост предложеног 
приступа је потврђена за различите кварове у низу експеримената на моделу трофазног 
надземног далековода скалираног на лабораторијске услове. 

(0,3×12 = 3,6 бодова) 

1.5. Đ. Lekić and S. Vukosavić, “Split Ratio Optimization of High Torque Density PM 
BLDC Machines Considering Copper Loss Density Limitation and Stator Slot 
Leakage,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 100, 
pp. 231-239, Sep. 2018, DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.02.029 

Рад се бави аналитичким моделовањем и оптимизацијом дизајна електричних машина 
као основних елемената за конверзију енергије у електроенергетским системима. 
Предложена је нова метода за пројектовање PM BLDC (Permanent Magnet Brushless 
Direct Current) машина велике густине обртног момента са аналитички изведеним 
оптималним односом унутрашњег и вањског пречника статора, која је примјенљива 
чак и на велике машине са великим бројем полова и са значајним утицајем жљебног 
расипања статора, те са ограниченом вриједношћу специфичних губитка у бакру. 
Метода се заснива на чињеници да производ густине амперпроводника по 
унутрашњем обиму статора и густине струје у проводницима не зависи од величине 
машине, док је првенствено одређен условима хлађења. Штавише, метода такође 
разматра утицај жљебног расипања статора на оптимални однос унутрашњег и 
вањског пречника статора. У раду је приказано да метода као резултат даје тачан 
оптимум за машине различитих величина и услова хлађења. У исто вријеме, 
оптималан дизајн се може наћи за различите величине машина без икакве потребе за 
ажурирањем улазних података. Показано је да је утицај жљебног расипања статора 
значајан за велике машине са великим бројем полова, гдје повећање жљебног 
расипања статора помијера оптимум ка већим вриједностима односа унутрашњег и 
вањског пречника статора. Резултати аналитичке оптимизације су верификовани 
рачунарским симулацијама коришћењем методе коначних елемената (МКЕ). 

(12 бодова) 

2. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19/8, 
10 бодова) 
2.1. Đ. Lekić and S. Vukosavić, “Finite Element Design of Rotor Permanent Magnet 

Flux Switching Machine with Arbitrary Slot, Pole and Phase Combinations,” 
Electronics, vol. 22, no. 2, pp. 93-104, Dec. 2018, DOI: 10.7251/ELS1822093L 

У овом раду је представљена метода за пројектовање RPMFS (Rotor Permanent Magnet 
Flux Switching) машине која је заснована на дводимензионој методи коначних 
елемената. Предложена метода омогућава брзу, тачну и рачунски ефикасну процјену 
параметара различитих RPMFS машина са произвољним бројем полова ротора, те 
жљебова и фаза статора. Одговарајући намотај статора се формира за било коју 
изводљиву комбинацију жљебова, полова и фаза коришћењем табеле расподјеле 
намотаја, што доприноси аутоматизацији процеса пројектовања. На основу 
предложене методе, развијен је одговарајући рачунарски програм помоћу софтверског 
алата Octave FEMM (Finite Element Method Magnetics). Програм је погодан за употребу 
у фази пројектовања, гдје је потребно утврдити вриједности различитих параметара 
машине за дате димензије језгра, као и дате вриједности прикљученог напона и 
усвојене вриједности густине струје у проводницима, узимајући у обзир ефекте 
засићења у гвожђу. Верификација је извршена симулацијом таласних облика обртног 



момента и електромоторне силе за неколико пројектованих RPMFS машина. 
(10 бодова) 

2.2. P. Mršić, Đ. Lekić, B. Erceg, Č. Zeljković, P. Matić, S. Zubić, and P. Balcerek, 
“Probabilistic Techno-Economic Optimization in Medium Voltage Distribution 
Networks with Fault Passage Indicators and Fault Locators,” Electronics, vol. 22, 
no. 2, pp. 80-92, Dec. 2018, DOI: 10.7251/ELS1822080M 

Индикатори проласка струје квара (ФПИ уређаји) и локатори кварова (ФЛ уређаји) се 
користе у савременим дистрибутивним мрежама како би побољшали процес 
локализације квара, што резултује смањењем времена прекида напајања и 
побољшањем поузданости напајања потрошача. У овом раду представљена је нова 
пробабилистичка техно-економска оптимизација за одређивање броја и позиције ФПИ 
уређаја који доводи до максималног смањења трајања прекида напајања и 
инвестиционих трошкова у средњенапонској (СН) дистрибутивној мрежи са и без ФЛ 
уређаја. Предложени метод се заснива на пробабилистичком несеквенционалном 
Монте Карло симулационом моделу стварне мреже, што је прави компромис између 
компликованих секвенцијалних симулационих модела и превише упрошћених 
аналитичких модела. Главни циљ методе је да се добије максимум побољшања 
индекса поузданости мреже при коришћењу минималног броја ФПИ уређаја. Метода 
је тестирана на комбинованој урбано/руралној СН дистрибутивној мрежи у Босни и 
Херцеговини, а о резултатима се детаљно расправља. 

(0,3×10 = 3 бода) 

3. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
(члан 19/15, 5 бодова) 
3.1. Đ. Lekić, and S. Vukosavić, “Novel Approach for Estimating Slot Filling Factor in 

FEA Based Design of Electrical Machines,” in 2022 International Symposium on 
Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina, 2022, pp. 1-6. 

Предложена је нова методологија за процјену фактора испуне усипних једнослојних и 
двослојних намотаја која се лако може укључити у свеобухватни поступак дизајна 
електричне машине заснован на методи коначних елемената (ФЕМ). Иако је у 
недавним публикацијама предложено неколико алгоритама за максимизирање фактора 
испуне једнослојних намотаја за дати пречник проводника и дату геометрију жлијеба, 
до сада није предложена методологија за укључивање ових алгоритама у процедуре 
пројектовања електричних машина. Сходно томе, пројектовање електричних машина, 
чак и ако је укључена оптимизација, и даље се често спроводи под претпоставком 
емпиријски усвојене константне вриједности фактора испуне, што резултује 
субоптималним дизајном машине. Ово запажање је посебно релевантно за 
оптимизацију дизајна електричне машине примјеном метахеуристичких 
оптимизационих поступака, гдје се геометрија жлијеба и број проводника у жлијебу 
константно мењају током оптимизације како би се максимизирала густина обртног 
момента или ефикасност машине и гдје претпоставка о константном фактору испуне 
није оправдана . Из тог разлога, у раду је развијен нови приступ за проналажење 
оптималне вриједности стандардног пречника округлог бакарног проводника који даје 
максимални фактор испуне за сваку симулирану машину. Приказани су резултати 
процјене фактора испуне развијеном процедуром за синхрону машину са сталним 
магнетима на ротору са једнослојним или двослојним намотајем статора. Показано је 



да предложени приступ максимизира густину обртног момента и минимизира губитке 
за дате димензије лимова статора, називни напон, брзину и обртни моменат. 

(5 бодова) 

3.2. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić, and P. Matić, “Cost 
Effectiveness of Standalone Hybrid Power Supplies at Different Locations across 
Europe,” in 2022 57th International Universities Power Engineering Conference 
(UPEC), 2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/UPEC55022.2022.9917974. 

Изоловани хибридни системи напајања засновани на обновљивим изворима енергије 
могу представљати погодну и исплативу опцију за напајање електричном енергијом 
изолованих потрошача који се налазе далеко од постојеће електроенергетске мреже. У 
овој студији фокус је на посебном систему са фотонапонским панелима, 
вјетроагрегатом и дизел-батеријским напајањем који снабдијева електричном 
енергијом базну станицу мобилне телефоније. У студији се узимају у обзир како и 
потрошња телекомуникационе електронске опреме тако и потрошња расхладних 
уређаја. За потребе упоредне техно-економске процјене је изабрано девет 
карактеристичних локација широм Европе са различитим климатским условима. За 
сваку локацију спроведен је свеобухватни поступак симулације и оптимизације у циљу 
проналажења оптималне конфигурације система и са минималним износом укупних 
годишњих трошкова. Добијени резултати су дискутовани те су изведени неки 
закључци у погледу димензионисања система на различитим локацијама. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.3. Ž. V. Despotović, B. Čupić, and Đ. Lekić, “Design and Verification of 22kW / 
220Vdc Electromagnet for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts 
for Delivery,” in 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA 
(INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Mar. 16-18, 2022, pp. 1-6, 
DOI: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751300 

У раду је приказано димензионисање и верификација конструкције снажног 
електромагнета снаге 22 kW који се напаја из извора 220 V DC. Примјена 
пројектованог електромагнета односи се на системе за електромагнетно одвајање 
средњих и великих челичних дијелова који се могу наћи у угљу који се транспортује 
тракама за допремање угља у термоелектранама. Примјена електромагнетног 
сепаратора је директно повезана са системом за детекцију присуства металних 
челичних дијелова (метал детектор). У случају неефикасног рада система за одвајање 
челичних дијелова од угља може доћи до тешких хаварија у систему за мљевење и 
дробљење угља на термоелектранама. Дизајн електромагнета приказаног у овом раду 
верификован је у софтверском пакету femm 4.2. Модел је дефинисан као 
дводимензиони равански магнетостатички модел. На крају рада су приказани коначни 
резултати симулације овог пројекта. 

(5 бодова) 

3.4. N. Kitić, P. Matić, Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg, Č. Zeljković and V. Starčević, 
“Real-Time Sag Estimation of Overhead Power Lines Based on Approximate 
Magnetic Field Model,” in 2022 21st International Symposium INFOTEH-
JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Mar. 16-18, 
2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751249. 

Измјерена магнетска поља се обично користе за детекцију квара у индикаторима 



проласка струје квара, али се такође могу користити за одређивање електричних и 
неелектричних параметара далековода. У овом раду је предложена нова адаптивна 
метода за процјену угиба далеководног ужета, помоћу мјерења магнетског поља. 
Метода се заснива на правилно калибрисаном апроксимативном моделу магнетског 
поља далековода, у коме су проводници ,умјесто ланчаницама, моделовани нагнутим 
праволинијским проводницима бесконачне дужине. Захваљујући овој апроксимацији, 
модел надземног далековода се може користити у једноставним уређајима за 
мониторинг далековода у реалном времену. Примјенљивост и тачност предложене 
методе за процјену угиба далеководног ужета верификована је рачунарским 
симулацијама и мјерењима на моделу трофазног надземног вода, скалираном према 
лабораторијским условима. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.5. Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg, Č. Zeljković, N. Kitić and P. Matić, “Laboratory Setup 
for Fault Detection on Overhead Power Lines Based on Magnetic Field 
Measurement,” in 2020 International Symposium on Industrial Electronics and 
Applications (INDEL), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2020, pp. 1-6, DOI: 
10.1109/INDEL50386.2020.9266258. 

Овај рад представља лабораторијску поставку за испитивање и експерименталну 
провјеру методе за детекцију кварова на надземним водовима  примјеном 
бесконтактног мјерења магнетског поља у близини фазних проводника далековода. 
Поставка се састоји од физичког модела далековода скалираног на лабораторијске 
услове са два ортогонална мјерна намотаја инсталирана на једном потпорном стубу 
испод фазних проводника. Напони индуковани у калемовима се појачавају и 
филтрирају кориштењем аналогних електричних кола и претварају се у дигиталне 
податке помоћу аквизиционе картице. Узорковани напони се дигитално обрађују 
коришћењем генерализоване методе детекције квара коју су претходно развили аутори 
овог рада. У овом раду су детљано објашњени основни кораци при пројектовању 
мјерних калемова, као и електронских кола за аналогно појачање и филтрирање. 
Развијена лабораторијска поставка је верификована експериментима за различите 
типове редних и оточних кварова. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.6. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić, P. Matić and T. Șoimoșan, 
“Probabilistic Techno-Economic Assessment of Wind-PV-Diesel-Battery Power 
Supplies for Mobile Telephony Base Stations,” in 2020 International Symposium on 
Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/INDEL50386.2020.9266142. 

У раду се разматра оптимално димензионисање изолованог хибридног система 
напајања за базне станице мобилне телефоније заснованог на обновљивим изворима 
енергије. Овај задатак је веома сложен због стохастичке природе улазних варијабли 
као што су брзина вјетра, сунчево зрачење, температура околине и потрошња 
електричне енергије. Додатна потешкоћа је моделовање снаге коју троше расхладни 
уређаји која је такође неизвјесна варијабла која зависи како од услова околине, тако и 
од дисипације снаге телекомуникационе опреме. Реално понашање станице и у 
електричном и у термичком смислу може се анализирати само помоћу свеобухватног 
симулатора вјероватноће. Основна идеја овог рада је да се системски мијењају главни 
улазни параметри (називне снаге вјетротурбине и фотонапонског система заједно са 
капацитетом батерије) и да се за сваку разматрану варијанту изврши Монте Карло 



симулација уз посматрање техничких и економских показатеља. На основу 
минималних годишњих трошкова могуће је изабрати најбоље доступно инвестиционо 
рјешење. Једноставна оптимизација се може проширити на вишеструке критеријуме 
додавањем неких додатних циљева, као што је минимизирање радног времена дизел 
агрегата. Метод оптимизације је тестиран на илустративном примјеру базне станице 
која се налази на подручју Медитерана. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.7. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić, P. Matić and T. Șoimoșan, “A 
Monte Carlo Simulation Platform for Studying the Behavior of Wind-PV-Diesel-
Battery Powered Mobile Telephony Base Stations,” in 2020 International 
Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Liege, 
Belgium, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/PMAPS47429.2020.9183576. 
Овај рад разматра проблем напајања удаљене руралне базне станице мобилне 
телефоније коришћењем изолованог хибридног система обновљиве енергије. 
Вјетротурбина и фотонапонски систем користе се као комплементарне технологије за 
производњу електричне енергије, док дизел генератор служи као резервно напајање. 
Батерија је потребна да би се смањио утицај интермитентности обновљивих извора. На 
страни потрошње, уз телекомуникациону електронску опрему, узима се у обзир и 
потрошња расхладних уређаја као резултат температуре околине. Понашање базне 
станице у електричном и термичком смислу тестирано је коришћењем секвенцијалне 
Монте Карло симулације. Коришћени су одговарајући модели за генерисање улазних 
серија вјетра, зрачења и температуре, користећи мјесечне просеке за калибрацију, као 
статистичке информације које су широко доступне у метеоролошким атласима, чак и 
за удаљене руралне локације. Развијени софтвер обезбјеђује све варијабле од интереса 
било у облику хронолошких дијаграма или хистограма вјероватноће. Платформа за 
симулацију може се уградити и као модул алгоритма за избор оптималног капацитета 
елемената производног система и за оптимално управљање расхладним уређајима. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.8. Đ. Lekić and Ž. V. Despotović, “Control of Half-Bridge Resonant PWM Converter 
for Electromagnetic Vibratory Actuator,” in 2019 18th International Symposium 
INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 
Mar. 20-22, 2019, pp. 1-6, DOI: 10.1109/INFOTEH.2019.8717773. 

Предмет овог рада је систем управљања полумосним резонантним претварачем којим 
се управља техником модулације ширине импулса (PWM) и који служи за напајање 
електромагнетног вибрационог актуатора (ЕВА). Иако је полумосна топологија 
претварача анализирана у литератури, углавном су као полупроводнички прекидачи у 
тим претварачима коришћени тиристори, при чему употреба транзистора нуди 
извјесне предности у погледу ефикасности контроле. Дакле, главни циљ овог рада је да 
изврши замјену тиристора са транзисторима у полумостној резонантној топологији, и 
да се развије одговарајући систем управљања за амплитудно-фреквенцијску контролу 
ЕВА. Тренуци промјене прекидачких стања транзистора у полумосном претварачу 
одређују се да би се остварио резонантни рад ЕВА, чиме се обезбјеђује максимална 
амплитуда вибрација уз минималну потрошњу енергије. Амплитуда вибрација ЕВА 
као и тренуци укључивања и искључивања транзистора у склопу полумосног 
резонантног претварача се естимирају примјеном опсервера стања, што резултује 
управљачким системом са негативном повратном спрегом. Ефикасност предложеног 
система управљања је верификована рачунарским симулацијама а о резултатима тих 



симулација се детаљно расправља у раду. 
(5 бодова) 

3.9. Đ. Lekić and S. Vukosavić, “Program for Finite Element Based Design of Rotor 
Permanent Magnet Flux Switching Machine,” in 2018 International Symposium on 
Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Nov. 1-3, 
2018, pp. 1-7, DOI: 10.1109/INDEL.2018.8637615. 

Дизајн електричних машина се данас суочава са све већим изазовима због развоја 
нових топологија електричних машина, нових врста намотаја као и нових материјала. 
Док је коришћење добро утврђених емпиријски заснованих метода ограничено на 
пројектовање конвенционалних електричних машина, већина нових типова 
електричних машина се пројектују коришћењем рачунарских алати за пројектовање 
(CAD). Са ограниченом доступношћу и перформансама одговарајућих комерцијалних 
алата, развој нових електричних машина у великој мјери зависи од намјенских 
програмских рјешења. У овом раду је представљена методологија за пројектовање  
RPMFS (Rotor Permanent Magnet Flux Switching) машинa. На основу предложене 
методологије razvijen je програм коришћењем Octave FEMM (Finite Elelemt Method 
Magnetics) софтверског алата. Програм омогућава брзу и ефикасну симулацију и 
процјену перформанси различитих RPMFS машина са различитим улазним подацима, 
као што су димензије језгра, број жљебова, полова па чак и фаза, док се одговарајућа 
расподјела намотаја аутоматски фромира на основу ових улаза. 

(5 бодова) 

3.10. Č. Zeljković, P. Mršić, Đ. Lekić, B. Erceg, P. Matić, S. Zubić, and P. 
Balcerek, “Performance Assessment of Fault Locators and Fault Passage Indicators 
in Distribution Networks by the Non-Sequential Monte Carlo Simulation,” in 2018 
International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina, Nov. 1-3, 2018, pp. 1-7, DOI: 10.1109/INDEL.2018.8637638. 
Једна од ефикасних стратегија за повећање поузданости дистрибутивних 
електроенергетских мрежа је убрзавање поступка проналажења мјеста квара. 
Уобичајене технике за убрзавање процеса проналажења мјеста квара заснивају се на 
примјени локатора кварова и индикатора проласка струје квара. Циљ ове студије је да 
се процјене перформансе обје технике, било да се узме у обзир одвојено или у 
комбинацији једне са другом. Како перформансе обје технике зависе од различитих 
стохастичких варијабли, у раду је развијена свеобухватна методологија процјене 
заснована на несеквенцијалној Монте Карло симулацији. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.11. P. Mršić, Č. Zeljković, Đ. Lekić, B. Erceg, P. Matić, S. Zubić, and P. 
Balcerek, “Minimization of Power Interruption Time in MV Distribution Networks 
with Fault Locators Based on Optimal Placement of Fault Passage Indicators,” in 
2018 International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, 
Bosnia and Herzegovina, Nov. 1-3, 2018, pp. 1-7, DOI: 
10.1109/INDEL.2018.8637620. 

У овом раду је представљена и дискутована методологија за одређивање правилног 
броја и положај индикатора проласка струје квара (ФПИ) у средњенапонским 
дистрибутивним електроенергетским мрежама са уграђеним локатором квара (ФЛ). 
Главни циљ је постићи техно-економски биланс, постизањем максимума побољшања 



индекса поузданости уз коришћење минималног броја ФПИ уређаја. Метод је 
верификован примјеном Монте Карло симулација на стварној комбинованој 
урбано/руралној дистрибутивној мрежи у Босни и Херцеговини. Сврха симулационих 
тестова је процјена перформанси предложене методологије, као и расправа о 
резултатима и потенцијалним акцијама које је потребно подузети у циљу побољшања 
њихове поузданости за неколико могућих сценарија: употреба само ФЛ уређаја, 
употреба само ФПИ уређаја и комбинована употреба ФЛ и ФПИ уређаја. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

3.12. Đ. Lekić and S. Vukosavić, “Proračun optimalnih dimenzija stalnih magneta 
na rotoru RPMFS mašine,” in 2018 17th International Symposium INFOTEH-
JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Mar. 21-23, 2018, 
pp. 1-6, DOI: 10.1109/INFOTEH.2018.8345516. 
У раду је развијен аналитички модел магнетског кола ротора RPMFS (eng. Rotor 
Permanent Magnet Flux Switching) машине. Предложена је једноставна аналитичка 
метода за прорачун оптималних димензија сталних магнета на ротору с циљем 
постизања максималне вриједности електромагнетског момента при константној 
запремини сталних магнета и при константним димензијама магнетског кола статора. 
Показано је да вриједности оптималне ширине и висине сталних магнета у највећој 
мјери зависе од вриједности расипног флукса између полова ротора, те од засићења у 
зупцима и јарму статора.Резултати аналитичког прорачуна су верификовани 
рачунарским симулацијама примјеном методе коначних елемената (МКЕ). 

(5 бодова) 

4. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 
19/17, 2 бода) 
4.1. B. Blanuša, Đ. Lekić, and P. Mršić, “Control Methods for Efficiency Optimization 

of Electrical Drives-Present Trends and Perspectives (Invited Paper),” in 
Proceedings of the 8th Small Systems Simulation Symposium 2020, Niš, Serbia, 12-
14 Feb. 2020. 

У раду је дат преглед метода за оптимизацију ефикасности у електромоторним 
погонима. Дат је детаљан историјски преглед ових метода док су актуелни трендови 
описани кроз представљене моделе управљања, симулације и експерименталне 
резултате. У раду су наведени могући правци даљих истраживања као и изазови у овој 
области. 

(2 бода) 

4.2. Предраг Мршић, Немања Китић, Бојан Ерцег, Ђорђе Лекић, Чедомир 
Зељковић и Петар Матић „Пројектовање пасивног компензатора неактивне 
снаге индустријског потрошача“, IV научно-стручни симпозијум Енергетска 
ефикасност – ЕНЕФ 2019, Бања Лука, 14-15. новембар 2019. 

Пораст броја енергетских претварача у савременим индустријским постројењима 
доводи до повећања укупног хармонијског изобличења напона и струје. Присуство 
изобличених напона и струја захтијева нови приступ пројектовању пасивних 
компензатора за индустријске потрошаче, који се заснива на компензацији неактивне 
снаге. У овом раду је спроведена анализа таласних облика струје оптерећења за реалан 
индустријски потрошач, те је извршен прорачун пасивних компензатора неактивне 



снаге примјеном поступка минимизације губитака активне снаге напојног вода. 
Предложено рјешење је тестирано рачунарским симулацијама које као улазне податке 
користе таласне облике напона и струја измјерене у постројењу. 

(0,3×2 = 0,6 бодова) 

4.3. Ж. В. Деспотовић, Ђ. Лекић, „Полумосни резонантни PWM енергетски 
претварач за амплитудско-фреквентну контролу вибрационих додавача“, 34. 
саветовање CIGRE Србија, Врњачка Бања, 2-6. јун 2019. 

У раду је приказано конкретно рјешење топологије полумосног резонантног PWM 
енергетског претварача и припадајућа управљачка структура система за амплитудско-
фреквентну контролу вибрационих додавача који имају велики значај у транспорту, 
обради и процесирању ситнозрних и расутих материјала. Рад самог додавача се 
посредством припадајућег полумосног претварача одржава у режиму механичке 
резонанце (када је најмања електрична потрошња). Опсег резонантних учестаности 
зависи од транспортујуће масе и креће се у опсегу 30-100 Hz. Поред фреквентне 
контроле обезбијеђена је и контрола амплитуде излазних осцилација, контролом 
напона DC међукола, резонантног претварача. Опсег подешавања амплитуде који је од 
значаја у овим апликацијама је 0,1-3 mm. У раду су представљени кључни 
симулациони и експериментални резултати као и њихово поређење и одговарајући 
коментари. 

(2 бода) 

5. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19/22, 1 бод) 
5.1. П. Матић, Ч. Зељковић, П. Мршић, Ђ. Лекић, Б. Ерцег, Н. Китић, „ Напајање 

базних станица мобилне телефоније обновљивим изворима енергије”, пројекат 
финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво Републике Српске, 2020. 

(1 бод) 
5.2. П. Матић, Ч. Зељковић, Ђ. Лекић, П. Мршић, Б. Ерцег, Н. Китић, „ Детекција 

кварова дистрибутивних надземних водова бесконтактним мјерењем 
магнетског поља”, пројекат финансиран од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске, 2020. 

(1 бод) 
5.3. Ч. Зељковић , П. Матић, П. Мршић, Ђ. Лекић, Б. Ерцег, Н. Китић, „Повећање 

поузданости средњенапонских дистрибутивних мрежа кориштењем 
индикатора кварова (FPI)”, пројекат финансиран од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске, 2019. 

(1 бод) 
5.4. П. Матић, Ч. Зељковић , П. Мршић, Ђ. Лекић, Б. Ерцег, Н. Китић, 

„Побољшање показатеља квалитета електричне енергије индустријских 
потрошача”, пројекат финансиран од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 



Републике Српске, 2019. 
(1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100,3 бода 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
1. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи y земљи (члан 21/2) 

П. Матић и Ђ. Лекић, „Електричне машине - збирка ријешених задатака са 
студентског такмичења Електријада“, Електротехнички факултет Бања 
Лука/Академска мисао Београд, 2018, pp. 1-189, ISBN: 978-99955-46-31-1. 

(6 бодова) 
 
Кандидат је као виши асистент учествовао у извођењу наставе на Електротехничком 
факултету Универзитета у Бањој Луци из сљедећих предмета: 

− Електричне машине 1, 
− Електричне машине 2, 
− Испитивање електричних машина, 
− Електромоторни погони, 
− Регулација електромоторних погона, 
− Енергетска електроника, 
− Основи електронике, 
− Дигитално управљање претварачима и погонима, 
− Вишемоторни електрични погони и 
− Специјалне електричне машине. 

 
Кандидат је у оквиру система квалитета Универзитета оцијењен просјечном оцјеном 
4,43 на студентској анкети. 

(8 бодова) 
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 14 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 



 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1. Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца на пројекту 

(члан 22/11, 3 бода) 
Ђ. Лекић, П. Мршић, Б. Ерцег, Н. Китић, „Конструкција, израда и испитивање 
новог типа синхроног електромотора са сталним магнетима на ротору (сопствени 
развој)”, пројекат финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и 
предузећа Конел д.о.о, 2022. 

(3 бода) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 бода 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРВОГ КАНДИДАТА: 117, 3 БОДОВА 
 

Други кандидат  
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Предраг (Драго и Јелена) Мршић 
Датум и мјесто рођења: 11.11.1990. Оџак 
Установе у којима је био запослен: 2013. године – данас, Универзитет у 

Бањој Луци, Електротехнички факултет 
Радна мјеста: 2013. – 2014. године, Стручни сарадник у 

настави 
2014 – 2018. године, асистент на Катедри 
за Електроенергетику Електротехничког 
факултета Универзитета у Бањој Луци 
2018. године – данас, виши асистент на 
Катедри за Електроенергетику 
Електротехничког факултета 
Универзитета у Бањој Луци 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

IEEE (The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) Student Member 
IEEE Young Professionals 
IEEE Industry Applications Society 
IEEE Power Energy Society 
IEEE Smart Grid Community 
ЕТРАН (Друштво за електрoнику, теле-
комуникације, рачунарство, аутоматику и 
нуклеарну технику) 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 



Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
Електротехнички факултет 

Звање: Дипломирани инжењер електротехнике 
Мјесто и година завршетка: 2013. године у Бањој Луци 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,43 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Електротехнички факултет 
Звање: Магистар електроенергетике 
Мјесто и година завршетка: 2017. године у Бањој Луци 
Наслов завршног рада: Позиционирање индикатора кварова у 

средњенапонским мрежама 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Техничке науке 

Просјечна оцјена: 10,00 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
1. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

(члан 19/15) 
1.1. Č. Zeljković, P. Mršić, Fast and Efficient Placement of Fault Indicators Based on 

the Pattern Search Algorithm, 19th International Symposium Power Electronics 
Ee2017, Novi Sad, Serbia, pp. 1 - 5, Oct, 2017. 

1.2. B. Blanuša, B. Knežević, B. Erceg, Đ. Lekić, P. Mršić, “Elevator Drives - Present 
Trends and Perspectives,” in 11th International Conference on Electromechanical 
and Power Systems – SIELMEN 2017, Iasi, Romania, Oct. 11-13, 2017, pp. 1-9, 
DOI: 10.1109/SIELMEN.2017.8123374. 

1.3. Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg and Č. Zeljković, “Three-phase Overhead Line Model 
For Laboratory Testing of Fault Passage Indicators,” in The 10th Mediterranean 
Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy 
Conversion - MedPower 2016, Belgrade, Serbia, Nov. 6-9, 2016, pp. 1-8, DOI: 
10.1049/cp.2016.1021. 

2. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 



19/17) 
2.1. Ч. Зељковић, П. Мршић, Б. Ерцег, Метод за одређивање утицаја препрека на 

годишњу производњу фотонапонских система, III научно-стручни симпозијум 
Енергетска ефикасност - ЕНЕФ 2017, новембар, 2017. 

2.2. P. Mršić, Č. Zeljković, Pozicioniranje indikatora kvarova u nadzemnim 
distributivnim mrežama metodom pretraživanja, XVI međunarodni naučno-stručni 
simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, pp. 62 - 66, Mar, 2017. 

2.3. П. Мршић, Ђ. Лекић, Ч. Зељковић „Демонстрација употребе локатора кварова 
у дистрибутивној мрежи“, Научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност 
– ЕНЕФ 2015, Бања Лука, 25-26. септембар 2015.  

2.4. Ч. Зељковић, П. Мршић, Ђ. Лекић, „Трендови имплементације интелигентних 
електроенергетских мрежа“, Научно-стручни симпозијум Енергетска 
ефикасност – ЕНЕФ 2015, Бања Лука, 25-26. септембар 2015.  

2.5. Ђ. Лекић, Ч. Зељковић, П. Мршић „Прорачун магнетне индукције у близини 
средњенапонских надземних водова за потребе детекције струје квара“, 
Научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност – ЕНЕФ 2015, Бања Лука, 
25-26. септембар 2015.  

2.6. P. Mršić, Č. Zeljković, N. Rajaković, Cost Effectiveness of a Control Strategy for 
Grid-Connected Photovoltaic System, 10th International Symposium Industrial 
Electronics - INDEL 2014, Banja Luka, November 6-8, pp. 296 - 300, Nov, 2014. 

2.7. P. Mršić, Реализација алгоритма за индиректно векторско управљање 
асинхроним мотором примјеном дигиталног процесора TMS320F2808, XIII 
međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, pp. 1130 - 
1134, Mar, 2014. 

3. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19/20) 
3.1. Ч. Зељковић , П. Матић, П. Мршић, Б. Ерцег, Ђ. Лекић, „Минимизација 

времена прекида напајања у сaвременим средњенапонским мрежама на бази 
оптималног позиционирања индикатора проласка струје квара (ФПИ)”, 
пројекат финансиран од стране ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, 
Krakow, Polska, 2017. 

4. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19/22) 

5. Б. Докић, Т. Пешић-Брђанин, Ч. Зељковић , Ж. Ивановић, М. Кнежић, Ђ. Лекић, П. 
Мршић, Б. Ерцег, „Интелигентна мрежа – инфраструктура за поуздано, 
економично и еколошки прихватљиво снабдијевање корисника електричном 
енергијом”, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије 
Републике Српске, 2014-2015. 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 
или члана 20.) 
1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 

(члан 19/7, 12 бодова) 



1.1. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić and P. Matić, “Optimal sizing 
of photovoltaic-wind-diesel-battery power supply for mobile telephony base 
stations,” Energy, vol. 242, pp. 1 – 16, Mar. 2022. DOI: 
10.1016/j.energy.2021.122545. 

У раду се предлаже нови приступ планирању за оптимално димензионисање 
изолованих базних станица мобилне телефоније са фотонапонским панелима, 
ветроагрегатом и дизел-батеријским напајањем. Приступ је заснован на интеграцији 
свеобухватног пробабилистичког секвенцијалног Монте Карло симулатора и 
оптимизатора црне кутије који користи DIRECT (DIviding RECTangles) метод. Главно 
својство симулатора је да су улазне варијабле моделоване као корелисани случајни 
процеси, а не као независне случајне промјенљиве без временске одреднице. 
Узимајући у обзир аутокорелацију и међусобну корелацију, временска својства свих 
улазних варијабли се одржавају реалистичним, као што су времена изласка и заласка 
сунца у моделу озрачености, дневне и сезонске промјене температурног модела, и 
потрошњу расхладних уређаја и електронске опреме која зависи од температуре 
околине и подешавања параметара управљачких уређаја. Циљ оптимизације је да се 
изаберу номинални капацитети главних компоненти система и да се подеси главна 
контрола параметара за постизање минималних укупних годишњих трошкова без 
угрожавања поузданости система. Предложени алгоритам је тестиран на планирању 
типичне базне станице инсталисаног капацитета 2 kW која се налази на вјетровитом и 
сунчаном брду у региону Медитерана. 

(0,3×12 = 3,6 бодова) 

1.2. Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg, Č. Zeljković, N. Kitić and P. R. Matić, “Generalized 
Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on 
Magnetic Field Measurement,” IEEE Trans. Power Del., vol. 35, no. 3, pp. 1189 – 
1199, Jun. 2020. DOI: 10.1109/TPWRD.2019.2935572. 
Неинвазивне бесконтактне методе за мониторинг надземних електроенергетских 
водова засноване на мјерењу магнетског поља постале су занимљива тема за 
истраживаче и електропривреду од увођења концепта паметне електроенергетске 
мреже. Мјерењем и анализом магнетског поља које потиче од струја у проводницима 
далековода, могуће је открити кварове у мрежи. У средњенапонским дистрибутивним 
мрежама, где постоји мноштво различитих геометрија попторних стубова, различити 
критеријуми за откривање кварова морају да се користе за сваку геометрију стуба, што 
компликује детекцију и утиче на тачност. Овај рад предлаже нови приступ за 
откривање кварова у средњенапонским дистрибутивним мрежама које је засновано на 
обради сигнала мјерених јефтиним бесконтактним сензорима магнетског поља. Да би 
се формирао уопштени метод за откривање кварова, низ математичких 
трансформација примењује се на измјерене компоненте магнетског поља. Увођењем 
нове математичке трансформације елиминише се утицај геометрије стуба, те се на тај 
начин добијају сигнали из којих се естимирају тренутне вриједности симетричних 
компонената обртног магнетског поља. Ове компоненте се користе као општи 
критеријуми за откривање кварова на далеководу. Употребљивост предложеног 
приступа је потврђена за различите кварове у низу експеримената на моделу трофазног 
надземног далековода скалираног на лабораторијске услове. 

(0,3×12 = 3,6 бодова) 

2. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19/8, 



10 бодова) 
2.1. P. Mršić, Đ. Lekić, B. Erceg, Č. Zeljković, P. Matić, S. Zubić, and P. Balcerek, 

“Probabilistic Techno-Economic Optimization in Medium Voltage Distribution 
Networks with Fault Passage Indicators and Fault Locators,” Electronics, vol. 22, 
no. 2, pp. 80-92, Dec. 2018, DOI: 10.7251/ELS1822080M. 
Индикатори проласка струје квара (ФПИ уређаји) и локатори кварова (ФЛ уређаји) се 
користе у савременим дистрибутивним мрежама како би побољшали процес 
локализације квара, што резултује смањењем времена прекида напајања и 
побољшањем поузданости напајања потрошача. У овом раду представљена је нова 
пробабилистичка техно-економска оптимизација за одређивање броја и позиције ФПИ 
уређаја који доводи до максималног смањења трајања прекида напајања и 
инвестиционих трошкова у средњенапонској (СН) дистрибутивној мрежи са и без ФЛ 
уређаја. Предложени метод се заснива на пробабилистичком несеквенционалном 
Монте Карло симулационом моделу стварне мреже, што је прави компромис између 
компликованих секвенцијалних симулационих модела и превише упрошћених 
аналитичких модела. Главни циљ методе је да се добије максимум побољшања 
индекса поузданости мреже при коришћењу минималног броја ФПИ уређаја. Метода 
је тестирана на комбинованој урбано/руралној СН дистрибутивној мрежи у Босни и 
Херцеговини, а о резултатима се детаљно расправља. 

(0,3×10 = 3 бода) 
3. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19/9, 

6 бодова) 
3.1. N. Ostojić, Č. Zeljković, P. Mršić, Simulating the Power Output of Large Bifacial  

Photovoltaic Plants, International Journal of Electrical Engineering and Computing, 
Vol. 5, No. 1, pp. 24 - 31, Jun, 2021. 
Двострани фотонапонски модули се све више узимају у разматрања у посљедњој 
деценији због њиховог потенцијала да постигну већу годишњу производњу електричне 
енергије у поређењу са конвенционалним једностраним модулима. Поред веће 
производње електричне енергије двостани фотонапонски модули захтијевају 
сложенију конструкцију. Из тог разлога потребно је спровести техно-економску 
анализу како би се инвеститорима дао одговор о њиховој исплативости. На могућу 
производњу фотонапонске електране утичу многи фактори као што су геометрија 
модула, размак између редова, оријентација модула и албедо. Будући да метедологија 
за процјену производње електричене енергије фотонапонских електрана са двостраним 
панелима још увиијек није стандардизована, главни циљ овог рада је развој 
свеобухватног самосталног калкулатора који би пројектантима и инвеститирима 
служио као користан алат за процјену перформанси система. Развијени калкулатор је  
тестиран на неколико карактеристичних сценарија и добијени резултати су упоређени 
са резултатима два бесплатно доступна калкулатора. 

(6 бодова) 

3.2. Д. Шошић, П. Стефанов, П. Мршић, Одређивање параметара поузданости у 
дистрибутивним мрежама у присуству дистрибуиране производње, 
ЕНЕРГИЈА, ЕКОНОМИЈА, ЕКОЛОГИЈА, издање 20, број 1-2, стр. 313 - 318, 
март, 2018. 
Основна намена електроенергетског система је снабдевање крајњих корисника 
електричном енергијом на најекономичнији начин уз прихватљив ниво поузданости. 



Ова два аспекта, економичност и поузданост, су најчешће наспрамни један у односу на 
други у процесу управљања, планирања и пројектовања дистрибутивних мрежа. Са 
друге стране цена коју су потрошачи спремни да плате за повећан ниво поузданости је 
директно сразмерна са трошковима услед прекида напајања. У овом раду ће бити 
приказана два начина за израчунавање параметара поузданости, аналитички и 
симулациони, у радијалној дистрибутивној мрежи. 

(6 бодова) 

4. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
(члан 19/15, 5 бодова) 
4.1. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić, and P. Matić, “Cost 

Effectiveness of Standalone Hybrid Power Supplies at Different Locations across 
Europe,” in 2022 57th International Universities Power Engineering Conference 
(UPEC), 2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/UPEC55022.2022.9917974. 
Изоловани хибридни системи напајања засновани на обновљивим изворима енергије 
могу представљати погодну и исплативу опцију за напајање електричном енергијом 
изолованих потрошача који се налазе далеко од постојеће електроенергетске мреже. У 
овој студији фокус је на посебном систему са фотонапонским панелима, 
вјетроагрегатом и дизел-батеријским напајањем који снабдијева електричном 
енергијом базну станицу мобилне телефоније. У студији се узимају у обзир како и 
потрошња телекомуникационе електронске опреме тако и потрошња расхладних 
уређаја. За потребе упоредне техно-економске процјене је изабрано девет 
карактеристичних локација широм Европе са различитим климатским условима. За 
сваку локацију спроведен је свеобухватни поступак симулације и оптимизације у циљу 
проналажења оптималне конфигурације система и са минималним износом укупних 
годишњих трошкова. Добијени резултати су дискутовани те су изведени неки 
закључци у погледу димензионисања система на различитим локацијама. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

4.2. N. Kitić, P. Matić, Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg, Č. Zeljković and V. Starčević, 
“Real-Time Sag Estimation of Overhead Power Lines Based on Approximate 
Magnetic Field Model,” in 2022 21st International Symposium INFOTEH-
JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Mar. 16-18, 
2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751249. 

Измјерена магнетска поља се обично користе за детекцију квара у индикаторима 
проласка струје квара, али се такође могу користити за одређивање електричних и 
неелектричних параметара далековода. У овом раду је предложена нова адаптивна 
метода за процјену угиба далеководног ужета, помоћу мјерења магнетског поља. 
Метода се заснива на правилно калибрисаном апроксимативном моделу магнетског 
поља далековода, у коме су проводници ,умјесто ланчаницама, моделовани нагнутим 
праволинијским проводницима бесконачне дужине. Захваљујући овој апроксимацији, 
модел надземног далековода се може користити у једноставним уређајима за 
мониторинг далековода у реалном времену. Примјенљивост и тачност предложене 
методе за процјену угиба далеководног ужета верификована је рачунарским 
симулацијама и мјерењима на моделу трофазног надземног вода, скалираном према 
лабораторијским условима. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 



4.3. V. Starčević, Č. Zeljković, N. Kitić, P. Mršić, B. Erceg, V. Jovanović, PV System 
Integration Assessment by Automated Monte Carlo Simulation in DIgSILENT 
PowerFactory, XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021, pp. 1 - 
5, Mar, 2021. 

Посљедњих година значајно се повећава број захтијева за прикључење фотонапонских 
система на средњенапонску дистрибутивну мрежу. Да би се одобрило прикључење, 
потребно је прво размотрити утицаје интеграције фотонапонског система на мрежу. У 
овом раду је приказана двостепена квазидинамичка симулација електроенергетског 
система урађена у програму DIgSILENT PowerFactory користећи Python скрипте за 
позивање одређених функција. У првом кораку, на основу статистичких 
метеоролошких података и профила оптерећења потрошача, вештачки су генерисани 
дијаграми производње електричне енергије фотонапонског система и дијаграми 
оптерећења потрошача. У другом кораку, извршена је Monte Carlo симулација на 
примјеру IEEЕ 33 мреже у коју је интегрисан фотонапонски систем. Као илустративни 
резултати приказани су и дискутовани напонски профил мреже и губици активне 
снаге. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

4.4. Đ. Lekić, P. Mršić, B. Erceg, Č. Zeljković, N. Kitić and P. Matić, “Laboratory Setup 
for Fault Detection on Overhead Power Lines Based on Magnetic Field 
Measurement,” in 2020 International Symposium on Industrial Electronics and 
Applications (INDEL), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2020, pp. 1-6, DOI: 
10.1109/INDEL50386.2020.9266258. 
Овај рад представља лабораторијску поставку за испитивање и експерименталну 
провјеру методе за детекцију кварова на надземним водовима  примјеном 
бесконтактног мјерења магнетског поља у близини фазних проводника далековода. 
Поставка се састоји од физичког модела далековода скалираног на лабораторијске 
услове са два ортогонална мјерна намотаја инсталирана на једном потпорном стубу 
испод фазних проводника. Напони индуковани у калемовима се појачавају и 
филтрирају кориштењем аналогних електричних кола и претварају се у дигиталне 
податке помоћу аквизиционе картице. Узорковани напони се дигитално обрађују 
коришћењем генерализоване методе детекције квара коју су претходно развили аутори 
овог рада. У овом раду су детљано објашњени основни кораци при пројектовању 
мјерних калемова, као и електронских кола за аналогно појачање и филтрирање. 
Развијена лабораторијска поставка је верификована експериментима за различите 
типове редних и оточних кварова. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

4.5. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić, P. Matić and T. Șoimoșan, 
“Probabilistic Techno-Economic Assessment of Wind-PV-Diesel-Battery Power 
Supplies for Mobile Telephony Base Stations,” in 2020 International Symposium on 
Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/INDEL50386.2020.9266142. 
У раду се разматра оптимално димензионисање изолованог хибридног система 
напајања за базне станице мобилне телефоније заснованог на обновљивим изворима 
енергије. Овај задатак је веома сложен због стохастичке природе улазних варијабли 
као што су брзина вјетра, сунчево зрачење, температура околине и потрошња 
електричне енергије. Додатна потешкоћа је моделовање снаге коју троше расхладни 



уређаји која је такође неизвјесна варијабла која зависи како од услова околине, тако и 
од дисипације снаге телекомуникационе опреме. Реално понашање станице и у 
електричном и у термичком смислу може се анализирати само помоћу свеобухватног 
симулатора вјероватноће. Основна идеја овог рада је да се системски мијењају главни 
улазни параметри (називне снаге вјетротурбине и фотонапонског система заједно са 
капацитетом батерије) и да се за сваку разматрану варијанту изврши Монте Карло 
симулација уз посматрање техничких и економских показатеља. На основу 
минималних годишњих трошкова могуће је изабрати најбоље доступно инвестиционо 
рјешење. Једноставна оптимизација се може проширити на вишеструке критеријуме 
додавањем неких додатних циљева, као што је минимизирање радног времена дизел 
агрегата. Метод оптимизације је тестиран на илустративном примјеру базне станице 
која се налази на подручју Медитерана. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

4.6. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Đ. Lekić, N. Kitić, P. Matić and T. Șoimoșan, “A 
Monte Carlo Simulation Platform for Studying the Behavior of Wind-PV-Diesel-
Battery Powered Mobile Telephony Base Stations,” in 2020 International 
Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Liege, 
Belgium, 2020, pp. 1-6, DOI: 10.1109/PMAPS47429.2020.9183576. 

Овај рад разматра проблем напајања удаљене руралне базне станице мобилне 
телефоније коришћењем изолованог хибридног система обновљиве енергије. 
Вјетротурбина и фотонапонски систем користе се као комплементарне технологије за 
производњу електричне енергије, док дизел генератор служи као резервно напајање. 
Батерија је потребна да би се смањио утицај интермитентности обновљивих извора. На 
страни потрошње, уз телекомуникациону електронску опрему, узима се у обзир и 
потрошња расхладних уређаја као резултат температуре околине. Понашање базне 
станице у електричном и термичком смислу тестирано је коришћењем секвенцијалне 
Монте Карло симулације. Коришћени су одговарајући модели за генерисање улазних 
серија вјетра, зрачења и температуре, користећи мјесечне просеке за калибрацију, као 
статистичке информације које су широко доступне у метеоролошким атласима, чак и 
за удаљене руралне локације. Развијени софтвер обезбјеђује све варијабле од интереса 
било у облику хронолошких дијаграма или хистограма вјероватноће. Платформа за 
симулацију може се уградити и као модул алгоритма за избор оптималног капацитета 
елемената производног система и за оптимално управљање расхладним уређајима. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

4.7. Č. Zeljković, P. Mršić, B. Erceg, Simulation-Based Energy Assessment of PV 
Systems Installed in an Urban Environment, 20th International Symposium Power 
Electronics Ee2019, October 23-26, Novi Sad, Serbia, pp. 1 - 6, Oct, 2019. 

У овом раду је развијена и тестирана стохастичка симулациона метода за процјену 
производње електричне енергије фотонапонских система. Метода је специјално 
развијена за примјене у урбаним срединама јер узима у обзир утицај препрека, на 
директну и дифузну компоненту зрачења, у околини разматране локације. Основни 
улазни податак је локација система, као и просјечна мјесечна ирадијанса и 
температура околине. На основу улазних података, програм генерише скуп 
насумичних година представљених сатним секвенцама глобалног хоризонталног 
зрачења и температуре околине. Користећи генерисане секвенце процјењује се  
зрачење на раван модула, температура модула и, посљедично, производња електричне 
енергије за сваку симулирану годину. Коначни резултати су представљени у облику 



функције густине вероватноће годишње производње енергије система. 
(5 бодова) 

4.8. Č. Zeljković, P. Mršić, Đ. Lekić, B. Erceg, P. Matić, S. Zubić, and P. Balcerek, 
“Performance Assessment of Fault Locators and Fault Passage Indicators in 
Distribution Networks by the Non-Sequential Monte Carlo Simulation,” in 2018 
International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina, Nov. 1-3, 2018, pp. 1-7, DOI: 10.1109/INDEL.2018.8637638 

Једна од ефикасних стратегија за повећање поузданости дистрибутивних 
електроенергетских мрежа је убрзавање поступка проналажења мјеста квара. 
Уобичајене технике за убрзавање процеса проналажења мјеста квара заснивају се на 
примјени локатора кварова и индикатора проласка струје квара. Циљ ове студије је да 
се процјене перформансе обје технике, било да се узме у обзир одвојено или у 
комбинацији једне са другом. Како перформансе обје технике зависе од различитих 
стохастичких варијабли, у раду је развијена свеобухватна методологија процјене 
заснована на несеквенцијалној Монте Карло симулацији. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

4.9. P. Mršić, Č. Zeljković, Đ. Lekić, B. Erceg, P. Matić, S. Zubić, and P. Balcerek, 
“Minimization of Power Interruption Time in MV Distribution Networks with Fault 
Locators Based on Optimal Placement of Fault Passage Indicators,” in 2018 
International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina, Nov. 1-3, 2018, pp. 1-7, DOI: 10.1109/INDEL.2018.8637620 

У овом раду је представљена и дискутована методологија за одређивање правилног 
броја и положај индикатора проласка струје квара (ФПИ) у средњенапонским 
дистрибутивним електроенергетским мрежама са уграђеним локатором квара (ФЛ). 
Главни циљ је постићи техно-економски биланс, постизањем максимума побољшања 
индекса поузданости уз коришћење минималног броја ФПИ уређаја. Метод је 
верификован примјеном Монте Карло симулација на стварној комбинованој 
урбано/руралној дистрибутивној мрежи у Босни и Херцеговини. Сврха симулационих 
тестова је процјена перформанси предложене методологије, као и расправа о 
резултатима и потенцијалним акцијама које је потребно подузети у циљу побољшања 
њихове поузданости за неколико могућих сценарија: употреба само ФЛ уређаја, 
употреба само ФПИ уређаја и комбинована употреба ФЛ и ФПИ уређаја. 

(0,3×5 = 1,5 бодова) 

5. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 
19/17, 2 бода) 
5.1. П. Мршић, Н. Рајаковић, Имплементација алгоритма колоније мрава за 

оптималну реконфигурацију дистрибутивне мреже, XXXV Међународно 
саветовање Енергетика 2020, јун, 2020. 
У раду је анализирана могућност примјене алгоритма колоније мрава за 
реконфигурацију дистрибутивне мреже у циљу минимизације губитака активне снаге. 
Алгоритам колоније мрава је метахеуристички метод базиран на популацији који се 
користи за рјешавање различитих комбинаторних задатака. Инспирисан је понашањем 
колоније мрава у природи. Ефикасност алгоритма је тестирана на IEEE тест мрежама 
са 33 и 69 чворова. Такође, резултати реконфигурације добијени алгоритмом колоније 

http://dx.doi.org/10.1109/INDEL.2018.8637638


мрава су упоређени са резултатима које дају друге хеуристичке и метахеуристичке 
методе. 

(2 бода) 

5.2. П. Мршић, Ј. Крстивојевић, Избор оптималне позиције риклозера у 
средњенапонским дистрибутивним мрежама у присуству несигурности 
података, XIX међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2020, март, 
2020. 

У раду је презентован метод за избор оптималних локација риклозера у 
средњенапонским (СН) дистрибутивним мрежама. Избор оптималних локација се 
врши тако да вредности показатеља поузданости СН дистрибутивне мреже буду 
побољшани. Критеријумска функција на основу које је извршен избор оптималних 
локација риклозера узима у обзир средњу учестаност настанка прекида напајања, 
средње кумулативно вријеме трајања прекида напајања и просјечну неиспоручену 
електричну енергију по потрошачу. Приликом прорачуна наведених показатеља 
поузданости уважена је несигурност података. Метода је презентована на IEEE тест 
мрежи са 33 чвора. 

(2 бода) 

5.3. B. Blanuša, Đ. Lekić, and P. Mršić, “Control Methods for Efficiency Optimization 
of Electrical Drives-Present Trends and Perspectives (Invited Paper),” in 
Proceedings of the 8th Small Systems Simulation Symposium 2020, Niš, Serbia, 12-
14 Feb. 2020. 

У раду је дат преглед метода за оптимизацију ефикасности у електромоторним 
погонима. Дат је детаљан историјски преглед ових метода док су актуелни трендови 
описани кроз представљене моделе управљања, симулације и експерименталне 
резултате. У раду су наведени могући правци даљих истраживања као и изазови у овој 
области. 

(2 бода) 

5.4. П. Мршић, Ж. Ђуришић, Одзив модерних вјетроагрегата на пропаде напона у 
прикључној мрежи, IV научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност - 
ЕНЕФ 2019, новембар, 2019. 

Посљедњих година инсталисани капацитет вјетроелектрана у свијету се рапидно 
повећао. Рапидно повећање броја вјетроелектрана довело је до промјена динамичких 
карактеристика система. Да би се одржала транзијентна стабилност система, 
вјетроелектране великих снага морају остати повезане на електроенергетску мрежу за 
вријеме пропада напона. У овом раду су анализирани одзиви вјетроагрегата са 
асинхроном машином са два електрична приступа и вјетроагрегата са асинхроном или 
синхроном машином и претварачем у колу статора, на пропаде напона у прикључној 
мрежи. 

(2 бода) 

5.5. Ч. Зељковић, П. Мршић, Б. Ерцег, Анализа перформанси самосталних 
фотонапонских система за напајање базних станица мобилне телефоније, IV 
научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност - ЕНЕФ 2019, новембар, 
2019. 



У овом раду је теоријски описан и софтверски имплементиран метод за анализу 
перформанси самосталних фотонапонских система, базиран на секвенцијалној Monte 
Carlo симулацији. Метод је тестиран на примјеру напајања базне станице мобилне 
телефоније. Резултати симулација показују колико се годишње искористи соларне 
енергије, колико часова у току године је неопходно ангажовати дизел агрегат, затим 
колико енергије се утроши на хлађење итд., те могу да послуже код техно-економске 
оцјене квалитета одабраног рјешења за напајање базне станице. 

(2 бода) 

5.6. Предраг Мршић, Немања Китић, Бојан Ерцег, Ђорђе Лекић, Чедомир 
Зељковић и Петар Матић „Пројектовање пасивног компензатора неактивне 
снаге индустријског потрошача“, IV научно-стручни симпозијум Енергетска 
ефикасност – ЕНЕФ 2019, Бања Лука, 14-15. новембар 2019. 

Пораст броја енергетских претварача у савременим индустријским постројењима 
доводи до повећања укупног хармонијског изобличења напона и струје. Присуство 
изобличених напона и струја захтијева нови приступ пројектовању пасивних 
компензатора за индустријске потрошаче, који се заснива на компензацији неактивне 
снаге. У овом раду је спроведена анализа таласних облика струје оптерећења за реалан 
индустријски потрошач, те је извршен прорачун пасивних компензатора неактивне 
снаге примјеном поступка минимизације губитака активне снаге напојног вода. 
Предложено рјешење је тестирано рачунарским симулацијама које као улазне податке 
користе таласне облике напона и струја измјерене у постројењу. 

(0,3×2= 0,6 бодова) 

5.7. П. Мршић, З. Стојановић, Утицај електричног лука на тачност алгоритма за 
естимацију локације квара у дистрибутивним мрежама, XVIII међународни 
симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2019, март, 2019. 
Кварови у дистрибутивним мрежама могу бити пролазни и трајни. Много су чешћи 
пролазни кварови изазвани грмљавином, снијегом, леденим кишама, великим птицама 
и осталим екстерним објектима. Неметални кратак спој на мјесту квара изазива 
електрични лук чија се резистанса мијења током времена. У раду је анализиран утицај 
електричног лука на тачност алгоритма за естимацију локације квара у 
средњенапонским дистрибутивним мрежама. Локација квара се процјењује на основу 
импедансе до мјеста квара која се естимира користећи напоне и струје основног 
хармоника, прије и током квара, те импедансу вода на коме је настао квар. 

(2 бода) 

5.8. П. Мршић, Ч. Зељковић, Процјена утицаја препрека и топологије 
фотонапонског система на годишњу производњу електричне енергије, XVII 
међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2018, март, 2018. 
У овом раду је приказана методологија за процјену утицаја препрека, које праве 
сјенку, на производњу електричне енергије из фотонапонских система. Посебна пажња 
је усмјерена на детаљно моделовање фотонапонских модула и топологију самог 
система. Такође, извршена је детаљна анализа утицаја препрека на дифузну 
компоненту зрачења. Рефлектована компонента зрачења је занемарена. Математички 
модел је софтверски имплементиран и тестиран на илустративном примјеру 
фотонапонског система инсталисане снаге 11 kW за типичну метеоролошку годину 
посматране локације.  



(2 бода) 

6. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19/22, 1 бод) 
6.1. П. Матић, Ч. Зељковић, П. Мршић, Ђ. Лекић, Б. Ерцег, Н. Китић, „ Напајање 

базних станица мобилне телефоније обновљивим изворима енергије”, пројекат 
финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво Републике Српске, 2020. 

(1 бод) 
6.2. П. Матић, Ч. Зељковић, Ђ. Лекић, П. Мршић, Б. Ерцег, Н. Китић, „ Детекција 

кварова дистрибутивних надземних водова бесконтактним мјерењем 
магнетског поља”, пројекат финансиран од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске, 2020. 

(1 бод) 
6.3. Ч. Зељковић , П. Матић, П. Мршић, Ђ. Лекић, Б. Ерцег, Н. Китић, „Повећање 

поузданости средњенапонских дистрибутивних мрежа кориштењем 
индикатора кварова (FPI)”, пројекат финансиран од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске, 2019. 

(1 бод) 
6.4. П. Матић, Ч. Зељковић , П. Мршић, Ђ. Лекић, Б. Ерцег, Н. Китић, 

„Побољшање показатеља квалитета електричне енергије индустријских 
потрошача”, пројекат финансиран од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске, 2019. 

(1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 57,8 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Кандидат је као виши асистент учествовао у извођењу наставе на Електротехничком 
факултету Универзитета у Бањој Луци из сљедећих предмета: 

− Обновљиви извори енергије, 
− Заштита у електроенергетским системима, 
− Дистрибутивне и индустријске мреже, 



− Експлоатација електроенергетских система, 
− Пројекат из електроенергетике, 
− Квалитет електричне енергије, 
− Обновљиви извори енергије (виши курс), 
− Регулација електроенергетских система, 
− Заштита дистрибутивних и индустријских мрежа. 

Кандидат је у оквиру система квалитета Универзитета оцијењен просјечном оцјеном 
4,43 на студентској анкети. 

(8 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1. Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(члан 22/12, 1 бода) 
Ђ. Лекић, П. Мршић, Б. Ерцег, Н. Китић, „Конструкција, израда и испитивање 
новог типа синхроног електромотора са сталним магнетима на ротору (сопствени 
развој)”, пројекат финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и 
предузећа Конел д.о.о, 2022. 

(1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 1 бод 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ДРУГОГ КАНДИДАТА: 66,8 бодова 
  

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
На расписани конкурс за избор два сарадника за ужу научну област 
Електроенергетика пријавила су се два кандидата: Ђорђе Лекић, ма и Предраг 
Мршић, ма. На основу анализе достављеног материјала, Комисија закључује сљедеће: 
 

1. Кандидат Ђорђе Лекић, ма, остварио je 117,3 бодова 
а) Кандидат је од посљедњег избора у сарадничко звање аутор/коаутор: пет 
оригиналних научних радова у међународним водећим часописима са IMPACT 
фактором, два оригинална научна рада у научним часописима међународног значаја, 
дванаест оригиналних научних радова на научним скуповима међународног значаја, 
као и три оригинална научна рада на научним скуповима од националног значаја. 
б) Кандидат је руководилац једног националног стручног пројекта, као и учесник у 




