
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
 

Одлуком бр. 03/01-058/09-002 од 19.11.2009. године именовани смо за 
чланове Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика, у 
саставу проф. др Добривоје Стојановић, проф. др Предраг Ранчић и проф. др 
Миленко Ђурић. У поменутом својству подносимо следећи  

 
И З В Е Ш Т А Ј  

 
 На конкурс објављен  у листу "Народне новине" од 16.10.2009. год.  пријавио 
се мр Мирослав Веселиновић, асистент Електронског факултета у Нишу. 
 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

а) Лични подаци 

 Мр Мирослав О. Веселиновић је рођен 13.9.1956. год. у Пироту, сада са 
сталним боравком у Нишу. 
 
b) Подаци о досадашњем образовању 
 
 Основну школу и гимназију завршио је у Пироту. Енергетски одсек 
Електротехничког факултета у Београду уписао је 1975, а завршио га 1980. год. 
Магистарски рад је одбранио 1992.год. такође на Електротехничком факултету у 
Београду. Стручни испит за овлашћеног пројектанта из области електроенергетике 
положио је 1986. год. Има и положен испит  из области “Еx” инсаталција. 
 
c) Професионална каријера 
 
 После дипломирања Мр Веселиновић се запослио у фабрици алатних 
машина “Лола-Сарлах”. Тамо је провео четрнаест месеци на пословима 
електроодржавања и конструкције алатних машина. Затим је прешао у Ниш у 
Институт безбедности и заштите на раду “1.Мај”, где је остао 4,5 године. У 
институту је радио следеће послове: 
-  мерење отпора распростирања великих уземљивача са мерењем напона додира и 
корака, 
- прегледи и мерења електричних инсталација и специјалних ел. инсталација, 
- испитивање релејне заштите, 
- пројектовање ел. инсталација, специјалних инсталација, електромоторног погона и 
трафостаница, 



- држање курсева за уклопничаре трафостаница и курсева из области “Еx” 
инсталација. 
 Пре доласка на факултет радио је шест месеци у пројектном бироу “Синтеза” 
у Нишу. 
 Октобра 1988. год. изабран је за асистента приправника на Електронском 
факултету Универзитета у Нишу. Новембра 1993. год. изабран је у звање асистента 
на истом факултету. У току педагошко-наставне активности држао је аудитивне и 
лабораторијске вежбе из следећих предмета: 

1. Основи електротехнике, 
2. Електричне мреже (виша школа), 
3. Електрична постројења (виша школа), 
4. Електричне мреже и постројења, 
5. Пренос и дистрибуција електричне енергије, 
6. Специјалне електричне инсталације, 
7. Техника заштите, 
8. Електроенергетска постројења, 
9. Електричне инсталације са осветљењем, 
10. Електричне инсталације 

 Од школске 1993/94. год. држи и предавања из изборног предмета 
Специјалне електричне инсталације под менторством проф. др Предрага Д. 
Ранчића. 
  Новембра 1998. године, решењем министра правде, изабран је за сталног 
судског вештака за област електротехника. У својству судског вештака урадио је 
више судских вештачења из области електроенергетике за различите судове у 
Србији.  
 

2. ПРЕГЛЕД И МИШЛЈЕНЈЕ О ДОСАДАШНЈЕМ НАУЧНОМ И 
СТРУЧНОМ РАДУ КАНДИДАТА 

 
2.1. Научни радови 
 
а) Радова објављених у међународним часописима нема 
 
b) Радови објављени у националним часописима 
 
[1] Стојановић П. Добривоје, Веселиновић О. Мирослав, “Прорачун и анализа 

утицаја асинхроних мотора на струју кратког споја”, Електропривреда, бр. 2, 
1997., стр. 55 - 61. 

[2] Д. Стојановић, Н. Митровић, М. Веселиновић, М. Петронијевић, “Симулација 
земљоспоја у средњенапонским дистрибутивним мрежама са изолованом 
неутралном тачком”, Електродистрибуција, бр. 1, 2000, стр. 24-28. 

 
c) Радови објављени на међународним научним скуповима и штампани у 

целини у одговарајућим зборницима радова 
 



[1] P. D. Rančić, L. V. Stefanović, M. O. Veselinović: "Calcultion of magnetic field 
around a line grounding by means of a new mathematical model", INTERMAG'93 
Stokholm. 

[2] P. D. Rančić, M. O. Veselinović, Z. P. Stajić: " The Influence of Grounding Wire on 
Characteristics of Plate Ground Electrode", PES '96., Niš, May 1996. 

[3] M. O. Veselinović, D. P. Stojanović, P. D. Rančić: "Some Experiences in 
Measurement of Large Grounding Systems Resistance", PES '96., Niš, May 1996. 

[4] P. D. Rančić, M. O. Veselinović, Z. P. Stajić and Dj. R. Djordjević: "Analysis of Two 
Coupled Grounding Systems: Linear Grounding system and Plate Ground 
Electrode",EMC' '96., Roma, September 17-20., Italy 1996. 

[5] D. P. Stojanović, M. O .Veselinović: "Induction Motors Influence to Short-Circuit 
Current", UPEC' 96, Iraklio, September 18-20., Greece 1996. 

[6] D. P. Stojanović, M. O. Veselinović: "Influence of Rotor Relative Moving to Short-
Circuit Currents", UPEC' 96, Iraklio, September 18-20., Greece 1996. 

[7] D. P. Stojanović, M. O. Veselinović: "Simulation of Power System Dynamics", 
CONTI'96, Timisoara, November 14-16., Romania 1996. 

[8] L. Korunoivic, D. Stojanović, M. Veseninovic, "The Influence of Load Types on 
Distribution Network Power Flow Calculation Results", 2 nd Power Systems 
Conference, 20-21 November 1997, Timisoara, Romania. 

[9] M. Veselinović, D. Stojanović, "Possibilities for induction motor starting from 
already existing feaders", 2 nd Power Systems Conference, 20-21 November 1997, 
Timisoara, Romania. 

[10] D. Stojanović, J. Nahman, M. Veselinović, "Calculation and analysis of generator 
dynamics influence on short-circuit", MELECON '98, May 18-20, 1998, Tel-Aviv, 
Israel. 

[11] D. Stojanović, J. Nahman, M. Veselinović,  " Generator Dynamics Influence on 
Currents Distribution in Fault Condition”, Proc. of IPST’99 - International 
Conference on Power Systems Transients, June 20-24, 1999, Budapest, Hungary, pp. 
185-189. 

[12] D. Stojanović, M. Veselinović, N. Mitrović, L. Korunović, “Calculation and Analysis 
of Induction Motors Impact on Short-Circuit Current”, 10th Mediterranean 
Electrotechnical Conference, MEleCon 2000., Vol. III, pp. 1076-1079. 

[13] D. Stojanovic, M. Veselinovic, N. Mitrovic and L. Korunovic, "Generator Dynamics 
Influence on Currents Distribution in Fault Condition”, Proc. of MEleCon 2000, 
Vol.III, pp.1047-1050,  May 28-31, 2000, Nicosia, Cyprus. 

[14] D. Stojanović, L. Korunović, M. Veselinović, S. Jovanović, A. Vukašinović, “Loss 
Factor in Distributive Area of Utility "Elektrodistribucija" Nis”, ICEST 2005., Niš, 
29- July 1, 2005, pp. 39-42. 

d) Радови објављени на националним научним скуповима и штампани у 
целини у одговарајућим зборницима радова 

 



[1] Д. С. Тасић, П. Д. Ранчић, М. О. Веселиновић:"Анализа утицаја земљоводног 
ужета на отпорност уземљења", ЕТАН-91, Охрид. 

[2] Д. С. Тасић, М. О. Веселиновић: "Осетљивост напона чворова и губитака 
активне снаге на промене генерисане реактивне снаге у индустријској мрежи", 
ЕТАН-92, Копаоник. 

[3] Д. Стојановић, М. О. Веселиновић:”Анализа ударне струје кратког споја", 
ЈУКО-ЦИГРЕ 1993, Врњачка Бања. 

[4] М. О. Веселиновић: "Заштита трансформатора 10/0,4 kV/kV  у индустријским 
постројењима", Саветовање Трансформатори у електроенергетици, Београд, 
април 1996. 

[5] Д. П. Стојановић, Н. Митровић, М. О. Веселиновић: "Утицај релативног 
кретања ротора генератора на струју кратког споја", 22. Саветовање ЈУКО-
ЦИГРЕ, Секција II , Р23-05/1-8, Врњачка Бања 1995. год. 

[6] П. Грковић, Д. Стојановић, М. Веселиновић, "Прорачун средњенапонских 
дистрибутивних мрежа", XL Конференција ЕТРАН-а, Будва 1996. свеска 1, стр. 
603-606. 

[7] Д. Стојановић, Н. Митровић, М. Петронијевић, М. Веселиновић, "Симулација 
земљоспоја у средњенапонским дистрибутивним мрежама", InfoYU 97, 

Брезовица 1997, стр. 499-502. 

[8] Д. Стојановић, М. Веселиновић, "Прорачун и анализа утицаја асинхроних 
мотора на струју кратког споја", 23. саветовање ЈУКО ЦИГРЕ, Херцег Нови 
1997., Р23-05. 

[9] Д. Стојановић, М. Веселиновић, "Утицај динамике генератора на струју 
квара", XLI Конференција ЕТРАН-а, Златибор 1997. свеска 1, стр. 530-533. 

[10] Д. Стојановић, Л. Коруновић, М. Веселиновић, "Анализа утицаја параметара 
потрошача на резултате прорачуна дистрибутивних мрежа", Прво 
југословенско саветовање о електродистрибутивбним мрежама, Златибор, 5-8. 
октобар 1998, Р -2.01. 

[11] Мирослав Веселиновић, "Some problems with commissioning small hydro power 
plant with 250 kVA asynchronous generator", Електране 2006, Врњашка Бања, 19-
22 септембар 2006. 

2.2 Радови на стицању научних квалификација 

[1] М. Веселиновић, “Анализа утицаја промене брзине обртања генератора на 
карактеристичне вредности струја кратких спојева”, Магистарски рад, 
Електротехнички факултет у Београду, 1992. ( 81R ) 

2.3 Научно-истраживачки пројекти и студије 

Истраживач на пројекту 

[1] Развој софтвера за анализу ЕЕС и унапређење перформанси синхроног 
паралелног рада ЕЕС Србије са суседним системима (Пп.4, Унапређење 



методологија и одговарајућих софтвера). Пројекат финансиран од стране МНТ 
Републике Србије у периоду 1994-1997. год. 

[2] Развој и примена апликативног софтвера и унапређених технологија и уређаја 
за превентиву, надзор, заштиту и аутоматизацију ЕЕС Србије. Пројекат 
финансиран од стране МНТР Републике Србије у периоду 1998-2000. год. 

[3] Истраживање могућности економичнијег рада дистрибутивне мреже средњег 
напона. Пројекат који је одобрен од стране МНТР Републике Србије у оквиру 
Програма енергетске ефикасности у индустрији и рударству. 

[4] Прорачун губитака и експериментална верификација прорачуна за 
дистрибутивно подручје Електродистрибуције Београд и иницирање мера за 
смањење губитака, НП ЕЕ 202-177А, Министарство науке и заштите животне 
средине Републике Србије, 2003-2005  

2.4 Стручни радови 

 
[1] **Главни електропројекат ДВ 35kV Селова-Луковска Бања, пројекат бр. 30/36, 

Електронски факултет, Ниш, 1989. (инвеститор: Електродистрибуција 
Куршумлија) 

[2] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Д. Тасић, Елаборат о испитивању уземљења 
и мерењу напона додира и напона корака у ТС 35/10 35 kV Сијаринска Бања, 
Електронски факултет, Ниш, 1992., (инвеститор: Електродистрибуција 
Лесковац). 

[3] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
110/35 kV "ПРИШТИНА 1", Електронски факултет, Ниш, 1996. (инвеститор: ЈП 
"Електрокосмет" Приштина) 

[4] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
110/35 kV "ПРИШТИНА 2", Електронски факултет, Ниш, 1996. (инвеститор: ЈП 
"Електрокосмет" Приштина) 

[5] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
110/35 kV "ПРИШТИНА 3", Електронски факултет, Ниш, 1996. (инвеститор: ЈП 
"Електрокосмет" Приштина) 

[6] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
110/35 kV "ЦРКВЕНА ВОДИЦА", Електронски факултет, Ниш, 1996. 
(инвеститор: ЈП "Електрокосмет" Приштина) 

[7] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
110/35 kV "УРОШЕВАЦ 1", Електронски факултет, Ниш, 1996. (Урађено за ЈП 
"Електрокосмет" Приштина) 

[8] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
35/10 kV "ДИМИТРОВГРАД 2", Електронски факултет, Ниш, 1996. 
(инвеститор: ЈП "Електродистрибуција" Ниш, погон Пирот) 

[9] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
35/10 kV "ПИРОТ 1", Електронски факултет, Ниш, 1996. (инвеститор: ЈП 
"Електродистрибуција" Ниш, погон Пирот) 



[10] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли уземљења ТС 
35/10 kV "ДИМИТРОВГРАД 2", Електронски факултет, Ниш, 1997. 
(инвеститор: ЈП "Електродистрибуција" Ниш, погон Пирот) 

[11] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Драган Тасић, Извештај о мерењу и 
контроли система уземљења ХЕ "ЂЕРДАП 1", Електронски факултет, Ниш, 
1997. (инвеститор: ЕПС ЈП "ЂЕРДАП", Кладово) 

[12] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли система 
уземљења ХЕ "УВАЦ", Електронски факултет, Ниш, 1997. (инвеститор: ЕПС, 
ЈП "Лимске хидроелектране", Нова Варош) 

[13] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли система 
уземљења ХЕ "КОКИН БРОД", Електронски факултет, Ниш, 1997. 
(инвеститор: ЕПС, ЈП "Лимске хидроелектране", Нова Варош) 

[14] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли система 
уземљења ХЕ "БИСТРИЦА", Електронски факултет, Ниш, 1997. (инвеститор: 
ЕПС, ЈП "Лимске хидроелектране", Нова Варош) 

[15] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли система 
уземљења ХЕ "ПОТПЕЋ", Електронски факултет, Ниш, 1997. (инвеститор: 
ЕПС, ЈП "Лимске хидроелектране", Нова Варош) 

[16] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли система 
уземљења ХЕ "ПИРОТ", Електронски факултет, Ниш, 2001. (инвеститор: ЕПС, 
ПД "ЂЕРДАП", ХЕ "Пирот", Пирот) 

[17] Д. Стојановић, М. Веселиновић, Извештај о мерењу и контроли система 
уземљења ТС 35/10 kV "Нишор", Електронски факултет, Ниш, 2001. 
(инвеститор: ЕПС, ПД "ЂЕРДАП", ХЕ "Пирот", Пирот) 

[18] М. О. Веселиновић, С. Петров, Елаборат о испитивању релејне заштите у 
ТС 10/0,4 kV, 3x630kVA, јул 2006. (инвеститор: US Steel - Кучево) 

[19] М. О. Веселиновић, Главни пројекат електричних инсталација адаптације 
термотехничких инсталација (уградње електро котлова у подстаници), 
новембар 2007. (инвеститор: Електронски факултет у Нишу) 

[20] М. О. Веселиновић, Главни пројекат електричних инсталација повећања 
снаге електричних котлова у подстаници, октобар 2009. (инвеститор: 
Електронски факултет у Нишу) 

 
3. ПОДАЦИ О ОБЈАВЉЕНИМ РАДОВИМА 

 
Кандидат се у свом научно-истраживачком и стручном раду бавио 

проблематиком прорачуна и мерења карактеристика уземљивачких система 
електроенергетских постројења, проблематиком прорачуна струја кратких спојева и 
анализе режима дистрибутивних мрежа. 

У области уземљења постројења посебну пажњу заслужују теоријске анализе 
карактеристика различитих типова уземљивача и утицаја заштитне ужади 
надземних водова на расподелу струја у систему уземљења. Нарочито треба истаћи 
активност кандидата у експерименталном истраживању карактеристика система 
уземљења појединих значајних и сложених објеката која захтевају добро познавање 



појава које се мере, мерних метода и инструмената. Искуства стечена у мерењима 
код појединих великих објеката приказана су у посебном раду реферисаном на 
међународној конференцији. 

У области кратких спојева Мр Веселиновић је радио на развоју модела за 
прорачуне утицаја асинхроних мотора на карактеристичне вредности струја кратких 
спојева као и модела за прорачуне временског тока струја кратких спојева у 
електроенергетским системима уз обухватање релативних померања ротора 
генератора услед дебаланса момената проузрокованих кваром. Показано је да 
поменути помераји битно утичу на токове струја по водовима мреже у појединим 
случајевима и да се њиховим занемаривањем могу у прорачуне унети знатне 
грешке.  

 Трећу групу радова чине радови ц8, ц14 и д10, у којима се анализирају режими рада 
дистрибутивних мрежа. Радови ц8 и ц14  приказују резултате рачунарске симулације 
режима средњенапонских радијалних дистрибутивних мрежа за различите типове 
оптерећења потрошача. Посебан акценат је стављен на резултате прорачуна напона, токова 
снага и губитака у межи. Поред тога, у овим радовима је испитиван утицај регулације 
напона на прилике у мрежи. Карактеристичне величине су приказане у тродимензионалној 

форми. Резултати прорачуна су илустровани на стандардној IEEE  тест мрежи. У раду д10 
су изложени резултати истраживања годишњих дијаграма оптерећења на подручју 
ЈП "Електодистрибуција" Ниш. Предлажу се нови коефицијенти у једначинама за фактор 
губитака које се користе за прорачун променљивих губитака електричне енергије у 
дистрибутивним мрежама. Утвђене су вредности коефицијената у једначинама полиномског 
и експоненцијалног облика. Фактор губитака се рачуна у функцији фактора оптерећења, 
који је значајна карактеристика дијаграма потрошње. Једначине са предложеним 
коефицијентима су провераване на многим дијаграмима потрошње, када је установљено да 
максимална грешка не прелази 5% и да је средња грешка испод једног процента. 
Истовремено, констатовано је да стандардне једначине из литературе праве грешку код 
прорачуна губитака енергије која се креће од 13% до близу 30%.  

 Коначно, рад д11 третира проблематику прикључења асинхроног генератора 
на дистрибутивну мрежу. Описана је процедура прикључења асинхроног генератора 
снаге 250кW у малој малој хидроелектарани на језеру Бован код Алексинца. 
Наводени су проблеми који се јављају код првог укључења асинхроног генератора 
везани за самопобуђивање асинхроног генератора и подешавање заштите.  

У оквиру своје практичне инжењерске активности кандидат се бавио 
проблематиком релејне заштите постројења, мерењима и ревизијама уземљења 
више постројења и неколико електрана нашег електроенергетског система. Осим 
тога, кандидат је урадио неколико пројеката електричних инсталација, који су 
реализовани у пракси. 

 
 
4. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 

 
Имајући у виду досадашњу научну, стручну и наставно-педагошку активност 

кандидата, мишљења смо да су испуњени сви услови предвиђени Законом о 
високом образовању Републике Србије и Статутом Електронског факултета у Нишу 
за избор у звање асистента. 

 
 



 
 
5. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 

 
На основу свега изложеног, комисија предлаже Избормом већу Електронског 

факултета да кандидата мр Мирослава Веселиновића изабере у звање асистент за 
ужу научну област Електроенергетика. 
 
 
У Нишу, 27. 01. 2010. год. Чланови комисије: 
 
  
 
 

1. Проф. др Добривоје Стојановић, с. р. 
Електронски факултет у Нишу 

 
 
 
2. Проф. др Предраг Ранчић, с. р. 

Електронски факултет у Нишу 
 
 
 
3. Проф. др Миленко Ђурић, с. р. 

Електротехнички факултет у Београду 


