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И
н ди ја и Ср би ја има ју тра
ди ци о нал но при ја тељ ске 
од но се још од вре ме на 
осни ва ња По кре та не
свр ста них и би ла те рал

не од но се кра си ме ђу соб но раз у ме ва
ње и по др шка у пи та њи ма од кључ ног 
зна ча ја. 

Др жав ни ми ни стар (кан це ла ри ја 
пре ми је ра) др Ђи тен дра Синг по се
тио је Ср би ју у ок то бру 2016. и са стао 
се са вр хом срп ског ру ко вод ства, из
ме ђу оста лог и Алек сан дром Ву чи ћем, 
пред сед ни цом пар ла мен та Ма јом Гој
ко вић, пр вим пот пред сед ни ком и Ми
ни стром спољ них по сло ва Иви цом Да
чи ћем, пот пред сед ни ком и ми ни стром 
тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци
ја Ра си мом Ља ји ћем и ми ни стром по
љо при вре де и за шти те жи вот не сре
ди не Бра ни сла вом Не ди мо ви ћем. 
Пот пи сан је Ме мо ран дум о са рад њи 
у обла сти ИТа и елек тро ни ке. 

Тр го вин ска раз ме на Ин ди је и Ср би
је у 2016. из но си ла је 142,7 ми ли о на 
аме рич ких до ла ра, од че га је 133,3 ми
ли о на чи нио ин диј ски из воз, док је ин
диј ски увоз био 9,4 ми ли о на до ла ра. 

Ин диј ске ин ве сти ци је и при су ство 
ин диј ских ком па ни ја у Ср би ји: 

•  ТА ФЕ трак то ри (Amal ga ma ti ons 
Gro up, Chen nai) пла си ра сво је 
про из во де у Ср би ји и на Бал ка ну. 

•  „Em bassy Gro up“ из Бан га ло ра 
ин ве сти ра ла је Еу ро 15 ми ли о на 
(USD 20 м) у раз вој ИТ пар ка у 
Ин ди ји. 

•  „Ма хин дра” трак то ри се скла па
ју у Ср би ји у са рад њи са фир мом 
„Агро па нон ка”. 

•  Фир ма „Со на ли ка” из Пан џа ба 
има ли ни ју за скла па ње трак то ра 
под брен дом „Со лис” у Бо љев цу у 

са рад њи са срп ском ком па ни јом 
ФПМ „Агро ме ха ни ка” АД. 

•  Ин диј ске фар ма це ут ске ку ће по
пут „Hi ma laya Her bals”, „Pa na cea 
Bi o tec”, „Hi Me dia La bo ra to ri es” 
итд. при сут не су пре ко ло кал них 
пред став ни ка. 

•  Ср би ја на ста вља са тра ди ци јом 
из во за вој не опре ме и тран сфе ра 
тех но ло ги је и зна ња за про из вод

њу му ни ци је, екс пло зи ва и дру гих 
сред ста ва. 

•  У Ср би ји је по че ло сни ма ње ин
диј ских фил мо ва. 

•  Срп ска фир ма „Schne i der Elec tric 
DMS NS” уче ству је у про јек ту 
Вла де Ин ди је, од но сно из град њи 
па мет ног гра да „Naya Ra i pur”. 

•  У по след ње вре ме ин диј ски др жа
вља ни  ком па ни је са се ди штем у 
UAE по ка за ли су ин те ре со ва ње и 
ин ве сти ра ли су у срп ске ком па
ни је ко је про из во де же ље знич ку 
сиг на ли за ци ју, опре му за од вод 
сме ћа, алу ми ни јум ске пло че и 
здрав стве не цен тре.

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву
чић (та да пре ми јер) по се тио је Ин ди ју 
у ја ну а ру 2017. ра ди уче шћа на гло бал
ном са ми ту „Ви брант Гу џа рат“. Ово је 
би ла ујед но пр ва ви со ка би ла те рал на 
др жав на по се та од 1986. Обе стра не су 
иден ти фи ко ва ле по љо при вре ду и пре
храм бе ну ин ду стри ју, ICT, од брам бе
ну, тек стил ну, хе миј ску, фар ма це ут ску, 
филм ску ин ду стри ју и сек тор ту ри зма 
као при о ри тет не обла сти за са рад њу. 

Ин диј скосрп ски по слов ни фо рум 
(ISBF) иден ти фи ко вао је ви со ке ца ри
не и сло же не про це ду ре ре ги стра ци је 
за ин диј ске фар ма це ут ске про из во де 
као ва жну пре пре ку раз во ја тр го ви не. 

То ком пр вог са стан ка Ме шо ви тог 
ко ми те та Ин ди је и Ср би је из обла сти 

по љо при вре де (но вем бар 2016), Ин
ди ја је из ра зи ла ин те ре со ва ње за увоз 
жи та ри ца, со је и уљ них се ме на. Ср би
ја ви ди сво ју шан су за из воз све жег, 
смр зну тог и об ра ђе ног во ћа и по вр ћа 
у Ин ди ју као и увоз по љо при вред них 
ма ши на по пут трак то ра и ком бај на. 
Та ко ђе по сто ји ин те рес за из воз ин
диј ског тр оп ског во ћа, ман га, ана на
са, ба на на, па па је итд. 

Тре ћа сед ни ца Ме шо ви тог еко ном
ског ко ми те та Ин ди је и Ср би је одр жа
на је у мар ту 2017. Овом при ли ком 
Ин ди ја је из ра зи ла ин те ре со ва ње 
за увоз ба кра и зла та из Ср би је. Две 
стра не су на гла си ле мо гућ ност скла
па ња спо ра зу ма из ме ђу Аген ци је за 
ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би
је (ALIMS) и ин диј ске Цен трал не ор
га ни за ци је за стан дар ди за ци ју ле ко
ва (CDSCO), ра ди са рад ње по пи та њу 
ква ли те та ле ко ва. 

На за јед нич кој ви деокон фе рен ци
ји у скла ду са Спо ра зу мом Ин ди је и 
Ср би је о на уч но тех но ло шкој са рад њи 
одр жа ној 6. де цем бра 2016. утвр ђе не 
су сле де ће обла сти као по тен ци јал ни 
сег мен ти за уна пре ђе ње са рад ње (I) 
Би о тех но ло ги је, (II) Но ви ма те ри ја
ли и на но тех но ло ги је (III) Енер ге ти ка 
и енер гет ска ефи ка сност, (IV) По љо
при вре да и пре храм бе на ин ду стри ја, 
(V) Ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је.

Индија и Србија подржавају међусобни 
територијални интегритет и суверенитет

Састанак амбасадорке гђе Нариндер Чохан са председницом владе Аном Брнабић

Сусрет др Ђитендра Синга, државног министра (канцеларија премијера) 
са г. Ивицом Дачићем, првим потпредседником и министром 
спољних послова Републике Србије 

Сусрет Александра Вучића са индијским премијером Нарендра Модијем

Д
ан ка да је пре 70 го ди на про гла ше на не за ви
сност Ре пу бли ке Ин ди је и ка да се у Њу Дел хи
ју по пр ви пут за ви јо ри ла тро бој ка са окру глим 
ашок ча кром у сре ди ни, озна ча ва ко нач ну по бе
ду иде ја и уче ња ве ли ког Ма хат ма Ган ди ја да је 

мо гу ће из во је ва ти не за ви сност не на сил ним ак ти ви змом, 
мир ним на чи ном и без про ли ва ња кр ви. Са мо го ди ну да на 
ка сни је, та да шња Ју го сла ви ја, са Ср би јом у са ста ву, ус по
ста ви ла је ди пло мат ске од но се са Ре пу бли ком Ин ди јом. 
То зна чи да ће мо већ сле де ће го ди не обе ле жи ти и ва жан 
за јед нич ки ју би леј – 70 го ди на ди пло мат ских од но са. 

Ин ди ју ви ди мо као ве ли ког при ја те ља и зна чај ног парт
не ра за са рад њу. Од но се две зе мље ка рак те ри ше тра ди ци
о нал но при ја тељ ство, без отво ре них пи та ња, уз пу но ме ђу
соб но ува жа ва ње и ви сок сте пен по др шке у нај ва жни јим 
обла сти ма. Ва жан по ка за тељ до след но сти по ли ти ке Ре пу
бли ке Ин ди је огле да се и у прин ци пи јел ном ста ву да по
шту је су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ре пу бли ке 
Ср би је и не при зна је јед но стра ну про гла ше ну не за ви сност 

спе ци јал на по ру ка алек сан дра ву чи ћа, пред сед ни ка Ре пу бли ке ср би је 
по во дом 15. ав гу ста, да на не за ви сно сти Ре пу бли ке ин ди је

Ко со ва. Ти ме на нај бо љи на чин ма ни фе сту је уло гу чу ва ра 
и гра ди те ља пра вед ни јег ме ђу на род ног по рет ка, за сно ва
ног на по што ва њу ме ђу на род ног пра ва.

Же лео бих и овом при ли ком да по но вим да сам, то ком 
по се те Ин ди ји у ја ну а ру ове го ди не, био им пре си о ни ран 
ре зул та ти ма у раз во ју при вре де и при ме ни са вре ме них 
тех но ло ги ја. То је сва ка као од раз успе шних ме ра Вла де 
Ин ди је, пред во ђе не пре ми је ром На рен дра Мо ди јем, али 
и ре зул тат зна ња и мар љи во сти гра ђа на, при вред ни ка, 
струч ња ка Ин ди је. У том ви дим и ве ли ке мо гућ но сти за 
ин тен зи ви ра ње свих ви до ва са рад ње Ср би је и Ин ди је, при 
че му по себ но же лим да по ве ћа мо обим при вред не са рад
ње, уна пре ди мо је и по диг не мо је на ви ши ни во.

При дру жу ју ћи се ср дач ним че стит ка ма по во дом ју би
лар ног Да на не за ви сно сти Ре пу бли ке Ин ди је, Пред сед ни ку 
Рам Нат Ко ви ну, Вла ди и свим гра ђа ни ма при ја тељ ске Ин
ди је, у име гра ђа на Ср би је и у сво је име, упу ћу јем нај бо ље 
же ље за но ве успе хе, као и сре ћан и бла го ро дан жи вот.

александарВучић
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Еко но ми ја

во де ћи пРо јек ти вла де ин ди је
нај ва жни ји ре форм ски про гра ми ин диј ског пре ми је ра мо ди ја су ујед но во де ћи про јек ти ин диј ске раз вој не по ли ти ке. 
они има ју за циљ нео п ход ну др жав ну по др шку обла сти ма по пут обра зо ва ња, здрав ства, ин фра струк ту ре, ур ба ни зма, 
ру рал ног раз во ја, раз вој ве шти на и зна ња, за по шља ва ња и дру гих бит них обла сти.

Про грам „Ди ги тал на Ин ди ја” је фо ку си ран на три кључ не обла сти – ин
фра струк ту ра на услу зи сва ком гра ђа ни ну, др жав на упра ва и услу ге на 
зах тев и ди ги тал но опи сме ња ва ње гра ђа на – са ци љем обез бе ђе ња ин
кре мен тал ног ра ста ин диј ског БДПа 20–30% до 2025. Ин ди ја тре ба да 
по ста не во де ћи играч у ди ги тал ној тех но ло ги ји, омо гу ћи ре ша ва ње тре
нут них и бу ду ћих иза зо ва, осна жи по ло жај при вре де, дру штва и обез бе ди 
зе мљи ме сто во де ће еко но ми је зна ња. Од по кре та ња ини ци ја ти ве у ју лу 
2015. зна ча јан на пре дак је оства рен у окви ру не ко ли ко про је ка та про гра
ма „Ди ги тал на Ин ди ја“.

„Smart Ci ti es” – про је кат „па мет них гра до ва” по кре нут је у ју ну 2015. са 
ци љем из град ње одр жи вих и ин клу зив них гра до ва ко ји пру жа ју основ ну 
ин фра струк ту ру и при сто јан ква ли тет жи во та ин диј ским гра ђа ни ма. Гра до
ви ко ји има ју чи сто и одр жи во при род но окру же ње и при ме њу ју „па мет на” 
ре ше ња. Срп ска ИТ ком па ни ја „Schne i der Elec tric DMS NS”, ко ја се ба ви ис
тра жи ва њем, раз во јем и ин же ње рин гом софт ве ра за упра вља ње елек трич
ним мре жа ма, укљу че на је у про је кат из град ње па мет ног гра да На ја Ра и пур 
(са ве зна др жа ва Ча тис гарх).

„Ma ke in In dia” – „Про из во ди те у Ин ди ји” је ини ци ја ти ва ин диј ске вла
де по кре ну та 25. сеп тем бра 2014. са ци љем под сти ца ња мул ти на ци о нал
них али и до ма ћих пред у зе ћа да про из во де у Ин ди ји. Основ ни циљ ини
ци ја ти ве је ства ра ње но вих рад них ме ста и уна пре ђе ње ве шти на и зна ња 
у 25 при вред них сек то ра. Ини ци ја ти ва та ко ђе има за циљ по сти за ње ви
со ких стан дар да ква ли те та и ми ни ми зи ра ње ути ца ја про из вод ње на жи
вот ну сре ди ну. По кре ну та је у на ди да ће при ву ћи стра ни ка пи тал и но ве 
тех но ло ги је у Ин ди ји.

„Стар тап Ин ди ја”, про грам на ме њен из град њи сна жног екоси сте ма за 
не го ва ње ино ва ци ја и стар та по ва у зе мљи, са ци љем по сти за ња одр жи вог 
еко ном ског ра ста и ге не ри са ња мо гућ но сти за по шља ва ња. Ини ци ја ти
ва пру жа по моћ пред у зет ни ци ма ра ди екс пан зи је по сло ва ња и ге не ри са
ња при вред ног ра ста, а ујед но да је при ли ку и по слов ним ин ку ба то ри ма 
и по је ди нач ним ин ве сти то ри ма. Ова ини ци ја ти ва тре ба да ство ри пот
пу но но ву ди мен зи ју пред у зет ни штва и омо гу ћи ус по ста вља ње мре же 
стар тап фир ми у Ин ди ји. Да нас је Ин ди ја тре ћа зе мља у све ту по бро
ју но во о сно ва них фир ми. Ин ди ја је нај мла ђа стар тап на ци ја у све ту, јер 
чак 72% осни ва ча су мла ђи од 35 го ди на. Ин диј ски град Бен га лу ру иза
бран је ме ђу 20 нај бо љих стар тап екоси сте ма у све ту. Оче ки ва ња су да 
ће ино ва тив на стар тап ин ду стри ја зна чај но до при не ти бу ду ћем еко ном
ском пр о спе ри те ту зе мље.

Ин диј ски Пре ми јер На рен дра Мо ди сми слио је про грам „Ве шти не Ин
ди је” ка ко би зе мљу тран сфор ми сао у свет ски цен тар ве шти на и зна ња 
и ујед но ин диј ској омла ди ни омо гу ћио бо ље усло ве за жи вот. Ин ди ја је 

мла да на ци ја и про грам „Ве шти не Ин ди је”  (Skill In dia) има за циљ да ство
ри при ли ке , про стор и мо гућ но сти за раз вој мла дих ин диј ских та ле на та у 
раз ли чи тим обла сти ма ши ром Ин ди је. Ини ци ја ти ва те жи је да ус по ста ви 
кон вер ген ци ју и ко ор ди на ци ју ме ђу свим ен ти те ти ма ко ји ра де на је дин
стве ном за јед нич ком ци љу.



Уторак 15. август 2017. 03индија

К
а џу ра ху – гра ди ћу у др жа ви 
Ма ди ја Пра деш – ни је по треб
но по себ но пред ста вља ње. Он 
је је дан од нај по пу лар ни јих ту
ри стич ких од ре ди шта у Ин ди

ји, и ши ром све та по знат по сво јој нај фи
ни јој храм ској умет но сти. Гра ђе ни из ме ђу 
950. и 1050. го ди не но ве ере од стра не Чан
де ла ди на сти је, ови хра мо ви при ка зу ју раз
ли чи те фор ме по пут ме ди та ци је, ду хов ног 
уче ња, срод ни штва; рва ње, при пад ни ке 
кра љев ске по ро ди це, и што је нај ва жни је 
– ерот ску умет ност. Хра мо ве од ли ку ју за
ди вљу ју ћи при ка зи скулп ту ра и из у зет но 

ар хи тек тон ско уме ће, због ко јег се на ла зе 
на Уне ско вој ли сти свет ске кул тур не ба
шти не у Ин ди ји. 

Гру па Ка џу ра хо вих спо ме ни ка та ко ђе 
при ка зу је жи во те ра зних љу ди – од кра
ље ва и кур ти за на, па све до уче ња ка и ко ва
ча. Хра мо ви на овом ло ка ли те ту Уне ско ве 
свет ске ба шти не по де ље ни су у три ком
плек са – за пад на гру па, ис точ на гру па и 
ју жна гру па – и при па да ју две ма раз ли чи
тим ре ли ги ја ма, хин ду и зму и џа ји ни зму. 
Пре ле пе, сло же не и из ра жај не скулп ту ре 
из хра мо ва Ка џу ра ха оста ви ће вас пот пу
но за ди вље ним и за чу ђе ним.

У 
2016. го ди ни Од бор за 
свет ску ба шти ну Уне ска 
је до дао на ли сту Свет ске 
ба шти не још че ти ри но
ва ло ка ли те та. Ру ше ви

не Уни вер зи те та На лан да, ком плекс 
ка пи то ла у Чан ди га ру, као и на ци о
нал ни парк Кан чен џун га у Си ки му, 
до да ти су на ли сту за шти ће них ло
ка ли те та, чи ме је уку пан број ме ста 
Свет ске ба шти не у Ин ди ји по рас тао 
на 35.

Уни вер зи тет На лан да је је дан од 
нај ста ри јих уни вер зи те та на Ин диј
ском пот кон ти нен ту. 

Оста ла ме ста на овој слав ној ли сти 
укљу чу ју и Таџ Ма хал у Агри, спо ме
ни ке у Хам пи ју, цр кве и са мо ста не у 
Гои, као и на ци о нал не пар ко ве Сун
дар банс у за пад ном Бен га лу и Ка зи
ран га у Аса му. 

Ло ка ци ја На лан де у Би ха ру са сто
ји се од ар хе о ло шких оста та ка обра
зов не и мо на шке уста но ве, ко је да ти
ра од тре ћег ве ка п. н. е. Сме штен на 
око 100 км од гра да Пат на, На лан да је 
био цен тар зна ња све до 13. ве ка но ве 
ере. Чу вен због сво је уло ге у пре но ше
њу и ши ре њу зна ња то ком не пре кид
ног пе ри о да од 800 го ди на, На лан да 
је ујед но био нај ста ри ји уни вер зи тет 
на Ин диј ском пот кон ти нен ту. Пре ма 
Уне ску, „исто риј ски раз вој ло ка ли те та 
све до чи о раз ви ја њу бу ди зма у ре ли
ги ју и про цва ту мо на шких и обра зов
них тра ди ци ја”. Древ ни уни вер зи тет 
је на пре до вао за вре ме кул тур но ли

Исто риј ски спо ме ни ци

Ка џу ра хо – сла вље ње љу ба ви и жи во та
пре ле пи сред њо ве ков ни спо ме ни ци у ка џу ра ху чу ве ни су по сво јим сло же ним ре зба ри ја ма и ерот ским скулп ту ра ма

ГРА цИ о зНИ КА џу РА хо – ЧИ њЕ НИ цЕ

КА џу РА хо јЕ До БИо ИМЕ по уР МИ Ној пАл МИ „КА џу РА”

Чу ВЕ НЕ ЕРот СКЕ СКулп ту РЕ КА џу РА хА ЧИ НЕ СА Мо 10 пРо цЕ НА тА оД уКуп НоГ БРо јА СКулп ту РА

хРА Мо ВИ КА џу РА хА пРИ пА ДА ју КА Ко хИН Ду И СтИЧ Кој, тА Ко И џА јИ НИ СтИЧ Кој РЕ лИ ГИ јИ

оД пР Во БИт НИх 85 хРА Мо ВА, СА Мо 20 јЕ оДо лЕ ло РА зА РА њу И зу Бу ВРЕ МЕ НА 

хРА Мо ВИ КА џу РА хА Су „по Но Во от КРИ ВЕ НИ” тЕК 1850, НА КоН што Су ВЕ Ко ВИ МА БИ лИ у зА Бо РА Ву

бе рал ног Гуп та цар ства и то ком вла
да ви не ца ра Хар ше – вла да ра Ка на у
џа. Уни вер зи тет је био то ли ко це њен, 
да су на ње го вом вр хун цу уче ња ци и 
сту ден ти ши ром ре ги о на – укљу чу
ју ћи Ки ну и цен трал ну Ази ју, ства
ра ли ве ли ку на ва лу. По пре да њу, Ма
ха ви ра је ту про вео мно го вре ме на, 
као и Бу да. За пра во, по ве за ност из
ме ђу бу ди зма и На лан де је ве о ма ја
ка; сма тра се да је Бу да др жао пре да

ва ња у бли зи ни уни вер зи те та, као и 
да је Ша ри пу тра – је дан од Бу ди них 
глав них след бе ни ка – ро ђен у обла
сти На лан де и ту до сти гао нир ва ну. 
По пре да њу, Ашо ка – вла дар Ма ур
јан ског цар ства, са гра дио је храм на 
Ша ри пу три ном гро бу. Ве ћи део овог 
ло ка ли те та је био нео т кри вен све до 
19. ве ка, ка да је Ар хе о ло шки би ро Ин
ди је за по чео са ис ко па ва њи ма у овој 
обла сти. От кри ће нов чи ћа, скулп ту

ра и нат пи са пру жи ло је сја јан увид 
у ду гу и бо га ту исто ри ју уни вер зи те
та. Оста ци уни вер зи те та су ве о ма ве
ли ки, и рас про сти ру се на по вр ши ни 
ди мен зи ја 488м у прав цу се вер –југ, 
и 244 м у прав цу ис ток –за пад. Ло ка
ли тет об у хва та и сту пе, све ти ли шта и 
вихаре – стам бе нообра зов не згра де, 
као и ва жна умет нич ка де ла из ра ђе на 
у гип са ном мал те ру, ка ме ну и ме та лу, 
а при ли ком ис ко па ва ња је от кри ве но 

11 са мо ста на и шест ве ли ких хра мо
ва од ци гле. Иа ко су мно ги де та љи о 
На лан ди и да ље не по зна ни ца, ве ру је 
се да је ово ме сто би ло цен тар про
цва та бу ди зма. Шта ви ше, про па да ње 
уни вер зи те та се по кла па са вре ме ном 
сла бље ња бу ди зма у Ин ди ји. Ло ка ли
тет је да нас по зна то ту ри стич ко од ре
ди ште и део по пу лар ног ту ри стич ког 
кру жног пу то ва ња у ко ме се оби ла зе 
бу ди стич ке зна ме ни то сти. 

Уни вер зи тет На лан да – ве ли ча ње ин диј ског на сле ђа

Ру ше ви не уни вер зи те та На лан да

Уку пан број ло ка ци ја свет ске ба шти не у ин ди ји се по пео 
на 35, от ка да су још 3 ло ка ци је – од ко јих је јед на пла ни на 
– до спе ле на ли сту. ли ста свет ске ба шти не са др жи ме ста 
зна чај на због сво је исто ри је и кул ту ре
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До бро би ти јо ге 
у бор би про тив 
тешких обољења

К
ао ле кар на по чет ку сво је ка ри је ре, 
са огром ним ин те ре со ва њем ка он
ко ло шкој обла сти али и као ду го го
ди шњи стра стве ни ис тра жи вач ин
диј ске кул ту ре, тра ди ци је и ду хов не 

прак се, јо гу сам до жи ве ла по пут хо ли стич ког 
при сту па људ ској до бро би ти и здра вљу, фо ку си
ра њем на це ло ви тост и ин те гра ци ју свих аспе
ка та би ћа у јед но. У раз у ме ва ње Се бе.

Као ме ди та тив на ди сци пли на на шег ум ног и 
фи зич ког те ла, јо ги стич ка прак са нас кроз аса
не, пранајаме и савасане вра ћа те жи шту у на ма 
са ми ма и ба лан су ко ји би ва по ре ме ћен у ста њи
ма стре са, на по ра и бо ле сти. А у са вре ме ном до
бу у ко јем жи ви мо, кан цер се као све при сут на 
опа сност ти хо при кра да под ри ва ју ћи иму ни
тет и од у зи ма ју ћи фи зич ко и пси хич ко бла го
ста ње по је дин ца.

Бла го де ти јо ге ви ше стру ке су, ка ко у пре вен
ци ји по ја ве ове те шке бо ле сти та ко и у по стра
ди ја ци о ном и пост хе мо те ра пиј ском пе ри о ду 
ка да ње ни ути ца ји би ва ју ви дљи ви на свим ни
во и ма људ ског по сто ја ња. Пре све га, ра дом на 
свом фи зич ком те лу кроз асане, ми ци ља но ја
ча мо ми шић ни и ко шта ни си стем уна пре ђу ју
ћи на тај на чин флек си бил ност и гип кост те ла а 
ели ми ни шу ћи бол, уко че ност и не у год ност као 
по сле ди це не ак тив ног сти ла жи во та. Сма ње њем 
лу че ња хор мо на кор ти зо ла, умор ко ји се че сто 
ја вља као нус про дукт он ко ло шких про то ко ла 
ле че ња или пак као ра ни по ка за тељ овог те шког 
обо ље ња, би ва тран сфор ми сан у енер ги ју услед 
про ду бље ног ди са ња и цир ку ли са ња кр ви бо га
те ки се о ни ком и след стве но, бо ље ок си ге на ци је 
свих ће ли ја на шег ор га ни зма. По бољ ша ње иму
ног од го во ра ор га ни зма услед ве ће про дук ци је 
бе лих крв них зр на ца и бр же цир ку ла ци је лим
фе, чи ни јо гу иде ал ном ве шти ном ко јом се по
сти же де ток си ка ци ја те ла и ума, урав но те же ње 
ра да сим па тич ког и па ра сим па тич ког нер вног 
си сте ма и са мим тим ре гу ла ци ја рас по ло же ња 
по је дин ца.

Со ци јал ни аспект јо ге пред ста вља још јед ну 
од ње них број них до бро би ти јер омо гу ћа ва љу
ди ма да се у окру же њу си гур но сти и при хва ће
но сти, без сти да, стра ха или не си гур но сти, по ве
жу са дру ги ма ко ји стре ме истим вред но сти ма и 
на те ме љу то га очу ва ју и по др же ква ли тет свог 
мен тал ног здра вља. Кроз груп не ме ди та ци је као 
нео дво ји ви део јо ги стич ке прак се, по пут мо ста 
се по ве зу ју све сен за ци је ко је на ше те ло и ум 
осе ћа ју у са да шњем тре нут ку. Уприсутности,у
садаиовде. Осло ба ђа њем на шег ума од не га тив
но сти и анк си о зно сти, ши ром се отва ра ју вра та 
не сме та ном про то ку жи вот не енер ги је кроз си
стем на ших ча кри.

Сто га, јо га пред ста вља осо вин ски то чак у ме
ха ни зму од бра не ор га ни зма од он ко ло шких 
бо ле сти. Ње на им пле мен та ци ја у на ше сва ко
днев но функ ци о ни са ње во ди нас на пу то ва ње 
са ко јег ни ка да не ће мо по же ле ти да се вра ти
мо јер ће са да шњост по ста ти јед на кон стан та а 
ми ве чи то при сут ни, пу ног ср ца, здра вог те ла 
и осло бо ђе ног ума.

Јогистички,сљубављупредани.

дриваПавловић

Из ло жба Фо то гра фи ја по во дом 3. Ме ђу на род ног да на јо ге (IDY) у Бе о гра ду, Сав ска про ме на да на Ка ле мег да ну

прослава Међународног дана јоге (IDY) на Калемегданској тврђави код статуе победника (17. јун 2017)

Добробити јоге 
у борби против 
депресије

Д
епресија је болест која ће обележити 
21.век због темпа живота. Лекови који 
се користе за лечење ове болести не 
мењају перцепцију стварности. Они 
могу смањити степен напетости, по

дићи ниво животне енергије, утицати на сан, 
али код већине људи, неће решити проблем.

Често код оболелих постоје негативна искус
тва током психосоцијалног сазревања, која ус
ловљавају депресивне обрасце мишљења, а они 
се могу активирати током живота, сваки пут 
када нам околности не иду на руку.

Јога је древни метод спознавања човека, ње
говог физичког, психичког, менталног и ду
ховног аспекта и као таква, има своје место у 
очувању здравља  превенцији одређених бо
лести, а може бити од помоћи и за уклањање 
или смањење тегоба код појединих хроничних 
обољења као допуна медицинском третману. 
Методе којима се јога служи у борби за здравље 
јесу асане  положаји тела, технике дисања, ме
тоде релаксације, технике концентрације и ме
дитације, као и технике прочишћења тела.

Вежбе јоге су психосоматске, што значи да по
ред физичког тела утичу и на целокупно људско 
биће. Једно од значења речи јог јесте сједињење 
свести и енергије. Током статичких и динамич
ких вежби, учимо да повежемо властиту свест са 
најпрепознатљивијим обликом властите енер

гије физичким телом. То са једне стране, јача 
наше тело и у исто време развија способност 
концентрације и фокусирања пажње. Током 
вежбања јоге, ми повлачимо своју пажњу из 
спољашњег света у унутрашњи свет, зауставља
мо свако аутоматско кретање и усмеравамо па
жњу на један облик властитог кретања над којим 
преузимамо контролу. Код неуротских и депре
сивних поремећаја постоји стање једне ментал
не распршености у којој често доминира бес
циљно мишљење које се врти око страховања од 
наслућиваних опасности, прожето тескобом и 
негативним емоцијама. Током вежбања јоге, ми 
сабирамо властиту пажњу, повлачимо је са мис

ли и емоција, а самим тим и од узнемирујућег 
садржаја и усмеравамо је на кретање тела и даха. 
Свако фокусирање пажње опушта нервни сис
тем, чини га функционалнијим, смирује нега
тиван афекат и развија интроскпекцију која ће, 
временом, постати кључна у разумевању унут
рашњих депресивних образаца. 

Свака особа има властити психички потен
цијал, одређени капацитет да издржи проблеме 
и да савлада потешкоће са којима се носи. Свако 
има границу преко које, ако се претегне, настају 
проблеми. Медицина каже да човек не може из
бећи стрес, пошто је природа живота непрекидна 
промена и неизвесност. Медјутим, наш доживљај 
угрожености зависи од односа наше снаге и ситу
ације у којој се налазимо. Не можемо увек про
менити спољашње околности, али стрес можемо 
превазићи подизањем властите снаге, унутра
шњег мира, успостављањем унутрашње равно
теже и разумевања себе, околине и живота самог. 
Техника свесног опуштања помаже уклањању на
петости, страха, несанице и депресије.

Технике дисања су од велике помоћи за прева
зилажење депресивних стања. Начином дисања 
можемо утицати на нервни систем и на психич
ко стање, јер је свако психичко стање повеза
но са одређеним начином дисања. Ту постоји и 
повратна веза. Јогији су открили који су начини 
дисања повезани са здравијим стањима нервног 
система и дали су то свету као технике.

Током медитације и концентрације, своју 
свесну пажњу усмеравамо на суптилније обли
ке кретања енергије у нама што нам може омо
гућити ослобођење од ограниченог и искивље
ног мишљења попут депресивних образаца.

Јога је метод који реално и дубински помаже 
код депресије, без нежељених нуспојава.

дрСузанаарнаутниколић,
инструктор јоге и специјалиста
опште медицине
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ту ри зам 

Е-ви за 

О
д 1. апри ла 2017. Вла да Ин ди је про
ме ни ла је пра ви ла „елек трон ске ту
ри стич ке ви зе“ ко ја је до ступ на др
жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је и 
са да шња про ши ре на „еви за” има 

три пот ка те го ри је: 

•  ету ри стич ка ви за: на ме ње на је они ма чи
ја је је ди на свр ха по се те Ин ди ји ра зо но да, 
раз гле да ње зна ме ни то сти, по се те при ја те
љи ма или ро ђа ци ма, и по ха ђа ње крат ко трај
них јо га про гра ма. Ва лид ност еви зе у овом 
слу ча ју ће би ти 120 да на, са до зво ље на два 
ула ска у Ин ди ју и мак си мал ним бо рав ком 
од 60 да на. 

•  епо слов на ви за: до зво ља ва све по слов не 
ак тив но сти ко је спа да ју под уо би ча је ну по
слов ну ви зу. Ва лид ност еви зе у овом слу
ча ју ће би ти 120 да на, са до зво ље на два ула
ска у Ин ди ју и мак си мал ним бо рав ком од 
60 да на. 

•  еме ди цин ска ви за: до зво ља ва ле че ње као 
и трет ма не као и ле че ње у окви ру си сте ма 
ин диј ске тра ди ци о нал не ме ди ци не. Ва лид
ност еви зе у овом слу ча ју ће би ти 120 да на, 
са до зво ље на три ула за у Ин ди ју и мак си
мал ним бо рав ком од 60 да на. Од слу ча ја до 

слу ча ја, мо гу ће је про ду же ње ви зе до шест 
ме се ци уз одо бре ње слу жбе ни ка за ре ги о
нал ну ре ги стра ци ју стра на ца (FR RO) / слу
жбе ни ка за ре ги стра ци ју стра на ца (RRO) у 
за ви сно сти од спе ци фич но сти сва ког по је
ди нач ног слу ча ја. 

У на че лу еви за се не мо же пре и на чи ти у би
ло ко ји дру ги тип ви зе сем у из у зет ним слу ча
је ви ма ка да је у пи та њу еме ди цин ска ви за. Ова 
ре ви ди ра на по год ност еви зе би ће мо гу ћа на 
24 глав на ае ро дро ма у Ин ди ји. По пу лар ност 
услу ге ету ри стич ке ви зе (eTV) ко ја је одо бре

на Ре пу бли ци Ср би ји у фе бру а ру 2016. го ди не 
у стал ном је по ра сту и на сто ти не срп ских др
жа вља на је ис ко ри сти ло ову по год ност.

Број срп ских ту ри ста ко ји по се ћу ју Ин ди ју 
знат но је по рас тао у 2016 – за чак 26 од сто.

И
н диј ска же ле зни ца је за 
по тре бе ино стра них ту
ри ста и Ин ди ја ца на ста
ње них у ино стран ству 
не дав но отво ри ла мо

гућ ност бу ки ра ња ка ра та у кли ма
ти зо ва ним во зним ку пе и ма 365 да
на уна пред. 

Та ко ђе је за ко ри сни ке из ино
стран ства отво ре на мо гућ ност ре
зер ва ци је ка ра та из кво та за ино
стра не ту ри сте (FT) пу тем веб сај та 
IRCTC (Ин диј ске кор по ра ци је за же
ле зни цу и ту ри зам) www.irctc.co.in. 
До са да ова мо гућ ност бу ки ра ња из 
ино стран ства је по сто ја ла са мо пре
ко аге на та овла шће них од стра не ин
диј ске же ле зни це, или лич но у Ин ди
ји пре ко Би роа за ино стра не ту ри сте 
на огра ни че ном бро ју же ле знич ких 
ста ни ца.

Од ли ке ове ше ме су сле де ће:

•  ко ри сник има мо гућ ност да из вр
ши пла ћа ње ме ђу на род ном кре
дит ном/де бит ном кар ти цом;

•  ко ри сник мо же ре зер ви са ти кар те 
из кво те на ме ње не за ино стра не 
ту ри сте до 365 да на уна пред. Ко
ри сник та ко ђе мо же ре зер ви са ти 
и нор мал не / таткал кар те (кар
те „у по след њи час”);

Ко ри сни ци ма FT кво та би ће по слат 
СМС са по да ци ма о до де ље ним ле жа
ји ма у спа ва ћим ко ли ма. Ко ри сни ци 
мо гу са веб сај та да да ун ло у ду ју ERS 
(По твр ду о елек трон ској ре зер ва ци
ји) за ре зер ви са не кар те на кон што 
им си стем до де ли ле жај;

Уко ли ко ле жај не бу де до де љен из 
би ло ког раз ло га ко ри сни ку FT кво те, 
ко ри сник ће пу тем СМСа или имеј
ла до би ти оба ве ште ње о от ка зи ва њу 
ре зер ва ци је и по вра ћа ју нов ца. Ре
фун да ци ја ће би ти из вр ше на пре ко 
исте ме ђу на род не кре дит не/де бит не 
кар ти це са ко је је из вр ше но пла ћа ње 
при ли ком ре зер ва ци је. Ме ђу тим, у 
слу ча ју от ка зи ва ња ка ра та од стра не 
ко ри сни ка, ње му ће при ли ком по вра
ћа ја нов ца би ти на пла ће но 50 од сто 
од вред но сти це не во зне кар те, уз це
ну тро шко ва от ка зи ва ња.

Про мо ви са ње ин диј ског же ле знич ког ту ри зма 
– но ва по ли ти ка ре зер ва ци ја за ино стра не ту ри сте

П
о сто ји раз лог због ко
јег при мор ска ку хи ња 
и мор ски пло до ви иду 
ру ку под ру ку. Они се у 
тан де му и про мо ви шу. 

Пло до ви мо ра не са мо да су ла ко до
ступ ни на при мор ју већ су и рас про
стра ње ни у ис хра ни – а то ва жи и за 
ста рин ску, но из не на ђу ју ће са вре ме
ну,  при мор ску ку хи њу Ин ди је. Али, 
то ни је све што се мо же ре ћи за ову 
ма ње по зна ту кул ту ру хра не ко ја је 
по сто ја ла и пре на стан ка „Пу та сви
ле”, и за ко ју се сма тра да је ство ре на  
за ис тан ча на неп ца. 

Карији са пе че ном ри бом и ко ко
сом су са мо пред је ла за обед са чи
њен од 21 је ла, при че му се сва ко 

је ло са сто ји од нај ма ње 100 про бра
них спе ци ја ли те та. Ин диј ска оба ла, 
ду гач ка 7.517 км, по да ри ла је Ин ди
ји за њен нај дра жи ла ки по днев ни 
ру чак идли,вадуидосу, ко ји пред
ста вља ју са мо три вр сте од пре ко 60 
апама,чакулијаипита (сла них те
ста) ко ја се пра ве у овом под руч ју. 
По да ри ла нам је и уштип ке (пако
ре), укљу чу ју ћи и чу ве не вадапав,
бхел,џалмури, и чипс од ба на не – то 
су са мо не ки од сто ти на гриц ка ли ца 
и ужи на у ко ји ма ужи ва ју у ју жној 
Ин ди ји, укљу чу ју ћи и чу ве не пар
чи ће пр же не пи ле ти не, по пу ла р но 
на зва не пи ле ти на 65. Чу ве на пр же
на ри ба патуримач(из ко је је на
ста ло по зна то Пар си је ло патрани

мачи) као и па при ка ши (по ко ји ма 
је југ Ин ди је по стао нај ста ри ји из у
ми тељ карија) та ко ђе по ти чу из ове 
ре ги је. Чатниод ко ко са је јед но од 
мно гих сла сних је ла ин диј ске при
мор ске ку хи ње, као и кхата од па ра
дај за (ко ја је пре о бра зи ла шпан ску 
салсу),  ума ци од ки се лог мле ка, те 
чатни од дрвенејабуке. 

Осим по пу ла ри са ња умет но сти 
ства ра ња је ла ко ја за до во ља ва ју свих 
пет неп ча них уку са, при мор ска ку хи
ња је би ла и на че лу ку ли нар ских ино
ва ци ја, де лом за хва љу ју ћи по мор ској 
тр го ви ни ко ја је до но си ла сво је нај бо
ље ути ца је на при мор је, а де лом за хва
љу ју ћи ста нов ни штву ко јем је ин диј
ско при мор је по ста ло но ви дом.

Ин диј ска ку хи ња

Гур ман ска оба ла
из у зет ност ин диј ске при мор ске ку хи ње ве ро ват но над ма шу је 
чак и ле по ту са ме ње не оба ле, ду гач ке 7.517 километара
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Ин диј ски кла сич ни плес 
„ба рат на тјам”
по во дом про сла ве 70 го ди на не за ви сно сти ин ди је – кон церт, 
„Ба рат на тјам” плес у из во ђе њу пе то чла не гру пе под вођ ством 
го спо ђе Ги те Чан дран

штанд Индије на Инернационалном сајму туризма у Београду, фебруар 2017.

Погледајте чувени индијски историски филм „Бајирао Мастани“, у оквиру 
београдског Филм Стреет серијала у Ташмајданском Парку у 20:30 часова, 
20. августа 2017. године.

П
о во дом 70 го ди на не за ви сно сти 
Ин ди је и 70. го ди шњи це ус по
ста вља ња ди пло мат ских од но са 
из ме ђу Ин ди је и Ср би је, Ам ба
са да Ин ди је у Бе о гра ду и Ин диј

ски са вет за кул тур ну са рад њу (IC CR) пред
ста вља ју на ступ ин диј ског кла сич ног пле са 
„Ба рат на тјам“ у из во ђе њу пе то чла не гру пе 
пред во ђе не гђом Ги том Чан дран, у уто рак 
22. ав гу ста 2017. у 20.00 у Опе рипо зо ри шту 
„Ма дле ни ја нум” (Глав на 32, Зе мун).

У сво јим на сту пи ма у 
Ср би ји, ре но ми ра на пле
са чи ца ин диј ског кла
сич ног пле са Ги та Чан
дран из ве шће пред ста ву 
„Ба рат на тја ма” под на
зи вом СА ТЈАМ ШИ ВАМ 
СУН ДА РАМ.

Ги ти на пред ста ва је 
ин спи ри са на древ ним 
ин диј ским фи ло зоф ским 
кон цеп том ко ји спа ја 
Веч ну исти ну – Веч но 
до бро – и Веч ну ле по
ту. Гра де ћи свој на ступ 
на ин диј ској ми то ло ги
ји и ико но гра фи ји хин
ду и стич ких бо жан ста ва 
Кри шне, Ши ве и Де ви, 
пред ста ва СА ТЈАМ ШИ
ВАМ СУН ДА РАМ ће од
ве сти гле да о це у цар ство 
естет ског и умет нич ког 
до жи вља ја. Чи та Чан
дран је чу ве на по свом 
уме ћу да из ра зи ап
стракт не пој мо ве ра до
сти, ле по те, вред но сти, 
стре мље ња, ми то ва и ду
хов но сти, и ње ни на сту

пи пред ста вља ју по себ на ис ку ства за пу бли
ку ка ко у Ин ди ји, та ко и у ино стран ству.

Ги та Чан дран је си но ним за ин диј ски кла
сич ни плес „Ба рат на тјам” и свет ски при зна та 
умет ни ца, слав на лич ност и вр хун ски из во
ђач. У сво јој ми си ји да „раз и гра ва си о ну” Ги та 
је не пре ста но те жи ла да кре и ра но ве про сто
ре за пле са че кла сич ног пле са да на шњи це. 
Она не пре кид но на сто ји да по ме ра гра ни це 
кла сич не умет но сти ка ко би до пр ла до но ве 
пу бли ке, на ро чи то оне мла ђег уз ра ста.
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Н
и је по треб но до ка зи ва ти 
да је Ин ди ја си ла у успо
ну, са по тен ци ја лом да 
по ста не гло бал ни еко
ном ски цен тар. Пи та ње 

ко је се по ста вља је сте, ка ко да Ин ди ја 
под стак не овај раст на је дан ис пра ван 
и одр жив на чин? У пр вој фа зи ин ду
стри ја ли за ци је од ко је је За пад имао 
ко ри сти, са да шње раз ви је не зе мље 
би ле су усме ре не на раст по сва ку це
ну. Са да, ка да су до сти гле од ре ђе ни 
ни во бо гат ства и бла го ста ња, оне те же 
за чи сти јим и одр жи ви јим об но вљи
вим из во ри ма енер ги је ко ји су ску
пљи од фо сил них го ри ва. Ин ди ја са
да не ма ту мо гућ ност, „да ју ри на пред 
по сва ку це ну”, а да се ка сни је су о чи 
са по сле ди ца ма и про бле ми ма. На 
при мер, екс трем ни вре мен ски усло
ви, као је дан од симп то ма кли мат ских 
про ме на, пред ста вља ју фе но мен ко
ји не га тив но ути че на жи во те хи ља де 
ин диј ских гра ђа на. Окре та ње ка чи
стим из во ри ма енер ги је ни је из бор 
или тренд, већ по тре ба да се пре жи
ви и на пре ду је.

Због по ме ну тих окол но сти, тре
ба спо ме ну ти и про је кат На ци о нал
не со лар не ми си је „Џа ва хар лал Не
хру” ко ји је Вла да Ин ди је по кре ну ла 
2010. са ци љем да се до 2022.  про из
ве де 22 GW со лар не енер ги је. Вла да 
је 2015. ре ви ди ра ла план са ам би
ци јом да до 2022. про из ве де чак 100 
GW со лар не енер ги је. Од че га 40 GW 
тре ба да се про из ве де пре ко со лар
них кров них па не ла, док би 60 GW 
тре ба ло да бу де ге не ри са но из сред
њих и ве ли ких со лар них про је ка та 
ди рект но по ве за них на елек тро е нер
гет ски си стем.

Је дан од нај ве ћих по тен ци ја ла ко
ји Ин ди ја по се ду је је сте сун че ва све
тлост, ко ју са ку пља то ком ду гих ин
тен зив них сун ча них са ти, и у скла ду 
са тим ин диј ска вла да ефек тив но и у 
пу ној ме ри ко ри сти овај ре сурс. Не
ки од ско ри јих по стиг ну тих ре зул та
та су: Ин ди ја је то ком про те кле три 

го ди не по ве ћа ла сво је со лар не ка па
ци те те за 370 од сто, са око 2,6 GW 
на ви ше од 12,2 GW. Ме ђу на род на 
со лар на али јан са про гла си ла је Ин
ди ју гло бал ним ли де ром у со лар ној 
енер ги ји. Пре ко 130 од сто по ве ћа
на је про из вод ња из кон цен три са
них со лар нотер мал них по стро је ње 
(CST), са 23,000 ква драт них ме та ра 
у 2014. на око 53.000 ква драт них ме

та ра по кри ве них ко лек то ри ма. Ин
ста ли ра ни ка па ци тет со лар них па
не ла на кро во ви ма по ве ћа ни су 15 
пу та са 41 МW у 2014–2015. на 656 
МW у 2016–2017. Нај ве ћа свет ска 
со лар на елек тра на на тлу (Ка мут
хи у са ве зној др жа ви Та мил На ду) и 
кров на со лар на елек тра на (Бе ас код 
Амрит са ра у са ве зној др жа ви Пен
џаб), обе су у Ин ди ји. Та ри фа за со
лар ну енер ги ју сма ње на је за ви ше 
од 75 од сто ко ри сте ћи мо дел „Plug & 
Play” (при кљу чи се и ко ри сти), док 
су се у по след ње три го ди не ка па ци
те ти со лар них пар ко ва ду пли ра ли – 
са 20 GW на 40 GW.

S
chne i der Elec tric DMS 
NS, срп ска софт вер ска IT 
ком па ни ја из Но вог Са
да за раз вој, ис тра жи ва
ње и ине ње ринг у обла сти 

упра вља ња елек тро е нер гет ским си
сте ми ма, ра ди на про јек ту раз во ја 
пр вог грин филд ин те гри са ног па
мет ног гра да „Naya Ra i pur“ у ин
диј ској са ве зној др жа ви Ча тис гарх 
у окви ру про гра ма ин диј ске Вла
де за раз вој „Па мент них гра до ва“. 
Но во сад ска фир ма се ба ви ис тра
жи ва њем, раз во јем, мар ке тин гом, 
про да јом и ли цен ци ра њем DMS 
софт ве ра, услу га ве за них за ње
го ву при ме ну, од но сно одр жа ва
ње и по др шуа DMS софт ве ра, као 
и це ло куп ну ин те гра ци ју IT ин
фра струк ту ре у си стем кон тро ле и 
ди стри бу ци је елек трич не енер ги
је. Ком па ни ја оку пља пре ко 1000 
струч ња ка из обла сти енер ге ти ке 
и ра чу нар ства, са ви ше го ди шњом 
са рад њом са уни вер зи те ти ма, елек
тро ди стри бу тив ним ком па ни ја ма, 
про из во ђа чи ма и IT ин те гра то ри
ма ши ром све та. Њен глав ни про из
вод, ADMS Soft ver, об у хва та раз не 
ана ли тич ке функ ци је за про ра чун и 
оп ти ми за ци ју ра да елек тро ди стри
бу тив них ком па ни ја. Та ко ђе обез
бе ђу је ала те по треб не за ефи ка сно 
пра ће ње, упра вља ње, ди зајн и оп ти
ми за ци ју ди стри бу тив них си сте ма. 
Овај па кет је нај на пред ни ји софт ве
р ски си стем на све ту ко ји из вр ша
ва све тех нич ке за дат ке у ди стри бу
тив ним ком па ни ја ма на ефи ка сан и 
оп ти ма лан на чин и ис пу ња ва зах
те ве раз во ја из обла сти енер ге ти
ке ши ром све та. Овај софт вер ски 
алат омо гу ћа ва осо бљу ком па ни ја 
да: ефи ка сно ко ри сти, ди зај ни ра и 
раз ви ја ди стри бу тив не објек те, оп
ти ми зу је све ре сур се и сма њи тро
шко ве по сло ва ња. 

Ком па ни ја Schne i der Elec tric 
DMS NS је у про те клих не ко ли
ко го ди на ис по руч ла сво ју нај на
пред ни ју тре ћу ге не ра ци ју ADMS 
софт ве ра Ин ди ји на сле де ћим про
јек ти ма:

1 SCADA/DMS/OMSреше
ња за електродистрибуцију

индијскесавезнедржавеОдиша
(OPTCL) градПури: Два ADMS 
про јек та су ура ђе на за OPTCL Пу
ри: (I) SCA DA / DMS про је кат (од 

мар та 2013.до ав гу ста 2014. го ди
не) и (II) OMS про је кат (од ок то бра 
2015. до де цем бра 2016. го ди не)

2 SCADA/DMSрешењезаград
Патнауиндијскојсавезнојдр

жавиБихаруоквирупрограмаре
структурирањаиубрзаногразвоја
електричнеенергије(RAPDRP):
Про грам RAP DRP по кре ну ло је 
ин диј ско Ми ни стар ство енер ге ти ке 
са ци љем уна пре ђе ња ди стри бу тив
не мре же и сма ње ња гу би та ка при
ли ком агре гат не и ко мер ци јал не 
тран сми си је. Про је кат има за циљ 
мо дер ни за ци ју елек троди стри бу
тив не мре же Пат не при ме ном Smart 
Grida и им пле мен та ци јом на пред
ног SCA DADMS  си сте ма за упра
вља ње 53 под ста ни ца од 33/11 kV, 
250 + пре но сних ста ни ца, 305 цен
трал них је ди ни ца за ме ре ње по у зда
но сти ди стри бу тив не мре же као и 
550 ин ди ка то ра за гре шке у пре но
су код над зем них во до ва.

3 SCADA/DMSрешењезагра
довеТривандрум,Ернакулум

иКозикодеусавезнојдржавиКе
ралиуоквирупрограмаRAPDRP: 
Елек троди стри бу ци ја са ве зне др
жа ве Ке ра ла (KSEB) ре а ли зу је про
је кат SCA DA / DMS ра ди ау то ма
ти за ци је ди стри бу тив них си сте ма 
до 33 kV у гра до ви ма Тхи ру ва нан
та пу рам, Ко чи и Ко зи ко де. Оче ку
је се да ће ра до ви на из град њи ин
фра струк ту ре за SCA DA кон трол не 
цен тре у три по ме ну та гра да би ти 
за вр ше ни ове го ди не.

4 SCADA/DMS/OMSСреше
њазапројекатпаметноггра

да„Rajpur“: Про је кат је за по чет 
у апри лу 2017. го ди не и об у хва
та ADMS вер зи ју 3.7.1 (SCA DA и 
основ ни DMS) ко ја ће би ти у функ
ци ји од но вем бра 2017, на кон че га 
сле ди уво ђе ње OMS и на пред не им
пле мен та ци је DMS у ро ку од шест 
ме се ци. Schne i der Elec tric DMS NS 
има ва жну уло гу у ис пу ња ва њу ци
ља NR DA о раз во ју че ти ри сту ба 
Па мет ног гра да ко ји се од но се на 
ин сти ту ци о нал ну, фи зич ку, со ци
јал ну и еко ном ску ин фра струк ту
ру. По сто ји мо гућ ност да ће ова 
срп ска фир ма би ти ан га жо ва на на 
бу ду ћим про јек ти ма из град ње Па
мет них Гра до ва у Ин ди ји.

Штампа: Политика Штампарија д.о.о.

Додатак је реализован у сарадњи са амбасадом Индије у Србији. Фотографије и текстови преузети 

су из часописа „India Perspectives“ и достављени од стране амбасаде Индије.

зе ле на енер ги ја

Ин ди ја – со лар на су пер си ла
вла да ин ди је по ста ви ла је за циљ про из вод њу 175 GW елек трич не енер ги је 
из об но вљи вих из во ра до 2022.  то под ра зу ме ва 60 GW из ве тро-енер ги је, 
100 GW из со лар не енер ги је, 10 GW из би о ма се и 5 GW ге не ри са но 
из ма лих хи дро е лек тра на

Срп ски Schne i der Elec tric 
DMS NS уче ству је у про јек ту 
из град ње па мет ног гра да 
Наyа Ра и пур

С
рп ска пред у зет ни ца, вла
сни ца стар та па „Be eS ha
per”’ и ди рек тор ка ком па
ни је „Bee Pre mi um Gro up”, 
Дра га на Ђер ма но вић, про

гла ше на је за „Же ну де це ни је” у обла
сти дру штве них мре жа и ли дер ства 
на ме ђу на род ном Жен ском еко ном
ском фо ру му (Wo men Eco no mic Fo
rum, WEF17) ко ји је одр жан у Њу Дел
хи ју у ма ју ове го ди не.

Жен ски еко ном ски фо рум, не зва
нич но ока рак те ри сан као „жен ски 
Да вос”, ове го ди не се ба вио гло бал
ном те мом „Кре и ра ње ино ва ци ја за 
бу дућ ност”. Дра га на је као кључ на го
вор ни ца одр жа ла пре да ва ње на те му 
„Но ва по слов на кул ту ра” и по де ли ла 
са уче сни ца ма из нај ве ћих свет ских 
ком па ни ја и еко но ми ја сво је пре по
ру ке за кре и ра ње ино ва тив них си сте
ма и пред у зет нич ке кул ту ре у зе мља

ма у тран зи ци ји. Ово је пр ви пут да 
не ка же на из Ср би је и ре ги о на бив
ше Ју го сла ви је до би је ова ко зна чај но 
при зна ње на Жен ском еко ном ском 
фо ру му за до при нос и по слов не ре
зул та те на свет ском тр жи шту. Дра га
на Ђер ма но вић је и јед на од топ 100 
пред у зет ни ца Евро пе.

Жен ски еко ном ски фо рум (WEF17) 
гло бал ни је до га ђај ALLLadiesLeague 
(ALL), нај ве ћег свет ског ме ђу на род
ног жен ског по кре та ко ји се за ла же 
за дру штве не про ме не под сти ца њем 
обра зо ва ња и осна жи ва ња же на. Има 
ви ше од 50.000 чла но ва у пре ко 150 
зе ма ља, због че га су ALL & WEF нај
бр жа ра сту ћа гло бал на мре жа чи
ји је циљ оства ри ва ње ко лек тив ног 
по тен ци ја ла у свим сег мен ти ма жи
во та. WEF 17 је ове го ди не оку пио 
ви ше од 2.000 же на из пре ко 100 зе
ма ља све та.

Срп ска пред у зет ни ца 
про гла ше на за „Же ну де це ни је” 
на Жен ском еко ном ском 
фо ру му у Њу Дел хи ју


