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RICSSON
Даме и господо,
Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже - CIGRE
СРБИЈА, одржаће своје традиционално саветовање, 30. по реду и уједно прославити
велики јубилеј - 60.годишњицу рада. Саветовање ће се одржати у периоду од 29.маја до
3.јуна 2011.године, на Златибору, једном од најлепших и најпосећенијих туристичко –
рекреативних центара у Републици Србији.
Генерални покровитељи и домаћини саветовања су Министарство за инфраструктуру и
енергетику Републике Србије, ЈП Електропривреда Србије и ЈП Електромрежа Србије.
Као и сва претходна саветовања и 30.јубиларно саветовање има за циљ да стручној
јавности представи најновија техничка знања и искуства из области производње,
преноса и потрошње електричне енергије и покаже спремност наших стручњака да
одговоре на изазове који се у овом тренутку поставњају пред електроенергетски сектор.
У складу са традицијом претходно одржаних саветовања, очекује се да на
30.саветовању учествује преко 1000 научних и стручних радника и пословних људи из
Србије, Републике Српске и земаља из окружења, који се баве проблемима производње,
преноса и дистрибуције електричне енергије и заштитом животне средине.
Студијски комитети и Организациони одбор уложили су велике напоре за припрему
реферата и обезбеђење добрих услова за одржавање Саветовања. За 30.саветовање је
пријављено око 200 радова, који су написани на унапред дефинисане, у овом тренутку
актуелне, преференцијалне теме. Учесници Саветовања имаће могућност да, кроз
дискусије на пленарним седницама 16 Студијских комитета, о темама обрађеним у
рефератима, дискусије по актуелним темама које ће се одржати у оквиру Округлог
стола и на панел презентацијама, размене своја мишљења и искуства. На тај начин,
30.саветовање, као и претходно одржана саветовања, даће свој пуни допринос
решавању актуелних проблема, везаних за будући развој, експлоатацију и управљање
електоенергетским системом Србије, што ће потврдити улогу и значај који су у
прошлости имала и данас имају саветовања CIGRE СРБИЈА.
Поред стручних и бројних пратећих садржаја, за време трајања Саветовања одржаће се
Техничка изложба, праћена пословним презентацијама, на којој ће произвођачи опреме,
консултантске, пројектантске и научно истраживачке организације из земље и
иностранства приказати своја најновија техничка достигнућа у производњи
електоенергетске опреме, засноване на примени нових материјала и технологија и
упознати учеснике са могућностима пружања услуга у мултидисциплинарним
областима рада којима се бави CIGRE СРБИЈА, обновити старе и успоставити нове
пословне контакте.
У исто време 30.саветовање ће пружити прилику за сусрете и дружење у изванредном
природном амбијенту Златибора и његовог окружења, које поред природних лепота
обилује и богатим туристичким садржајима и културно-историјским наслеђем.
Надам се да ће учесници 30.саветовања уживати, како у стручном раду, тако и у
богатом друштвеном програму, техничким и туристичким посетама које ће бити
организоване за време одржавања Саветовања.
Очекујем Ваш долазак на 30.саветовање и унапред се радујем сусрету са Вама.
Председник CIGRE СРБИЈА

мр Гојко Дотлић
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I ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
проф.др Радован РАДОСАВЉЕВИЋ, ЕТФ Београд, председник Одбора
мр Емилија ТУРКОВИЋ ,Београд, заменик председника Одбора
Миливој КРИЧКА, ЕМС Београд, члан
проф.др Драгутин САЛАМОН, ЕТФ Београд, члан
Борис ШУШИЋ, ЕМС Београд, члан
Јово МАРИЋ, МХ Електропривреда Републике Српске, члан
Саша СТЕФАНОВИЋ, Електросрбија Краљево, члан
Владимир ДОГАНЏИЋ, Електросрбија Краљево, ЕД Ужице, члан

II ПОЧАСНИ ОДБОР
мр Гојко Дотлић, председник CIGRE СРБИЈА
Милутин Мркоњић, Mинистар за инфраструктуру и енергетику Републике Србије
проф.др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке Републике Србије
проф.др Жељко Ковачевић, министар индустрије, енергетике и рударства Реп.Српске
Драгомир Марковић, генерални директор ЈП ЕПС, Београд
др Милош Миланковић, генерални директор ЈП ЕМС, Београд
Слободан Михајловић, директоp, ПД Електросрбија Краљево
Бранислава Милекић, генерални директор, Мешовити холдинг ЕПРС, Требиње
Душан Мијатовић, в.д. генералног директора, Електропренос БиХ, Бања Лука
Милан Тур, директор, Електропренос, Бања Лука
Александар Ћосић, директор АВВ, Београд
др Ненад Поповић, АВS холдинг, Београд
Борко Торбица, генерални директор, ЕLNOS BL d.o.o, Нови Београд
Giovanni Costa, генерални директор, SCHNEIDER ELECTRIC, Београд
Тихомир Рајлић, гeнерални директор, SIEMENS doo, Београд
др Мирослав Пољак, члан Управе за корпоративни развој, КONČAR, Загреб
мр Миленко Николић, Институт „Михајло Пупин“ – Аутоматика , Београд
Александар Скулић, RUDNAP GROUP, Београд
Дејан Слијепћевић, ГАТ, Нови Сад
Mирослав Вуковић, Електроенергетски Координациони Центар, Београд
Павле Томашевић, Енергопројект – Опрема, Београд
Милан Стаматовић, Председник Општине Чајетина
Миле Лакић, директор ХЕ Вишеград
Милутин Баранац, извршни директор ХЕ Вишеград
Томислав Поповић, начелник Општине Вишеград
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III ПРОГРАМСКИ ОДБОР
проф.др Драган ПЕТРОВИЋ
проф.др Радован РАДОСАВЉЕВИЋ
проф.др Саша СТОЈКОВИЋ
мр Александра ПОПОВАЦ ДАМЉАНОВИЋ
Илија НИКОЛИЋ, дипл.инж
проф.др Драгутин САЛАМОН
др Жарко ЈАНДА
мр Ђорђе ГОЛУБОВИЋ
мр Драган БАЛКОСКИ
проф.др Нешо МИЈУШКОВИЋ
Александра ЧАНАК НЕДИЋ, дипл.инж.
проф.др Златан СТОЈКОВИЋ
мр Емилија ТУРКОВИЋ
Мика КОВАЧЕВИЋ, дипл.инж
проф.др Предраг ОСМОКРОВИЋ
мр Јованка ГАЈИЦА
IV СТУДИЈСКИ КОМИТЕТИ
Стручне активности CIGRE СРБИЈА одвијају се у оквиру 16 студијских комитета
(СТК) и њихових радних група (РГ).
СТК А1
СТК А2
СТК А3
СТК Б1
СТК Б2
СТК Б3
СТК Б4
СТК Б5
СТК Ц1
СТК Ц2
СТК Ц3
СТК Ц4
СТК Ц5
СТК Ц6
СТК Д1
СТК Д2
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ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ТРАНСФОРМАТОРИ
ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА
КАБЛОВИ
НАДЗЕМНИ ВОДОВИ
ПОСТРОЈЕЊА
HVDC И ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
ЗАШТИТА И АУТОМАТИЗАЦИЈА
ЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ ЕЕС
УПРАВЉАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЕС
ПЕРФОРМАНСЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ЕЕС
ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈА
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ И ДИСТРИБУИРАНА ПРОИЗВОДЊА
МАТЕРИЈАЛИ И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
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V РАСПОРЕД РАДА НА САВЕТОВАЊУ
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VI НАЧИН РАДА НА САВЕТОВАЊУ
1. Рад по групама
Стручни рад на Саветовању обухвата проблематику 16 СТК чији су оквири дати преко
унапред дефинисаних преференцијалних тема. Дискусија се води по групама које су
кореспондентне са одговарајућим СТК, у оквиру проблематике која је обрађена у
радовима, а на основу питања стручних известилаца и питања пријављених за
дискусију. Извештај стручних известилаца налази се на почетку радова групе, као и на
сајту CIGRE СРБИЈА www.cigresrbija.оrg .
На 30.саветовању истовремено ће радити по 3 групе, у одвојеним салама. Распоред
рада по групама дат је у Поглављу V. Распоред је направљен тако да што већи број
учесника може пратити рад тематски сродних група. Радови који обухватају тематику
више група разматраће се на свим заинтересованим групама.
По завршетку рада група СТК ће формулисати предлог закључака које ће затим
усвојити Извршни одбор.
2. Реферати и информације
Након спроведене стручне рецензије, радови су сврстани у реферате или информације.
На 30.саветовању разматра сe стручна проблематика садржана у око 200 реферата /
информација.
3. Дискусија
Питања за дискусију предлажу стручни известиоци и она су публикована у извештајима
стручних известилаца, као и на сајту CIGRE СРБИЈА www.cigresrbija.оrg . Дискусију
усмерава председавајући групе, редоследом како су теме распоређене у извештају
стручних известилаца и по редоследу пријављивања дискутаната.
Дискутант предаје председавајућем попуњену пријаву за дискусију (образац бр.4) пре
почетка рада групе.
4. Техничка средства
Ауторима и дискутантима стоје на располагању видео пројектори.
У циљу избегавања застоја, аутори су дужни, дан пре излагања, да се обрате
Председнику одговарајућег СТК ради провере техничких могућности за презентацију
свог рада.
5. Округли сто
Поред стручног рада који ће се одвијати у оквиру 16 група, у оквиру 30.саветовања
организоваће се ОКРУГЛИ СТО СА 3 АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ:
1.тема:
„ПЛАН РАЗВОЈА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ СРБИЈЕ (ЕМС)

у периоду 2010 – 2014 (2020)
са визијом развоја мреже у Западној Србији“
(понедељак, 30.05.2011.године, 08:30 – 10:00 h, сала А (КЦ СРБИЈА))
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2.тема:
„НЕЈОНИЗУЈУЋА ЗРАЧЕЊА У ПРЕНОСНОЈ И ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ“
(понедељак, 30.05. 2011.год, 10:30 – 12:00 h, сала А (КЦ СРБИЈА))
3.тема:
„СТРУЧНИ АСПЕКТИ И ДИЛЕМЕ ВЕЗАНЕ ЗА НОВИ ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ
И ПОСЛЕДИЦЕ НА ЈП ЕПС: „НОВИ МОДЕЛ ТРЖИШТА У ОКВИРУ НОВОГ
ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ“
(понедељак, 30.05. 2011.год, 15:00 – 16:30 h, сала А (КЦ СРБИЈА))
6. Панел презентације
Садржај стручног рада на саветовању биће употпуњен и са више ПАНЕЛ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА, које ће се, зависно од проблематике, одржати у оквиру рада
одговарајућих група. Распоред ПАНЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЈА биће објављен на
информативним таблама, пре почетка рада Саветовања.
7. Изложба
У току 30.саветовања биће организована ТЕХНИЧКА ИЗЛОЖБА на којој ће
произвођачи опреме, консултантске, пројектантске, научно-истраживачке и друге
организације из земље и иностранства, приказати најновија техничка достигнућа,
заснована на примени нових материјала и технологија, као и своје могућности за
пружање услуга у електоенергетском сектору .
Изложба ће бити постављена у холу Хотела „Палисад“.
Отварање изложбе обавиће се у понедељак, 30.маја 2011.год. у 12:30 h.
8. Пословне презентације
У складу са Програмом маркетинга, велики спонзори , спонзори, произвођачи опреме и
друге заинтересоване радне организације презентоваће своје производне програме и
своје могућности за пружање услуга у електоенергетском сектору.
Пословне презентације ће се организовати у малој сали Хотела “Палисад” oд 30. маја до
02.јуна 2011.године, према распореду који ће бити дат у Водичу кроз Саветовање, а
биће објављен нa информативним таблама у свим хотелима у којима су смештени
учесници.
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VII ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА
За учеснике Саветовања Организациони одбор је припремио богат пратећи програм.
1. Друштвени програм
За све регистроване учеснике који су платили котизацију биће организован следећи
друштвени програм:
¾ Свечано отварање (недеља, 29. мај 2011.год, 18:00 h, КЦ СРБИЈА);
¾ Коктел добродошлице (недеља, 29. мај 2011.год, 20:00 h, Хотел ”Палисад”);
¾ Заједничка вечера (четвртак, 02.јун 2011.год, 21:00 h, Хотел ”Палисад”).
2. Техничко и туристичке посете
У току одржавања 30.саветовања планиране су техничко - туристичке посете значајним
електропривредним објектима у ближој околини Златибора, као и више туристичких
посета.
2.1 Техничко –туристички излет у Републику Српску
Ова посета обухвата разгледање Манастира Добрун, града Вишеграда и обилазак ХЕ
Вишеград.
Манастир Успења Пресвете Богородице у Добруну налази се у непосредној близини
Вишеграда. Манастир је подигао Вукан, син Стефана Немање у 12.веку. Свој највећи
успон манастир је доживео у доба цара Душана, средином 14.века, због потребе да се
тиме постави штит православља на граници са Босном. Дужност чувара тог дела
западне границе српске државе вршио је жупан Прибил Немањић, са синовима
Стефаном и Петром. Средином 15.века Турци су заузели твђаву Добрун са манастиром,
којом приликом је сам град разрушен, а манастир оштећен. У склопу историјских
околности,у периоду од 15 – 19. века, манастир је у више наврата разрушаван и
обнављан, а такође и у Првом и Другом светском рату.У Другом светском рату, Немци
су манастирску цркву користили као магацин за мине, па су губећи рат у јануару
1945.године активирали експлозив и до темеља разорили храм. Коначно, манастир је
обновљен 1946.године. Рушен и паљен, овај вредан сакрални објекат упорно опстаје на
свом старом месту, као персонификација српске судбине и невидљива веза између
Истока и Запада.
Упркос бројним рушењима у манастиру су сачувани делови живописа са
монументалним Христом Пантократором, владарским и ктиторским портретима,
пустињацима и медаљонима и, најзад поворка стојећих фигура са Светим Савом на
крају.
Вишеград је град на обали Дрине, у саставу Републике Српске, Федерација Босне и
Херцеговине. Вишеград је пре свега познат као град у ком је Иво Андрић провео
детињство и где је завршио основну школу, али и град у ком се налази чувени мост
Мехмед паше Соколовића, уписан на Листу светске културне баштине УНЕСК-а.
Вишеградска ћуприја на Дрини, задужбина великог везира Мехмед паше Соколовића
(великог османлијског војсковође пореклом из Босне), изграђена је у периоду од 1571.
до 1577. године, а градио га је тада најчувенији турски архитекта Коџа Мимар Синан.
Изграђен је у источњачком стилу и представља ремек дело тадашњег градитељства.
Има 11 лукова изнад којих протеже ограда моста. Укупна дужина моста износи 179.5
метара, висина над нормалним водостајем реке 15.40 метара, а ширина моста је 6.30
метара.
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У Вишеграду се налазе значајни споменици: Споменик Иви Андрићу, Кула Краљевића
Марка, Споменик српским борцима, Црква Успења Пресвете Богородице, Градска
галерија Вишеград, Спомен учионица Иве Андрића и др. Од природних лепота посебно
треба издвојити реку Дрину, као и северни део општине Вишеград, који се граничи са
националним парком Тара, који је природно станиште реликтне врсте, Панчићеве
оморике. У Вишеграду се ове године низом манифестација обележава пола века од
доделе Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу.
ХЕ Вишеград је прибранско постројење, изграђено на Дрини у периоду 1989–
1990.године; номинална снага генератора је 345 MVA (3x115 MVA), а просечна
годишња производња 1010 GWh. Прикључена је на мрежу 400 kV.
После обиласка Манастира Добрун, разгледања Вишеграда и ХЕ Вишеград, предвиђена
је вечера у хотелу који се налази на обали Дрине.
(среда, 01.јуни 2011.године, од 14:00 до 23:00 h)
Цена: За учеснике који нису платили котизацију износи 1 100 динара по учеснику
Напомена : Због преласка границе,учесници треба обавезно да понесу личну карту
и /или пасош!
2.2 Техничко - туристички излет на Тару : »Место где почиње лепота»
Ова посета обухвата обилазак ХЕ Бајина Башта, једне од првих већих ХЕ изграђених у
Србији раних шездесетих година прошлог века, као и највећег реверзибилног
постројења које је код нас изграђено, РХЕ Бајина Башта. При томе ће се посетити и
језеро Перућац дуго 52 km, настало преграђивањем Дрине. У оквиру ове посете
планиран је и обилазак Манастира Рача саграђеног у 13.веку и Храма посвећеног
Ваведењу Пресвете Богородице, за који се претпоставља да потиче из 12.века, са
фреском Светог Јована Крститеља, која спада у ред најлепших остварења српског
фреско сликарства. Поред тога посета обухвата и обилазак Калуђерских бара.
(уторак, 31.маја и/или четвртак, 02.јуна 2011.год, 09:00 h).
Напомена: Овај излет биће организован ако се пријави минимум 30 учесника.
Цена: 900 динара по учеснику
2.3 Обилазак Манастира Милешева
У оквиру ове туристичке посете планиран је обилазак Манастира Милешева, задужбине
Св.Саве и краља Владислава. Манастир је подигнут почетком 13. века. У њему су од
1240-1595.год. почивали мошти Св.Саве, а ту су крунисани и босански краљ Твртко и
захумски владар Стјепан Вукчић-Косача. У првој половини 16. века ту се налазило
седиште Пећке патријаршије. Међу многобројним фрескама посебно се истиче фреска
“Бели анђео”. Манастир је предложен да се уврсти у листу светске баштине,под
заштитом UNESCO-а.У оквиру Манастира налази се и богата ризница, која је тек
недавно отворена за посетиоце.
(уторак, 31.маја и/или четвртак, 02.јуна 2011.год, 09:00 h).
Напомена: Овај излет биће организован ако се пријави минимум 30 учесника.
Цена: 1 000 динара по учеснику
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2. 4 Посета Сирогојна
У оквиру ове посете обићи ће се једини музејски комплекс под отвореним небом у
нашој земљи ”Старо село”, који приказује народно градитељство и начин живота људи
овог краја крајем 19. и почетком 20.века. На једном месту смештене су стамбене куће,
пекаре, млекаре, вајати, ткаонице, ковачнице и штале у којима су некада живели и
радили чланови богатих сеоских домаћинстава, као и црква Светог Николе из 17.века.
Поред тога, организоваће се продајна изложба џемпера чувених плетиља из Сирогојна.
У оквиру овог излета обићи ће се Стопића пећина, водопад у Гостиљу и фабрика
Златибор воде.
(уторак, 31.маја и/или петак, 03.јуна 2011.год, 09:00 h).
Напомена : Овај излет биће организован ако се пријави минимум 30 учесника.
Цена : 900 динара по учеснику
Пријаве за туристичке и техничке посете се подносе на Обрасцу 3 који је саставни
део ПРОГРАМА САВЕТОВАЊА. Пријаве треба доставити Секретаријату CIGRE
СРБИЈА по доласку на Саветовање, у Хотелу”ПАЛИСАД”, најкасније до
понедељка, 30.маја 2011.год, до 12 h.
3. Позоришна представа
За учеснике 30.саветовања биће организована позоришна представа “КРАЈ ВИКЕНДА“,
коју ће извести глумци Народног позоришта из Ужица.
(понедељак ,30.мај. 2011.год, КЦ СРБИЈА, 21:00 h )
4 . Концерт
За учеснике 30.саветовања биће организован Концерт ансамбла „ЂЕРАМ“који изводи
класичну музику у обради.
(четвртак, 02.јуна. 2011.год, КЦ СРБИЈА, 19:00 h )
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VIII OСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. Пријава учешћа
Право учешћа на 30.саветовању стиче се подношењем пријаве на Обрасцу 1 (који је
саставни део ПРОГРАМА) и уплатом котизације.
За 30.саветовање предвиђенa je котизација у износу од 150 EUR сa ПДВ.
КОТИЗАЦИЈА обезбеђује учеснику:
• Право да присуствује и узме учешће у раду Саветовања;
• Право на ЦД који обухвата све радове са 30. саветовања;
• Зборник кратких садржаја;
• Пословну торбу;
• Пратећи материјал (беџ, привезак, блок, оловка);
• Извештај о раду Саветовања;
• Учешће на Свечаном отварању и Коктелу добродошлице;
• Учешће на Заједничкој вечери;
• Учешће на техничко - туристичкој посети;
• Улазницу за позоришну представу;
• Улазницу за Концерт
2. Резервација смештаја
За све учеснике 30. саветовања обезбеђени су смештајни капацитети у Хотелу
”Палисад”, ”Чигота”, ”Ратко Митровић” , „Мона“ , „Вис“ и СЦ“Златибор“ (Wai – Tai).
Мапа Златибора са положајем хотела у којима ће бити смештени учесници Саветовања
дата је у ПРОГРАМУ САВЕТОВАЊА. Цене смештаја су дате у доњој табели на бази
пуног пансиона по особи.
1/А-2
Апартман
већи
Дин
5 800
5 800
6 250 (лукс)

1/1 Пансион

1/2 Пансион

1/3 Пансион

1/Апартман
мањи

“Палисад”А

Дин
4 300

Дин
3 900

Дин
3 550

Дин
-

“Палисад”Б

5 500

4 300

4 100

-

3 450

2 850

-

-

-

5 500

-

-

6 200/5 000

5 800

-

-

5 800

-

-

5 800

-

-

-

Хотел

“Палисад”
Депаданс
„Палисад“
Бизнис
“Чигота”

5 500

“Р.Митровић”

-

“Мона“

8 500

“Вис”
СЦ „Златибор“
Wai - Tai

5 500

4 300
5 500 / 4 300
(фр.лежај)
4 300
5 900
7050(студио)
4 300

4 300

4 300

5 800
5 000

Напомињемо да је број једнокреветних соба и апартмана ограничен и да учесници
Саветовања треба то да имају у виду при резервацији смештаја.
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Резервација смештаја врши се попуњавањем обрасца 2 који је саставни део
ПРОГРАМА САВЕТОВАЊА и доставом документа о извршеној уплати непосредно
Хотелу ”ПАЛИСАД”. Упутство о начину плаћања дато је у обрасцу 1.
Учесници који желе да продуже свој боравак у хотелу (пре и после одржавања
Саветовања) могу то да учине по истим бенефицираним ценама које су важиле за време
одржавања Саветовања. Заинтересовани за ове услуге треба да се јаве рецепцији хотела
”ПАЛИСАД”.
3. Превоз учесника
Учесници 30. саветовања могу користити превозна средства у јавном транспорту:
Аутобус: Београд – Златибор, поласци из Београда: 07:30, 08:00, 08:20, 09:30, 16:40,
19:00 и19:30 h.
Аутобус: Нови Сад – Златибор, поласци из Новог Сада: 06:25, 08:55, 09:00 и 13:40 h.
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Образац број 1
30.саветовање
Златибор 29.мај – 03.јун 2011.год.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА1
Име и презиме:
Организација:_______________________________________________________
(пун назив)
Maтични број:____________________________________________________________
ПИБ:
Улица и број:
Град:
Поштански број:
Телефон:
Факс:
е-mail:___________________________________________
Датум уплате:

Потпис:

Динарске уплате извршити на жиро рачун CIGRE СРБИЈА бр.: 290-1458-37
Девизне уплате у € из иностранства треба усмеравати према следећим инструкцијама:
:56A:INTERMEDIARY

DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG
D-FRANKFURT

:57A:ACCOUNT WITH INSTITUTION:

:59:BENEFICIARY

UBBGRSBG
UNIVERZAL BANKA AD
FRANCUSKA BR.29
BEOGRAD RS
/RS35290017040000100947/
CIGRE SRBIJA
BEOGRAD

Пријаву испуњава сваки учесник Саветовања.
Организације које врше колективну пријаву учешћа, уз појединачне пријаве прилажу и
оверен збирни преглед броја учесника које пријављују.
Попуњен и потписан образац доставити поштом на адресу:
CIGRE СРБИЈА, Војводе Степе 412, Београд,
факсом: 011/3971 056, или е-mail-ом: cigresrbija@eps.rs

1

Mолимо пријаву попуните читко, штампаним словима
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Образац број 2
30.саветовање
Златибор 29.мај – 03.јун 2011.год.

РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА
Име и презиме: _________________________________________________________
Организација (пун назив и део): ______________________________________
Улица и број: ___________________________________________________________
ПИБ: __________________________________________________________________
Поштански број: _____________ Град: ______________________________________
Телефон: ____________________Фаx: __________________________
е-mail: _____________________________________
Резервација се врши попуњавањем пријаве читко и штампаним словима.
Цене су базиране на пуном пансиону по особи.
Молим да ми резервишете следеће услуге (заокружити жељене услуге):
1/А-2
Апартман
већи
Дин
5 800
5 800
6 250(лукс)

1/1 Пансион

1/2 Пансион

1/3 Пансион

1/Апартман
мањи

“Палисад”А

Дин
4 300

Дин
3 900

Дин
3 550

Дин
-

“Палисад”Б

5 500

4 300

4 100

-

3 450

2 850

-

-

-

5 500

-

-

6 200/5 000

5 800

-

-

5 800

-

-

5 800

-

-

-

Хотел

“Палисад”
Депаданс
„Палисад“
Бизнис
“Чигота”

5 500

“Р.Митровић”

-

“Мона“

8 500

“Вис”
СЦ „Златибор“
WaiTai

5 500

4 300
5 500 / 4 300
(фр.лежај)
4 300
5 900
7050(студио)
4 300

4 300

4 300

5 800
5 000

У хотел долазим дана ........................ у ..........сати, а одлазим дана ..........................у
............. сати.
Желим да будем у соби са .........................................................................................................
Датум .................................... 2011. године
Потпис: .........................................
Резервација смештаја се врши директно преко службе продаје у Хотелу „Палисад“
на телефон: +381 31 841 161, +381 31 841 151
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Образац број 3
30.саветовање
Златибор 29.мај – 03.јун 2011.год.

ПРИЈАВА ЗА ТУРИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЕТЕ

Име и презиме:
Организација:
(пун назив)
ПИБ:
Улица и број:
Поштански број:
Факс:
е-mail:_________________________________________
Пријављујем се за техничку и туристичку посету:
“ Посета манастира Добрун, града Вишеграда и ХЕ Вишеград
“ Обилазак ХЕ БАЈИНА БАШТА и РХЕ БАЈИНА БАШТА и Манастира Рача
“ Обилазак Манастира Милешева
“ Посета Сирогојна
Избор треба означити знаком ×.
Пријаву предати по доласку на саветовање Секретаријату CIGRE СРБИЈА
у хотелу “Палисад“ до 30.маја 2011.год. (понедељак) до 12:00 h
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Образац број 4
30.саветовање
Златибор 29.мај – 03.јун 2011.год.

ПРИЈАВА ЗА ДИСКУСИЈУ
Пријављујен се за дискусију у оквиру СТК _____
Тема: ___________________________________________________________
Реферат:_________________________________________________________
Кратак садржај дискусије:__________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Име и презиме пријављеног:
Организација:
Мобилни телефон: __________________________
Дискутант предаје председавајућем попуњену пријаву за дискусију пре
почетка рада групе.
Датум:
_____________

Потпис дискутанта:
____________________________
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Kompanija "GAT" D.O.O. osnovana je 30.04.1992.godine i čine je tri
poslovna centra i to u: Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Kompanija je
specijalizovana za trgovinu (unutršanja i spoljna) elektro energetskom
opremom, inženjerig u elektroenergetici i proizvodnju elektro energetske
opreme za distributivne EES i EEO. Kvalitet je jedina odrednica poslovnog
uspeha i prvi i najvažniji poslovni postulat u dosadašnjem poslovanju
kompanije GAT doo Novi Sad.
Kvalitet poslovanja usklađen je kroz poštovanje i sprovođenje sistema kvaliteta ISO 9001:2000, sistem
zaštite životne sredine ISO 14001, o čemu svedoće i navedeni sertifikati u posedu kompanije GAT doo
Novi Sad.
Komapnija GAT veoma ozbiljno pristupa proizvodnji SN rasklopne opreme, NN razvodnih postrojenja i
druge NN opreme za distributivne EEO i za sve svoje proizvode poseduje i odgovarajuće TIPSKE
ATESTE u skladu sa adekvatnim i pripadajućim JUS i IEC normama i preporukama. Atestiranje jre
realizovano od strane nezavisnih ispitnih laboratorija čiji je renome i rezutati prihvaćen od strane EPS.
Osnovna delatnost kompanije "GAT" je:
Trgovina na veliko i malo (unutršanja i spoljna) elektroopremom i elektromaterijalima
Proizvodnja NN rasklopne opreme (GST 1600A)
Proizvodnja NN distributivnih razvodnih tabli (GNN-08-1250, GNN-10-1250, GNN-12-1600)
Proizvodnja SN distributivnih postrojenja 12 kV i 24 kV (GSN-12, GSN-24)
Proizvodnja svih NN razvodnih i upravljačkih ormana prema zahtevima Investitora/Korisinika
Rekonstrukcija postrojenja SN/SN i SN/NN distributivnih TS, po sistemu „KLJUČ U RUKE“
Rekonstrukcija sistema relejne zaštite i daljinskog upravljanja (SCADA System) u EEO (SN
distributivne TS), po sistemu „KLJUČ U RUKE“
Rekonstrukcija industrijskih elektroenergetskih postrojenja, po sistemu „KLJUČ U RUKE“
Automatizacija industrijskih sistema, po sistemu „KLJUČ U RUKE“
Sistemi vatro dojave, po sistemu „KLJUČ U RUKE“
Izrada tehničke dokumentacije (Idejna rešenja, Glavni projekti, Izvođački projekti, Projekti
izvedenog stanja)
Izvođenje građevinslih radova i stanogradnja po sistemu „KLJUČ U RUKE“

GAT D.O.O. Novi Sad
Direkcija - Bulevar oslobođenja 30A
Komercijala i skladište - Temerinski put br.8
21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 531 222
Fax: +381 21 531 333
www.gat.co.rs
e-mail: gat@neobee.net
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narušavanja čovekov
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okoline?
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