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• Νέος νόμος για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων-  
Αποκλειστικά ηλεκτρονικές οι προσφορές από τον Ιούλιο του 2020. 

• Διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία Bechtel-Enka σχετικά με την 
κατασκευή του διαδρόμου Μοράβα. 

• Νέο κοινό σχέδιο που στοχεύει στη στήριξη των εμπορικών επιμελητηρίων 
των Δυτικών Βαλκανίων. 

• Αγορά ποσοστού της Komercijalna banka από τη σερβική Κυβέρνηση. 

• Δημοσιεύματα σερβικού τύπου για χρέη εταιρείας «Άκτωρ» . 

• Συνάντηση του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με  
την Υπουργό Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας 
(25/11/19). 

• Εξωτερικό εμπόριο Σερβίας (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019). 
Επικαιροποιημένα στοιχεία. 

• Ολοκλήρωση και εγκαίνια του ανατολικού τμήματος του Διαδρόμου 10. 

• Κρατικές επιχορηγήσεις ύψους 3,5 δισ. δηναρίων για ανακύκλωση.  

• Ενδιαφέρον κινεζικής εταιρείας για την κατασκευή μονάδας θέρμανσης στο 
Kragujevac 

• Προϋπολογισμός 168 εκατ. δηναρίων  για τα έργα στο νέο  λιμάνι του 
Βελιγραδίου. 

➢ Η κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε το Πρόγραμμα Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων 
για το 2019-2023, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έγκριση του νέου νόμου για 
τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται στην 
κοινοβουλευτική διαδικασία και η εφαρμογή του πρέπει να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 
2020. Ο νέος νόμος, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση 
όλων των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών με ηλεκτρονικά μέσα, τη διαφάνεια των 
διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, την αύξηση του αριθμού των προσφορών ανά 
περίπτωση και τη μείωση στη διάρκεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων.  Το νέο σχέδιο νόμου για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
υιοθετεί την ηλεκτρονική υποβολή. Η νέα ηλεκτρονική πύλη για τη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα επιτρέψει επίσης 
την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών κάτι που θα μειώσει τα εμπόδια στην 
πρόσβαση στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, αλλά και τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Όπως αναφέρθηκε, ο κύριος στόχος του 
Προγράμματος Ανάπτυξης Διαδικασιών Δημόσιας Σύμβασης για το 2019-2023 είναι η 
περαιτέρω ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διαδικασιών 
για δημόσιες συμβάσεις. 

➢ Οι διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία Bechtel-Enka σχετικά με την κατασκευή του 
διαδρόμου Μοράβα βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται σύνταξη σχεδίου εμπορικής 
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σύμβασης σύντομα σύμφωνα με την Υπουργό Κατασκευών, Μεταφορών και 
Υποδομών της Σερβίας κα Ζόρανα Μιχαΐλοβιτς. "Είμαστε σε συνομιλίες με την 
κοινοπραξία Bechtel-Enka, η οποία επιλέχθηκε από την κυβέρνηση σε δημόσιο 
διαγωνισμό. Οι συζητήσεις δεν είναι απλές, αλλά αναμένουμε ότι, εντός του 
συντομότερου χρονικού διαστήματος, ίσως σε πέντε με δέκα ημέρες, θα έχουμε σχέδιο 
εμπορικού συμβολαίου και στη συνέχεια, μπορούμε να περιμένουμε τα έργα να 
ξεκινήσουν σε λίγες μέρες », είπε. Ο διάδρομος Morava θα συνδέσει τα Krusevac, 
Kraljevo, Trstenik και Vrnjacka Banja. 

➢ Ένα νέο κοινό σχέδιο που στοχεύει στη στήριξη των εμπορικών επιμελητηρίων των 
Δυτικών Βαλκανίων συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Συνδέσμου Επιμελητηρίων 
Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (CIF), στο Βελιγράδι. "Μαζί με το Γερμανικό-Σερβικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο και τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ξεκινήσαμε ένα 
νέο σχέδιο για βαθύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση", δήλωσε ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας (PKS) Marko Cadez, ο οποίος 
επίσης προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της CIF. Το έργο αφορά στη 
δημιουργία ενός νέου οικονομικού χώρου που θα είναι ανοιχτός σε όλες τις 
οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων.  

➢ Το Υπουργείο Οικονομικών της Σερβίας επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Κυβέρνηση της 
Σερβίας αγόρασε ποσοστό 34,58% της Komercijalna banka από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και το κεφαλαιουχικό ταμείο του 
International Finance Corporation (IFC). Τα δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
είχαν συνολικά 34,58% των κοινών μετοχών της Komercijalna banka ad Beograd. 
Σύμφωνα με τους όρους και σε τιμή που καθορίστηκε με συμφωνία μετόχων το 2009, 
οι μετοχές αγοράστηκαν για 217 εκατ. Ευρώ. Η συναλλαγή ολοκληρώνει επιτυχώς την 
ενοποίηση της ιδιοκτησιακής δομής της Komercijalna banka, επιτρέποντας στη 
Δημοκρατία της Σερβίας να προσφέρει 83,23% κοινών μετοχών σε δυνητικό αγοραστή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρόσκληση 
για υποβολή προσφορών για την αγορά της τράπεζας προέβλεπε ότι η κυβέρνηση θα 
εξαγοράσει τις μετοχές που ανήκουν σε τέσσερις από τους κύριους μετόχους της 
τράπεζας. Τον περασμένο Ιούνιο, η κυβέρνηση αγόρασε συνολικά 6,8% των μετοχών 
από τα γερμανικά και σουηδικά επενδυτικά ταμεία DEG και SVED. 

➢ Σε συνέχεια ολοκλήρωσης των εργασιών στον Άξονα 10 από την ελληνική εταιρεία 
«Άκτωρ», δημοσιεύματα των σερβικών εφημερίδων υποστηρίζουν ότι η εταιρεία 
χρωστάει σημαντικά ποσά και τώρα ζητάει διαγραφή τμήματος του χρέους. 
Συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο «Άκτωρ» χρωστάει στους 
υπεργολάβους δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για υπηρεσίες, εμπορεύματα, πρώτες ύλες 
και υλικά. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε εταιρεία στην οποία ο Άκτωρ δεν έχει 
καταβάλει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ και η οποία έχει υποβάλει 3 αγωγές. Οι 
υπεργολάβοι της ελληνικής εταιρείας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρέμειναν 
απλήρωτοι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Άξονα 10. Αναφέρεται επίσης 
ότι η ελληνική εταιρεία ζητά τη διαγραφή 20 έως 30% του χρέους, προκειμένου να 
αποδώσει το υπόλοιπο των απαιτήσεων. Αναφέρεται τέλος, πως δεν υπάρχει επίσημη 
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πληροφορία για το συγκεκριμένο ποσό που χρωστάει η ελληνική εταιρεία, η οποία δεν 
θέλησε να δώσει απαντήσεις στους δημοσιογράφους. 

➢ Συνάντηση του Πρόεδρου του ΟΛΘ κ. Σωτήριο Θεοφάνη με  την Υπουργό Κατασκευών, 
Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας κα Μιαχαϊλοβιτς πραγματοποιήθηκε στο 
Βελιγράδι. Στης συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού 
Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος κ. Κώστας Γεωργάκος με τον αντιπρόεδρο του 
Επιμελητηρίου κ. Μπάνε Πρέλιεβιτς. Ο κ. Θεοφάνης παρουσίασε τα σχέδια του ΟΛΘ, 
επισημαίνοντας πως σκοπός είναι να καταστεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
μεταφορικός κόμβος διεθνούς εμβέλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη 
Βαλκανική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της ευρύτερης 
περιοχής.  Βασικότερη επένδυση, προς επίτευξη των στόχων αυτών, είναι η επέκταση 
του 6ου προβλήτα, οι εργασίες του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο 
δίμηνο του 2020 και να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Ο κ. Θεοφάνης σημείωσε 
ότι η αγορά των Βαλκανίων είναι ο βασικός στόχος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, 
καθώς η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων που καταγράφηκε τους 
τελευταίους μήνες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία της εταιρείας στις 
αγορές της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. 
Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι στόχος είναι οι εμπορευματικοί σταθμοί από τη Σερβία να 
συνδέονται απευθείας με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (dry ports). Η Υπουργός κα 
Μιχαϊλοβιτς και οι συνεργάτες της, καλωσόρισαν την ελληνική αντιπροσωπεία 
τονίζοντας τη σημασία που έχει για την χώρα της η σύνδεση της Σερβίας με το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, κυρίως σε ότι αφορά τις μεταφορές. Παρουσίασε εν τάχει τον 
επενδυτικό σχεδιασμό της Σερβίας στον τομέα των μεταφορών, δίνοντας έμφαση σε 
δύο έργα, για την υλοποίηση των οποίων κάλεσε την ελληνική πλευρά να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Τα έργα αυτά αφορούν: (α) το νέο λιμένα του Βελιγραδίου και (β) τον 
λιμένα της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα. Για τον μεν λιμένα Βελιγραδίου η Υπουργός ανέφερε 
ότι η προκήρυξη για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή του θα 
δημοσιοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 
2022 καθώς και ότι στόχος είναι το νέο λιμάνι να παραδοθεί το 2024. Για τον δε λιμένα 
της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα (σε απόσταση 45 λεπτών οδικώς από το Βελιγράδι) επί του 
ποταμού Σάβα, θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν την 
δημιουργία ομάδας εργασίας, με συμμετοχή εκπροσώπου της Ελληνικής πρεσβείας 
στο Βελιγράδι, η οποία θα επεξεργαστεί το πλαίσιο και τους τομείς συνεργασίας 
ανάμεσα στον ΟΛΘ και το Υπουργείο Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της 
Σερβίας και θα καταλήξει, το συντομότερο δυνατό, σε υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας. 

➢ Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο στη Δημοκρατία της Σερβίας για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε σε 30.32 εκατ. Ευρώ - δηλαδή αύξηση 7,9% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018. Η αξία των εξαγωγών εκφραζόμενη σε ευρώ, 
ανήλθε σε 12.98 εκατ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 7,0% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 17.33 εκατ. Ευρώ, αύξηση 8,7% σε 
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σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το έλλειμμα ανήλθε σε 4.35 εκατ. Ευρώ, 
αύξηση 14,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο λόγος εξαγωγών - 
εισαγωγών ήταν 74,9% και ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, όταν ήταν 76,1%. Από τις περιφέρειες, το μεγαλύτερο μερίδιο στις εξαγωγές 
της Σερβίας κατέχει η περιοχή της Βοϊβοντίνα, (34,5%), ακολουθούμενη από την 
περιοχή του Βελιγραδίου (26,5%). Το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές Σερβίας 
σημειώθηκε στην περιοχή του Βελιγραδίου (47,5%), ακολουθούμενη από την περιοχή 
της Βοϊβοντίνα (28,5%). Το εξωτερικό εμπόριο κατά την περίοδο αναφοράς σημείωσε 
το υψηλότερο επίπεδο με τις χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί συμφωνίες για το 
ελεύθερο εμπόριο. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 
62,6% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου. Οι κύριοι εταίροι του εξωτερικού 
εμπορίου είναι: 

Εξαγωγές 
EUR 
million Εισαγωγές 

EUR 
million 

Γερμανία              1.62 Γερμανία                   2.2 

Ιταλία             1.3 Κίνα 1.6 

Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη 1.1 Ιταλία                      1.51 

Ρουμανία 752 Ρωσία 1.5 

Ρωσία  647 Ουγγαρία                  768 

Ο δεύτερος σημαντικός εταίρος αναφέρεται στις χώρες της CEFTAi, δεδομένου ότι 
το πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 1.52 εκατ. Ευρώ, αποτέλεσμα 
κυρίως των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων (δημητριακά και παραγώγων αυτών), 
πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου, ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών, 
και ποτών. Οι εξαγωγές κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθαν σε 2.2  εκατ. Ευρώ, 
ενώ οι εισαγωγές ήταν 696 εκατ. Ευρώ. Ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών ήταν 
319,0%.  
Εξαγωγές εκατ. Ευρώ  

Εξαγωγές 
EUR 
εκατ. Εισαγωγές 

EUR 
εκατ. 

Ηλεκτρικές μηχανές 
και συσκευές 1.5 

 
Πετρέλαιο και 
παράγωγα  1.08 

Οδικά οχήματα  664.4 
Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές 1.05 

Σίδερο και ατσάλι  625 
Οδικά οχήματα 
 1.01 

Προϊόντα 
καουτσούκ 624 Σίδερο και ατσάλι 718 

Κινητήρες και 604 Άλλα μηχανήματα 645 
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μηχανές γενικής χρήσης 

Το ελληνο-σερβικό εμπόριο σε αξία αυξήθηκε κατά +0,92% ( Από 348.4 εκατ. ευρώ 
το 9μηνο του 2018 σε 351.6 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο του 2019 ) 
Οι σερβικές εξαγωγές προς Ελλάδα αυξήθηκαν κατά +10,39%  ( Από 125.1 εκατ. 
ευρώ το 9μηνο του 2018 σε 138.1 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο του 2019 )  
Οι  σερβικές εισαγωγές από Ελλάδα μειώθηκαν κατά -4,38%  ( Από 223.3 εκατ. 
ευρώ το 9μηνο του 2018 σε 213,5 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο του 2019 ).  
 

➢ Το τελευταίο τμήμα μήκους 22 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Διαδρόμου 10 
από το Prosek έως το Crvena Reka εγκαινιάστηκε επίσημα το Σάββατο (9/11). Τα 
εγκαίνια του έργου σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
ανατολικού τμήματος του Διαδρόμου 10, η οποία ξεκίνησε το 2010 και συνδέει τη 
Νις και το Δημητροβγκραντ προς τα σύνορα με τη Βουλγαρία.  
Στην τελετή παρέστησαν  ο Πρόεδρος της Σερβίας κ. Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο 
Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Μπόικο Μπορίσοφ, η Πρωθυπουργός της 
Σερβίας κα Άννα Μπέρναμπιτς, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των δύο 
χωρών και εταιρειών που συμμετείχαν στις οδικές εργασίες.  
Τόσο ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, όσο και ο  Σέρβος Πρόεδρος Βούτσιτς, 
χαιρέτησαν την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, το οποίο συμβάλλει στη 
διασύνδεση των χωρών και τη διευκόλυνση των μεταφορών.   
Το συνολικό μήκος ολόκληρου του Διαδρόμου 10 στη Σερβία είναι περίπου 813 
χιλιόμετρα και η ανατολική του διακλάδωση από το Νις στο Δημητροβγκραντ έχει 
μήκος συνολικά 86,9 χιλιόμετρα.  
Σημειώνουμε ότι η ελληνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είχε αναλάβει 4 έργα 
κατασκευής τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου κατά μήκος του Άξονα 10, από το 
Nis προς το Dimitrovgrad εκ των οποίων το τελευταίο τμήμα παραδόθηκε στην 
κυκλοφορία το περασμένο Σάββατο. Το συγκεκριμένο τμήμα περιελάμβανε την 
κατασκευή 12,5 χιλιομέτρων πλήρους αυτοκινητοδρόμου, με 2 λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 1 Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Πρέπει να 
σημειωθεί,  πως στο έργο παρουσιάστηκαν σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα, τα 
οποία οδήγησαν στον συνολικό επανασχεδιασμό του. 

➢ Το επόμενο έτος, όσοι ανακυκλώνουν θα μπορούσαν να υπολογίζουν σε κρατικές 
επιδοτήσεις συνολικού ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δηναρίων. Σύμφωνα με το 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, προβλέπονται 27% περισσότερα κονδύλια 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα πλεονασματικά ποσά θα 
κατευθύνονται στα κονδύλια του προϋπολογισμού και στην πραγματικότητα θα 
υπερβούν το 45%. Η Σερβία, καθώς και άλλες χώρες του κόσμου, προσπαθούν να 
στραφούν στην κυκλική οικονομία, όπου η αρχή της χρήσης των πόρων 
συνεπάγεται την εξάλειψη των αποβλήτων.  Η Σερβία προετοιμάζει επίσης νέες 
λύσεις μέσω του νόμου για τη διαχείριση αποβλήτων. Από τις αναλύσεις 
προκύπτει ότι, στον τομέα των πλαστικών συσκευασιών στη Σερβία, παράγονται 
16 χιλιόγραμμα αποβλήτων ανά κάτοικο κάθε χρόνο. Μόνο το 22% του συνόλου 
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της ποσότητας ανακυκλώνεται. Στην ΕΕ παράγονται 32 κιλά, αλλά το 43% 
ανακυκλώνεται. Όσον αφορά τα απόβλητα τροφίμων στη Σερβία, μόνο το 1% 
επαναχρησιμοποιείται ως ζωοτροφή, βιοαέριο, λίπασμα ή ως δωρεές σε τράπεζες 
τροφίμων. 

➢ Η κινεζική εταιρεία TBEA ενδιαφέρεται για την κατασκευή μονάδας θέρμανσης 
στο Kragujevac, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Dong Chen, σε 
συνομιλία με τον Πρόεδρο του Σερβικού Εθνικού Συμβουλίου Συντονισμού 
Συνεργασίας Ρωσίας-Κίνας, κ. Τόμισλαβ Νίκολιτς και τον Υπουργό Ενέργειας της 
Σερβίας, κ. Άντιτς. Κατά τη συνάντηση στη Σαγκάη, ο Dong Chen δήλωσε ότι η 
TBEA θα κατασκευάσει μια συνδυασμένη μονάδα θέρμανσης, η οποία θα παράγει 
θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.  

➢ Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, 168 εκατ. RSD θα διατεθούν 
για το σχεδιασμό ενός νέου λιμένα στο Βελιγράδι και τα πρώτα έργα αναμένονται 
μέχρι το τέλος του 2021. Στόχος είναι να καταστεί το νέο λιμάνι σύγχρονος κόμβος 
των διατροπικών μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια, με χωρητικότητα 
επαναφόρτωσης τριών έως πέντε εκατομμυρίων τόνων διαφόρων ειδών φορτίου. 
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του νέου λιμένα είναι μέχρι το τέλος του 
επόμενου έτους ή το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. 
Η ακριβής τοποθεσία εξακολουθεί να διερευνάται, αλλά όπως φαίνεται θα 
βρίσκεται κοντά στη Γέφυρα Pupin. Η έναρξη και ολοκλήρωση του έργου 
εξαρτάται από την επίλυση της διαμάχης μεταξύ του λιμανιού του Βελιγραδίου 
και του Δήμου Βελιγραδίου. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η 
συνολική αξία της κατασκευής του λιμανιού του Βελιγραδίου, είναι περίπου 180 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία της 
λιμενικής υποδομής. Η Σερβία σχεδιάζει να ζητήσει δάνειο από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και πιθανώς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης για ένα μέρος του ποσού των 90 εκατ. Ευρώ. Τα υπόλοιπα 
κεφάλαια θα πρέπει να εξασφαλιστούν μέσω της επένδυσης του 
παραχωρησιούχου του λιμένα. Το κράτος έχει ήδη λάβει μια επιχορήγηση από την 
ΕΕ ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ βάσει του οποίου προετοιμάζεται μια 
προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για το νέο λιμάνι. Το νέο λιμάνι θα είναι 
ένας σύγχρονος διατροπικός κόμβος.  

 

 

 

 
i Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA).   Σερβία. Βόρεια Μακεδονία. Αλβανία. 
Μολδαβία. Μαυροβούνιο. Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Κοσσυφοπέδιο (έμμεσα, εκπροσωπούμενο από την Αποστολή της 
Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο) 


