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Δημόσιες επιχειρήσεις: πορεία ιδιωτικοποιήσεων 

Ο έξβνο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο  
ηνπ ΓΝΣ κε αληηθείκελν ηελ πνξεία ηδησηηθνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ εηαηξηψλ. Ο 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θνο Κλέδεβηηο δήισζε ‘νηη κέρξη ζηηγκήο ε 
ηδησηηθνπνίεζε ησλ έληεθα θξαηηθψλ εηαηξηψλ ζπλερίδεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλν 
ξπζκφ θαη φηη νη εηαηξίεο απηέο δελ εμαξηψληαη πιένλ απφ ην ηακείν ηνπ θξάηνπο. 
Δπίζεο, ν Τπνπξγφο αλέθεξε φηη ην θαζαξφ θέξδνο ησλ θξαηηθψλ εηαηξηψλ ηνπ 
έηνπο 2016 αλέξρεηαη ζηα 70 εθαηνκκχξηα επξψ. ηε ζπλέρεηα ε Πξσζππνπξγφο 
ηεο εξβίαο δήισζε φηη ζα επηδηψμεη ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ 
θξαηηθφ ηνκέα έσο ην 2020, κε ηηο πξψηεο απψιεηεο λα αλέξρνληαη ζηηο 2,500 
ζέζεηο ην 2017. 

 

ΔΝΤ: πιθανή ανανέωση συνεργασίας  

Ο επηθεθαιήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γξαθείνπ γηα ηελ θεληξηθή θαη ηελ αλαηνιηθή 
Δπξψπε ηνπ ΓΝΣ, θνο Σδέηκο Ρφαθ, δήισζε ζηηο 4 Ηνπιίνπ φηη είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηε εξβία λα ζπλερίζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο, ελψ αθνινχζσο είπε φηη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο εξβίαο 
δηαηεξεί ηε ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη φηη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ηεο ήηαλ πςειφηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν. ηηο 5 Ηνχιηνπ ν θχξηνο 
Ρφαθ ζρνιηάδνληαο ηηο δειψζεηο ηεο Πξσζππνπξγνχ ηεο εξβίαο πεξί 
αλαλέσζεο ζπλεξγαζίαο κε ην ΓΝΣ δήισζε φηη απηή εμαξηάηαη απφ ηηο ζεξβηθέο 
αξρέο.  

 

Σερβία-Κουβέιτ: συμφωνίες συνεργασίας  

Ζ εξβία θαη ην Κνπβέηη, ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο 
πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο θαη ελέξγεηαο. Ο έξβνο 
Πξφεδξνο επεζήκαλε φηη ε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία θαη ην 
Αδεξκπατηδάλ ζα δηέξρεηαη κέζσ ηεο Σνπξθίαο. Ζ θαηαζθεπή ελφο ελαέξηνπ 
θφκβνπ ζηε Βνπιγαξία, θνληά ζηε Βάξλα, είλαη απνιχησο δσηηθήο ζεκαζίαο, 
δηφηη ζα επηηξέςεη ζηε εξβία φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηεί ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην, 
αιιά θαη λα εηζπξάηηεη θφξνπο απφ άιιεο ρψξεο θαη εδάθε ζηελ πεξηνρή, 
εμήγεζε ν Βνχηζηηο. Ο Τπνπξγφο ελέξγεηαο ηεο εξβίαο θ. Αιεμάλδαξ Άληηηο 
δήισζε ζηελ ζπλέρεηα φηη ε εξβία πξφθεηηαη λα επεθηείλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε 
ηελ Σνπξθία ζηε βηνκεραλία αεξίνπ, θαζψο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί έξγα θνηλνχ 
ελδηαθέξνληνο δεδνκέλνπ φηη ε Σνπξθία ζα θαηαζηεί θεληξηθφο θφκβνο 
δηακεηαθφκηζεο θπζηθνχ αεξίνπ.  
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IKEA: επενδύσεις σε οδικά δίκτυα 

Ζ ΗΚΔΑ επελδχεη 10 εθαηνκκχξηα επξψ ζε νδηθά δίθηπα πξφζβαζεο ζην λέν 
θαηάζηεκά ηεο ζην Βειηγξάδη, ε δε εηαηξεία επίπισλ επέλδπζε πάλσ απφ 6 
εθαηνκκχξηα επξψ επηπιένλ ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Bubanj Potok ζην 
Βειηγξάδη. Γηα ηελ αθξίβεηα ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηεί 2 ρηιηφκεηξα δεκφζηνπ 
θσηηζκνχ, πάλσ απφ 5000 κέηξα πδξαπιηθνχ δηθηχνπ θαη ππνλφκσλ, φπσο 
επίζεο 60.000 ηεηξαγσληθά κέηξα πξάζηλσλ επηθαλεηψλ νη νπνίεο ζα 
νινθιεξσζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο πφιεο. 

 

DELOITTE: σύμβουλος ιδιωτικοποίησης για την PKB 

Ζ εηαηξία Deloitte ζα είλαη ν ζχκβνπινο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο PKB θαη ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ κνληέινπ 
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ  πξνζερή πεξίνδν. Ο δηεπζπληήο ηεο 
εηαηξείαο, θ. Γ.Πέηξνβηηο, ππέγξαςε ζχκβαζε γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κε 
ηελ DELOITTE πξνθεηκέλνπ, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, λα αλαθνηλσζεί απφ ην 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ν δεκφζηνο δηαγσληζκφο γηα ηελ πψιεζε ηεο εηαηξείαο 
PKB, ε νπνία είλαη κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ζηε εξβία 
θαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο  παξαγσγνχο γάιαθηνο ζηελ Δπξψπε. Ζ εηαηξεία 
απαζρνιεί 1,782 άηνκα απφ ηνπο νπνίνπο νη 120 εξγάδνληαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο 
εηαηξείεο.  

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: νέα έργα στη Σερβία 

Καηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ζηελ Σεξγέζηε ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ε Δπξσπατθή 
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ζπκθψλεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πεξηνρήο 
θαη ππέγξαςε ζπκθσλίεο αμίαο 80 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή 
θαη 120 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ εξβία. Δπίζεο, ε EIB ππέγξαςε ζχκβαζε 
γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κνζφβνπ ζηνπο ηνκείο ησλ 
ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, θιηκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθπαίδεπζεο θαη 
πγείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο, ε Δπξσπατθή επελδπηηθή 
ηξάπεδα ελέθξηλε δάλεην 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ θαηαζθεπή λνζνθνκείσλ 
ζην Νφβη αλη, Νηο, Κξαγθνχγηεβαηο θαη ην Βειηγξάδη. 

 

Χαμηλότερη στα Βαλκάνια η ανάπτυξη στη Σερβία 

Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο εξβίαο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 ήηαλ 
ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο θαη αλήιζε ζε 1,2%. Ζ 
ινβελία είλαη ε ρψξα πνπ παξνπζίαζε ηελ πςειφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 
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5,3% ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε Kξναηία κε 2,5%. Ζ αλεξγία ζηε εξβία ζην 
ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ αλήιζε ζε 15,2%, ην δε πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 
13,2% ζηελ Κξναηία θαη 9,8% ζηε ινβελία. 

 

Η Σερβία θα γίνει μέλος της ΕΕ έως το 2026 

Ο θ. Νηφλαιλη Σνπζθ, Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, δήισζε φηη ε 
εξβία ζα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ κφιηο εθπιεξψζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία 
έληαμεο ππνρξεψζεηο. Ο Πξφεδξνο Βνχηζηηο δήισζε, απφ πιεπξάο ηνπ φηη, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη θάηη ηέηνην, ε εξβία πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ θαηάξηηζε 
ελφο λένπ επηαεηνχο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2026. 

 

Σχέδιο ανακατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγράδι-Μπαρ 

Ζ Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ θα Εφξαλα Μηραΐινβηηο δήισζε ζηηο 17 
Ηνπιίνπ φηη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Βειηγξαδίνπ-Μπαξ είλαη έλαο απφ 
ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εξβίαο. Σν έξγν εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο Ρσζηθνχο ηδεξνδξφκνπ, ε δε πξψηε θάζε ηνπ νινθιεξψζεθε κε ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ 35 ρηιηνκέηξσλ κεηαμχ ηνπ Ρέζληθ (Resnik) θαη ηνπ Βξένηζη 
(Vreoci). Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 80 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη κε ξσζηθφ δάλεην. 

 

Έργα Παγκόσμιας Τράπεζας στη Σερβία 

Ζ Τπνπξγφο θαηαζθεπψλ, κεηαθνξψλ θαη ππνδνκψλ παξνπζίαζε ζηε λέα 
δηεπζπληή ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηα Γπηηθά Βαιθάληα θα Linda Van 
Gelder ηα έξγα ζηδεξνδξφκσλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ 
Σξάπεδα. Ζ θα Linda van Gelder ζπλεράξε ηελ Τπνπξγφ ηεο εξβίαο γηα ηηο 
κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη θάλεη κέρξη ζηηγκήο ζην ελ ιφγσ Τπνπξγείν. 

 

Ίδρυση αγροτικού συλλόγου στο Βελιγράδι 

Ο αγξνηηθφο ζχιινγνο πνπ ηδξχζεθε ζην Βειηγξάδη ζηηο 18 Ηνπιίνπ, έρεη ζηφρν λα 
παξέρεη ζηνπο παξαγσγνχο έλα πιαίζην αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κε 
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγήο, δήισζε ν 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο Μπξαληζιαβ Νεληηκνβηηο. Σν θεληξηθφ γξαθείν ησλ 
ζπιιφγσλ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε θαη ην Σακείν Αλάπηπμεο 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σν Σακείν έρεη ρνξεγήζεη ζηε εξβία 1,5 δηζεθαηνκκχξηα 
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δνιάξηα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ζρέδηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

  

Συνάντηση Σέρβου υπουργού εργασίας με κινεζικό HESTEEL 

ηηο 20 Ηνπιίνπ,ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
ζπλαληήζεθε κε αληηπξνζσπεία ηεο Hesteel εξβίαο γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ ραιπβνπξγεία Zelezara ζην Smederevo πνπ αλήθεη ζηελ 
θηλεδηθή εηαηξεία. Ο Τπνπξγφο δήισζε επραξηζηεκέλνο κε ηε δηαρείξηζε απφ ηε 
Hesteel ηεο Zelezara Smederevo, θαζψο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο 
κηζζνχο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

Προς πώληση η εταιρεία BETONJERKA έναντι EUR 1,1 εκ. 

ηε 1ε Απγνχζηνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ηεο εξβίαο εμέδσζε δεκφζηα 
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ εμαγνξά 75% ηεο εηαηξείαο  
Betonjerka κε βάζε ην φκπνξ έλαληη 1,08 εθαη. επξψ. Ζ Betonjerka 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο θαη 
απαζρνιεί 41 εξγαδφκελνπο.  

 

Στη βουλγαρική SOPHARMA TRADING η ιδιοκτησία της LEKOVIT  

Ζ κεγαιχηεξε εηαηξεία θαξκαθνβηνκεραλίαο ηεο Βνπιγαξίαο, Sopharma Trading 
πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ 70% ηεο Lekovit Serbia ζηηο 4 Απγνχζηνπ, 
γεγνλφο πνπ ηελ θαηέζηεζε πιεηνςεθηθφ ηδηνθηήηε. Με πνζνζηφ 30% ε Lekovit 
είλαη ηδηνθηήηεο ηεο κεηνςεθίαο θαη ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ 
αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Sopharma, θ.Νηηκίηαξ 
Νηηκηηξφθ, δήισζε φηη ην ζρέδην πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε πιήξνπο κνληέινπ 
επηρεηξήζεσλ φπσο ζηε Βνπιγαξία. Σν 2016 ε εηαηξεία είρε 150 ππαιιήινπο. 

 

Αύξηση των τουριστικών εσόδων για το Βελιγράδι  

Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζην Βειηγξάδη ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο ήηαλ πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα επξψ πςειφηεξα απφ φ, ηη ηελ ίδηα πεξίνδν 
πέξπζη. Πεξίπνπ 19% πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο δηέκεηλαλ ζην Βειηγξάδη ζε ζρέζε 
κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη θαη θαηαγξάθεθαλ 22% πεξηζζφηεξεο 
δηαλπθηεξεχζεηο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζθεπηψλ πξνήιζε απφ ηελ Σνπξθία, 
δήισζε, ελψ νη Ηζξαειηλνί πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο 
ζην Βειηγξάδη θαηά 55.336. Σν γεγνλφο φηη ην Βειηγξάδη είλαη κία απφ ηηο 
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παιαηφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. 

 

YUTA: 1 εκ. Σέρβοι τουρίστες έκαναν διακοπές στο εξωτερικό το 2017 

Ο αλακελφκελνο αξηζκφο ησλ έξβσλ ηνπξηζηψλ πνπ πέξαζαλ ηηο θαινθαηξηλέο 
ηνπο δηαθνπέο ζην εμσηεξηθφ θέηνο ζα είλαη πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην, νη 
πεξηζζφηεξνη απνφ απηνχο κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 
θαινθαηξηνχ, ν αξηζκφο ησλ έξβσλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα δηαλπθηεξεχζνπλ, κέζσ 
ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ή αηνκηθά, ζηελ Διιάδα ζα είλαη πεξίπνπ 950.000. 

 

Τραπεζική συμφωνία για το χρέος της Galenika 

Ο πηζαλφο αγνξαζηήο ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο Galenika ζα πξέπεη λα 
πιεξψζεη 25 εθαηνκκχξηα επξψ γηα λα αγνξάζεη απφ ηηο ηξάπεδεο ην ρξένο ηεο 
εηαηξείαο χςνπο 71,7 εθαηνκκπξίσλ επξψ, φπσο αλέθεξε ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο ζηηο 10 Απγνχζηνπ. 

 

170 εκ. δηνάρια για εκπαίδευση σε ΤΠΕ 

Ο ππνπξγφο Δξγαζίαο ηεο εξβίαο, θ.Εφξαλ Σδνξληέγηεβηηο, δήισζε φηη ην 
ππνπξγείν ζρεδηάδεη ηελ εθηακίεπζε επηπιένλ θνλδπιίσλ χςνπο 170 
εθαηνκκπξίσλ δελαξίσλ γηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
πιεξνθνξηθήο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο. χκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηεο 13εο 
Απγνχζηνπ, ην ππνπξγείν ζα δηαζέζεη ρξήκαηα γηα λα εθπαηδεχζεη 900 άηνκα 
ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ελψ απηφ ην έηνο 1,000 άηνκα ζα 
επαλεθπαηδεπζνχλ απφ εηδηθνχο πιεξνθνξηθήο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζέζεηο 
εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, 
δήισζε ν Σδφξηδεβηηο. 

 

Κατασκευή νέου εργοστασίου από την TEKLAS AUTOMOTIVE στο VLADICIN 

HAN 

Ζ ηνπξθηθή Teklas Automotive, πξνκεζεπηήο απηνθηλήησλ, μεθίλεζε ζηηο 18 
Απγνχζηνπ ηελ θαηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζηε βηνκεραληθή δψλε 
ζην Βιαληηηζίλ Υαλ. Ζ Teklas απαζρνιεί 360 άηνκα ζηε εξβηθή πφιε θαη 
ζρεδηάδεη λα πξνζιάβεη επηπιένλ 500 άηνκα ζχληνκα, κε ζηφρν λα απαζρνιεί 
ζπλνιηθά 1.500 εξγαδφκελνπο έσο ην 2020. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο 
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δειψζεηο, νη εξγαδφκελνη ηεο Teklas ζα ιάβνπλ ην δέθαην ηξίην κηζζφ, φπσο είρε 
ππνζρεζεί ν εξγνδφηεο. 

 

Εργασίες ασφαλτόστρωσης μεταξύ Grdelica και Caricina Dolina. 

Οη εηαηξεία Corridors of Serbia αλαθνίλσζε ζηηο 15 Απγνχζηνπ φηη μεθίλεζε ε 
αζθαιηφζηξσζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ δηαδξφκνπ Υ κεηαμχ Grdelica θαη Caricina 
Dolina. Ζ δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη ισξίδεο θαη γέθπξεο απφ ηε ζήξαγγα 
Predejane ζηελ Caricina Dolina, κήθνπο 4.560 κέηξσλ. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη 
ν φκηινο Trace ηεο Βνπιγαξίαο . Σν έξγν,  αμίαο 37,51 εθαη. επξψ 
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

 

NEDIMOVIC: έργα του γερμανικού TOENNIS σε ZRENJANIN, KIKINDA, 

πιθανώς και SECANJ 

Ο γεξκαλφο παξαγσγφο θξέαηνο Toennis πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δχν 
έξγα ζηε εξβία, ζην Zrenjanin θαη ζηελ Kikinda, ελψ ην ηξίην πηζαλφ ζα είλαη 
ζηνλ δήκν Secanj,αλαθνίλσζε ν ππνπξγφο Γεσξγίαο Branislav Nedimovic ζηηο 
16 Απγνχζηνπ. 

 

MIHAJLOVIC: συζητήσεις για τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων  

Ζ έξβα Τπνπξγφο Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα Ενξάλα 
Μηραΐινβηηο, πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίεο ζηηο 17 Απγνχζηνπ κε ην γεληθφ 
δηεπζπληή ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο πνπ πινπνίεζε ηα έξγα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ, ηα νπνία είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα κε δάλεηα απφ ηε Ρσζία. 
χκθσλα κε ηε δήισζε, ν Pavlovic πιεξνθφξεζε ηελ Mihajlovic φηη 
εμνηθνλνκήζεθαλ 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε ην πξνβιεπφκελν 
θφζηνο ησλ έξγσλ, θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Bar, 
ζην ηκήκα Resnik-Valjevo. Mihajlovic θαη Pavlovic εμέηαζαλ επίζεο ην ζρέδην γηα 
ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηκήκαηνο Stara Pazova-Novi Sad. Ο εθζπγρξνληζκφο 
ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδξνκήο Βειηγξαδίνπ-
Βνπδαπέζηεο, είλαη έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο, 
δήισζε ε Mihajlovic. 
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Μιχαίλοβιτς – συνομιλίες με τον νέο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας 

στο Βελιγράδι  

Ζ έξβα Τπνπξγφο Καηαζθεπψλ, Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ, θα Ενξάλα 
Μηραΐινβηηο, πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ λέν επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο 
αληηπξνζσπείαο ζην Βειηγξάδη, θ. ακνκ Φαπξηηζη κε αληηθείκελν ηα έξγα 
ππνδνκήο ζηε εξβία.  Ζ Τπνπξγφο παξνπζίαζε ηα ζρεδηαδφκελα θα ελ εμειίμεη 
έξγα ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ησλ Κεθαιαίσλ 14 θαη 21 (πνιηηηθή κεηθνξψλ, 
δηεπξσπατθά δίθηπα) ελψ ν ηειεπηαίνο ηε δηαβεβαίσζε φηη ε ΔΔ ζα 
εμαθνινπζήζεη λα ππνζηεξίδεη έξγα ππνδνκψλ ζηε εξβία. Ζ Μηραίινβηηο ηφληζε 
φηη φια ηα ελ εμειίμεη θαη ζρεδηαδφκελα έξγα πινπνηνχληαη βάζεη ησλ επξσπατθψλ 
πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ.  
 

 

*** 


