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 Η κυβζρνθςθ τθσ Σερβίασ εξαςφαλίηει 4,25 εκατομμφρια ευρϊ για ενεργειακι 
επάρκεια το 2020 
Θ ςερβικι κυβζρνθςθ κα διακζςει 500 εκατομμφρια δθνάρια/RSD (περίπου 4,25 
εκατομμφρια ευρϊ) για ζργα ενεργειακισ επάρκειασ το 2020, ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ. 
Σο πρόγραμμα κα εφαρμοςτεί από κρατικζσ αρχζσ, τοπικοφσ φορείσ και νομικά 
πρόςωπα που ιδρφκθκαν από το κράτοσ. 
Σα χριματα κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για κερμομόνωςθ κτιρίων, 
εκςυγχρονιςμό ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ μζςα ςε αυτά, εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων φωτιςμοφ εςωτερικοφ χϊρου και για θλιακοφσ ςυλλζκτεσ και δθμόςιο 
φωτιςμό, κακϊσ και για τθν εκπαίδευςθ εργαηομζνων και ςχεδίων μελζτθσ, ςφμφωνα 
με τθν απόφαςθ τθσ ςερβικισ κυβζρνθςθσ. . 
Σα ζργα κα χρθματοδοτθκοφν από το ταμείο του προχπολογιςμοφ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ. 
Ο ςτόχοσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ ερβίασ το 2020 για κατανάλωςθ πρωτογενοφσ 
ενζργειασ είναι 17.981 megatons ιςοδυνάμου πετρελαίου και αυτόσ για τθν τελικι 
κατανάλωςθ ενζργειασ είναι 13.103 megatons. Ο ςτόχοσ προβλζπεται από το 
πρόγραμμα ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ του ενεργειακοφ τομζα για τθν περίοδο 2017-2023. 
Θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για ίδια κατανάλωςθ είναι ζνασ από τουσ 
ςτόχουσ του προγράμματοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ςτόχοι του προγράμματοσ για τθ 
χρθματοδότθςθ δραςτθριοτιτων και μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ το 2020, είναι: 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ορκολογικι χριςθ ενζργειασ εφαρμογι ςφγχρονων 
τεχνολογιϊν και προϊόντων που είναι οικονομικά αποδοτικά. 
χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για ίδια κατανάλωςθ · προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μζςω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου · 
αυξανόμενθ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τθ ςθμαςία τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 
 
 Νζοσ διαγωνιςμόσ για την καταςκευή λιμζνα ςτο Smederevo. 
Μετά τθ διακοπι τθσ διαδικαςίασ δθμοςίων προςφορϊν για τθν καταςκευι του λιμζνα 
του Smederevo τον Απρίλιο, το Τπουργείο Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Τποδομϊν τθσ 
ερβίασ ανακοίνωςε ότι θ υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου κα ςυνεχιςτεί. Ο υφυπουργόσ 
αρμόδιοσ για τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, Βζλικο Κοβάτςεβιτσ, διλωςε ότι θ επιλογι του 
αναδόχου κακϊσ και οι εργαςίεσ κα ξεκινιςουν μζχρι τον επτζμβριο. 
Ασ υπενκυμίςουμε ότι, ςτα τζλθ του 2019, το υπουργείο άνοιξε μια διαδικαςία 
δθμόςιων προςφορϊν για τθν ανοικοδόμθςθ και καταςκευι τερματικοφ ςτακμοφ 
χφδθν (bulk) και γενικοφ φορτίου ςτο λιμάνι του Smederevo και θ προκεςμία υποβολισ 
προςφορϊν ιταν θ 27θ Φεβρουαρίου 2020. 
Ωςτόςο, αυτι θ διαδικαςία ςταμάτθςε ςτισ 15 Απριλίου 2020. Όπωσ αναφζρεται, ο 
λόγοσ είναι ότι θ τεχνικά αποδεκτι προςφορά υπερζβθ τα διακζςιμα ποςά. φμφωνα 
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με τθν τεκμθρίωςθ του διαγωνιςμοφ, τα ζργα ζπρεπε να χρθματοδοτθκοφν 50/50 από 
τθν πίςτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ) και τον κρατικό 
προχπολογιςμό. 
Σα ζργα ςυνεπάγονται τθν ανάπτυξθ τθσ τρζχουςασ λιμενικισ περιοχισ και του 
τερματικοφ ςτακμοφ κοντά ςτα 3,8 εκτάρια και τθν καταςκευι νζου τμιματοσ του 
λιμανιοφ 21 εκταρίων, ωσ επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ λιμενικισ περιοχισ. 
Ο Κοβάτςεβιτσ ανακοίνωςε ότι ςυνεχίηεται ο ςχεδιαςμόσ του λιμανιοφ ςτο Βελιγράδι 
και αναμζνεται να ξεκινιςουν τα ζργα το πρϊτο τρίμθνο του 2022. 
 
 Συνεργαςία Eurobank με ΕΤΑΑ (EBRD) για δάνεια ςε ΜΜΕ ςτθ Σερβία 

Θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕΣΑΑ) και θ Eurobank  ςτισ 26 
Μαΐου υπζγραψαν ςυμφωνία βάςει τθσ οποίασ θ Eurobank κα διαχειριςτεί 40 εκατ, 
EUR (από τθν ΕΣΑΑ) ωσ δάνεια για ιδιωτικζσ επιχειριςεισ προκειμζνου να αμβλυνκοφν 
τα κενά ρευςτότθτασ που προκάλεςε θ πανδθμία του κορωνοϊοφ. 
Σο δάνειο προορίηεται για τθν υποςτιριξθ μικρϊν και μεςαίων μεγεκϊν 
επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ςτθ ερβία. 
Ο κ. Milan Vicentic, Επικεφαλισ του Corporate Banking Division  τθσ Eurobank ερβίασ, 
είπε ότι ο ςτόχοσ τθσ τράπεηάσ του ιταν να ςυμβάλλουν ςτθ γριγορθ ανάκαμψθ των 
επιχειριςεων που υποφζρουν λόγω τθσ πανδθμίασ. 
Θ κα Zsuzsanna Hargitai, Περιφερειακι Διευκφντρια τθσ ΕΣΑΑ, για τα Δυτικά Βαλκάνια, 
τόνιςε ότι ο ςτόχοσ τθσ ΕΣΑΑ είναι «να ενιςχυκεί θ ανκεκτικότθτα τθσ οικονομίασ τθσ 
ερβίασ κυρίωσ μζςω τθσ πραγματικισ οικονομίασ και του χρθματοπιςτωτικό τομζα.» 
 
 Ανακοινϊκθκε θ καταςκευι αυτοκινθτοδρόμου υψθλισ ταχφτθτασ Sombor-

Kikinda για το 2021 
Θ υπουργόσ Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Τποδομϊν τθσ ερβίασ Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ 
διλωςε ότι θ τεχνικι τεκμθρίωςθ του αυτοκινθτοδρόμου για τθ διαδρομι υψθλισ 
ταχφτθτασ Sombor-Kikinda κα ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ του ζτουσ και ότι θ καταςκευι 
κα ξεκινιςει το 2021. Πρόκειται για ζνα απαιτθτικό τμιμα, μικουσ 175 χιλιομζτρων και 
εκτιμάται ςε περίπου 835 εκατομμφρια ευρϊ. Είναι ζνασ ςθμαντικόσ δρόμοσ, ο οποίοσ 
κα ςυνδζει τθ Ρουμανία, τθν Ουγγαρία και τθ ερβία και κα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ βιομθχανίασ ςε αυτό το τμιμα τθσ ερβίασ. 
 
 
 Ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι του Science -Tchnology Park Nis (STP Nis)-Πρϊτοι 

ενοικιαςτζσ, γνωςτζσ εταιρείεσ τεχνολογίασ και τοπικζσ επιχειριςεισ. 
 
Θ καταςκευι του Science -Tchnology Park Nis (STP Nis), που ξεκίνθςε τον Νοζμβριο του 
2018, ζχει ολοκλθρωκεί και βρίςκεται ςε εξζλιξθ ο λειτουργικόσ εξοπλιςμόσ με τα 
ζπιπλα και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. Θ αξία τθσ επζνδυςθσ ςτθν καταςκευι και τον 
εξοπλιςμό του STP Nis είναι 12,5 εκατομμφρια ευρϊ, ενϊ από τον Αφγουςτο κα 
μποροφν οι εταιρείεσ να λειτουργιςουν κανονικά. Μαηί με τθν επζνδυςθ ςτθν ίδρυςθ 
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του Startup Center Nis, το οποίο κα γίνει μζροσ του STP Nis, και τθν καταςκευι τθσ 
Πολυχρθςτικισ Εργαςτθριακισ Μονάδασ τθσ χολισ Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, θ 
ςυνολικι επζνδυςθ ςτθν ανάπτυξθ του οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ υπερβαίνει 20 
εκατομμφρια ευρϊ. Επενδυτισ είναι θ Δθμοκρατία τθσ ερβίασ, μζςω του Τπουργείου 
Παιδείασ, Επιςτθμϊν και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ, ενϊ το ζργο διαχειρίςτθκε το 
Γραφείο Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ ερβίασ. Σα 
κεφάλαια διατζκθκαν από το δάνειο τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων, ενϊ ο 
Διμοσ τθσ Νισ παρείχε τθ διοικθτικι υποςτιριξθ και χρθματοδότθςε τθν καταςκευι τθσ 
ελλείπουςασ υποδομισ και τθν αναβάκμιςθ τθσ υπάρχουςασ με κεφάλαια άνω του 
ενόσ εκατομμυρίων ευρϊ. Σα πρϊτα μζλθ του STP είναι εταιρείεσ και νεοςφςτατεσ 
εταιρείεσ που είναι ιδθ θγζτεσ ςτθν αγορά και των οποίων τα προϊόντα και οι 
υπθρεςίεσ ξεχωρίηουν για τθν ποιότθτά τουσ, ενϊ ςτόχοσ τουσ είναι να 
χρθςιμοποιιςουν το STP Nis τα επόμενα τρία χρόνια για να ξεκινιςουν ι να 
ςυνεχίςουν να εργάηονται για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων ζργων. Μερικά από αυτά είναι 
το Κζντρο Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ Sentronis, το οποίο αναπτφςςει και παράγει όργανα 
υψθλισ τεχνολογίασ για τθ μζτρθςθ μαγνθτικϊν πεδίων και θλεκτρικϊν ρευμάτων, και 
τα οποία είναι γνωςτά για τθν παραγωγι του καλφτερου 3D Teslameter ςτον κόςμο, 
κακϊσ και VERIEST και VTOOL. Από τον κλάδο των τυχερϊν παιχνιδιϊν, υπάρχει το 
Webelix, το οποίο υποςτθρίηεται από τθν Google μζςω του προγράμματοσ επιταχυντι 
ωσ μία από τισ 10 εταιρείεσ από τθν Ευρϊπθ, και το ςτοφντιο παιχνιδιϊν Sozap, του 
οποίου το παιχνίδι κινθτοφ τθλεφϊνου Armed Heist ζχει πάνω από 10 εκατομμφρια 
ενεργοφσ παίκτεσ παγκοςμίωσ. Ζνα από τα ζργα που πρόκειται να αναπτυχκοφν ςτο 
STP Nis είναι το RoboShepherd - ζνα πρωτότυπο ενόσ ρομπότ βοςκοφ που κα μπορεί να 
βγάλει τα βοοειδι για βοςκι αντί για ζναν ανκρϊπινο βοςκό. Αυτό το καινοτόμο ζργο 
είναι το αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ τθσ εταιρείασ Comin-Computer Engineering και 
τθσ χολισ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ςτο Nis. 
 
 
 Ενιςχφςεισ του Μζςου Προενταξιακισ Βοικειασ για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ 

(IPARD)  
Είκοςι εκατομμφρια ευρϊ ι 2,3 εκατομμφρια δθνάρια - αυτά είναι τα κονδφλια που 
διατίκενται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τθν ανάπτυξθ του αγροτικοφ τουριςμοφ ςτθ 
ερβία μζςω του Μζςου Προενταξιακισ Βοικειασ για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ (IPARD). 
Σο πρόγραμμα IPARD 7, που εγκρίκθκε τζλθ Μαρτίου 2020, αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ 
μθ γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε αγροτικζσ περιοχζσ. Σο νζο  IPARD  επικεντρϊνεται 
ςτθν ανάπτυξθ τθσ φιλοξενίασ και του τουριςμοφ ςε αγροτικζσ περιοχζσ ωσ πεδίο με 
ςθμαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  κακϊσ και ςυχνζσ ερωτιςεισ ςχετικά με το IPARD και τισ 
βζλτιςτεσ πρακτικζσ του προγράμματοσ, μπορείτε να βρείτε ςτο τελευταίο ενθμερωτικό 
δελτίο IPARD που διατίκεται ςτα ερβικά και  Αγγλικά. 
https://ipard.co.rs/index.php/naslovna-lat  

https://ipard.co.rs/index.php/naslovna-lat
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Οι ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων φιλοξενίασ που επικυμοφν να βελτιϊςουν τθν τουριςτικι 
τουσ προςφορά και εκείνοι που ςκοπεφουν να ξεκινιςουν μια επιχείρθςθ φιλοξενίασ 
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ερβίασ μποροφν να ηθτιςουν υποςτιριξθ ωσ μζροσ του 
IPARD 7. Οι επιλζξιμοι δικαιοφχοι περιλαμβάνουν φυςικά πρόςωπα, επιχειρθματίεσ και 
πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ. 
Όπωσ αναφζρεται ςτον ιςτότοπο IPARD, θ πρϊτθ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων 
ξεκίνθςε ςτισ 8 Ιουνίου και οι αιτοφντεσ καλοφνται να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ από 
τθν 1θ Ιουλίου ζωσ τθν 1θ Οκτωβρίου 2020. 
Σα κίνθτρα καλφπτουν ζωσ και το 65% των επιλζξιμων δαπανϊν, με αποδόςεισ που 
κυμαίνονται από 5.000 ζωσ 300.000 ευρϊ, λζει ο IPARD. 
Αυτι θ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων προςφζρει επενδφςεισ ςε φυςικά 
περιουςιακά ςτοιχεία και καλφπτει επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τθν καταςκευι 
καταλφματοσ και φιλοξενίασ, αγορά νζων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ που 
ςχετίηονται με επενδφςεισ · επενδφςεισ ςε τοπία και οδικά δίκτυα · ανάπτυξθ 
τουριςτικϊν ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων · και επενδφςεισ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ. 
Λεπτομερισ επιςκόπθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων, του βιβλίου κανόνων 
και των ςυνοδευτικϊν εγγράφων διατίκεται ςτουσ ιςτότοπουσ του Τπουργείου 
Γεωργίασ, Δαςϊν και Διαχείριςθσ Τδάτων (http://www.minpolj.gov.rs/ ) και τθσ 
Διεφκυνςθσ Αγροτικϊν Πλθρωμϊν (http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/ ) . 
 
 
 Ίδρυςθ Ινςτιτοφτου για τθν Τεχνθτι Νοθμοςφνθ ςτθ Σερβία  

Σο ςχζδιο δράςθσ τθσ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ (ΑΙ) για 
τθν περίοδο 2020-2022, το οποίο υιοκζτθςε πρόςφατα θ κυβζρνθςθ τθσ ερβίασ, 
προβλζπει, μεταξφ άλλων, τθν ίδρυςθ του Ινςτιτοφτου Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ. Σο 
ίδρυμα κα ιδρυκεί και κα χρθματοδοτείται κυρίωσ από τον κρατικό προχπολογιςμό, 
αλλά κα υποςτθρίηεται επίςθσ από ιδιωτικζσ εταιρείεσ και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. 
Σο Ινςτιτοφτο κα διεξαγάγει ζρευνα ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ 
ςε διάφορουσ τομείσ, με μια ζντονθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςε ςυνεργαςία με τα 
ςχετικά επιςτθμονικά ερευνθτικά ιδρφματα, τθν οικονομία και τον δθμόςιο τομζα. 
Εκτόσ από τα επιςτθμονικά ερευνθτικά ζργα, το ινςτιτοφτο κα είναι υπεφκυνο για τθν 
ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ του πεδίου τθσ AI ςτθ ερβία και κα παρζχει γενικι 
υποςτιριξθ ςτθν προςαρμογι λφςεων AI για τθ ςερβικι γλϊςςα, μαηί με τον δθμόςιο 
και ιδιωτικό τομζα. 
Σο ινςτιτοφτο κα διακζτει υπερςφγχρονο εξοπλιςμό, υλικό και λογιςμικό, απαραίτθτα 
για τθν εκτζλεςθ όλων των δραςτθριοτιτων του. Θα ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ 
δθμόςιων πολιτικϊν ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθ χριςθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. 
Σο Ινςτιτοφτο προβλζπεται να απαςχολεί 50 ερευνθτζσ, 10 πολυτομεακά ζργα και 10 
ζργα ςε ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα ζωσ το 2025. 

http://www.minpolj.gov.rs/
http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/
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Θ εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ, όπωσ αναφζρκθκε ςτον ιςτότοπο τθσ κυβζρνθςθσ, ζχει 
ιδθ ξεκινιςει με το πρόγραμμα επιςτθμονικϊν ζργων ςτον τομζα τθσ τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ και τθν εφαρμογι λογιςμικοφ που βαςίηεται ςε AI ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 
 
 
 
 Η γαλλικι Egis κα προετοιμάςει τθ μελζτθ ςκοπιμότθτασ για το μετρό 

Βελιγραδίου  
 
Θ ςυμφωνία για τθν προετοιμαςία του ζργου-τεχνικισ τεκμθρίωςθσ για το ζργο 
καταςκευισ του ςυςτιματοσ του μετρό ςτο Βελιγράδι υπογράφθκε τθν περαςμζνθ 
εβδομάδα από εκπροςϊπουσ τθσ διοίκθςθσ τθσ πόλθσ, του μετρό PUE Belgrade 
(Beogradski Metro) και τθσ γαλλικισ εταιρείασ Egis. 
- ιμερα είμαςτε μάρτυρεσ τθσ υπογραφισ τθσ εμπορικισ ςυμφωνίασ για τθν 
προετοιμαςία τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ για τθν καταςκευι του μετρό του 
Βελιγραδίου, με τθν οποία πραγματοποιοφμε τθ δωρεά τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ και 
ξεκινάμε τθν πραγματοποίθςθ τθσ μεγαλφτερθσ επζνδυςθσ ςε υποδομζσ ςε αυτό το 
μζροσ τθσ Ευρϊπθσ, αξίασ 6 διςεκατομμυρίων ευρϊ - διλωςε θ υπουργόσ Καταςκευϊν, 
Μεταφορϊν και Τποδομϊν τθσ ερβίασ κα Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ. 
Θ κα Μιχάιλοβιτσ είπε ότι θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ κα ολοκλθρωκεί ςε ενάμιςι χρόνο, 
και κα ξεκινιςει θ καταςκευι του μετρό 60 χιλιομζτρων με 60 ςτακμοφσ. 
Ο Olivier Bouvart, Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Egis Rail, είπε ότι θ εταιρεία ιταν ζντονα 
αφοςιωμζνθ ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου. 
Ο αναπλθρωτισ διμαρχοσ του Βελιγραδίου, Γκόραν Βζςιτσ, επίςθσ ανακοίνωςε 
πρόςφατα ότι θ καταςκευι του μετρό του Βελιγραδίου κα ξεκινιςει πριν από το τζλοσ 
του 2021. Πρόςκεςε ότι το Γενικό χζδιο Κανονιςμοφ των ιδθροδρομικϊν υςτθμάτων 
κα εγκρικεί τον επτζμβριο, επιτρζποντασ τθν ζκδοςθ τθσ καταςκευισ άδεια. 
- Σο ςχζδιο κα επιτρζψει επίςθσ τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ BG Voz και 
τθ ςφνδεςθ του Surcin και του Obrenovac με το ςφςτθμα, κακϊσ και μια καλφτερθ 
ςφνδεςθ με άλλουσ διμουσ των προαςτίων - διλωςε ο Vesic. 
Ασ υπενκυμίςουμε ότι, τον Φεβρουάριο, ο Vesic ανακοίνωςε ότι θ καταςκευι του 
ςυςτιματοσ του μετρό, θ οποία αξίηει περίπου 3,8 διςεκατομμφρια ευρϊ, κα ξεκινιςει 
ςτα τζλθ του 2020. ε μια δθμόςια παρουςίαςθ ςχετικά με τθν ποιότθτα του αζρα ςτθ 
ερβία, που διοργάνωςε το Διοικθτικό υμβοφλιο για Προςταςία του περιβάλλοντοσ 
τθσ Εκνοςυνζλευςθσ, είπε ότι, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, περίπου το 30% τθσ 
οδικισ κυκλοφορίασ κα μετακινθκεί υπόγεια. 
τα μζςα Μαΐου, οι κυβερνιςεισ τθσ ερβίασ και τθσ Γαλλίασ υπζγραψαν ςυμφωνία για 
δωρεά 8,3 εκατομμυρίων ευρϊ για τθν υλοποίθςθ και χρθματοδότθςθ του ζργου του 
μετρό του Βελιγραδίου. 
- Αυτι θ ςυμφωνία ςυνεπάγεται ότι κα αρχίςουμε να προετοιμάηουμε μια μελζτθ 
ςκοπιμότθτασ, ζναν προκαταρκτικό ςχεδιαςμό και μια εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων για τθν πρϊτθ φάςθ, δθλαδι τθν πρϊτθ γραμμι του μετρό. Ωςτόςο, κα 
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λάβουμε επίςθσ μια πρόταςθ για τον εννοιολογικό ςχεδιαςμό μιασ τρίτθσ γραμμισ 
μετρό ςτο Βελιγράδι - είπε θ Ηόρανα Μιχάιλοβιτσ. 
Σο ςχζδιο δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ Γραμματείασ Δθμοςίων Μεταφορϊν ςτο 
Βελιγράδι προζβλεπε τον διαγωνιςμό για το ςχεδιαςμό του ςτακμοφ του μετρό που κα 
ανοίξει τον Ιοφνιο. 
Σο χζδιο Γενικϊν Κανονιςμϊν ιδθροδρομικϊν υςτθμάτων ςτο Βελιγράδι προβλζπει 
ότι οι ςτακμοί  του μετρό κα καταςκευαςτοφν με τζςςερισ τρόπουσ. Περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ μπορείτε να βρείτε εδϊ. 
 
 Περίπου ζνα διςεκατομμφριο ευρϊ κα επενδυκεί ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ 

λυμάτων ςτο Βελιγράδι  
Ο αναπλθρωτισ διμαρχοσ του Βελιγραδίου, Γκόραν Βζςιτσ, διλωςε ότι θ καταςκευι 
τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτο Βζλικο ζλο, θ οποία κα πρζπει να 
καλφπτει μια περιοχι με πλθκυςμό ενάμιςι εκατομμυρίου κα ξεκινιςει ςφντομα. 
Ο κ.Βζςιτσ είπε ότι θ ζλλειψθ ςυςτιματοσ για τθν επεξεργαςία των λυμάτων ιταν ο 
κφριοσ λόγοσ για τθν δυςάρεςτθ μυρωδιά που υπιρχε ςτο Βελιγράδι τισ προθγοφμενεσ 
θμζρεσ και ςθμείωςε ότι ζνασ άλλοσ λόγοσ ιταν τα λιπάςματα που χρθςιμοποιικθκαν 
ςτα αγροκτιματα γφρω από το Βελιγράδι. Πρόςκεςε ότι το ηιτθμα του ςυςτιματοσ 
αποχζτευςθσ και θ ζλλειψθ εγκαταςτάςεων για τθν επεξεργαςία λυμάτων ιταν τα 
κφρια ηθτιματα που πρζπει να επιλυκοφν. 
- Τπάρχουν ακριβϊσ 100 απευκείασ αποχετεφςεισ ςτο Βελιγράδι όπου τα λφματα 
ειςζρχονται ςτο Sava και ςτο Δοφναβθ. Θ ποςότθτα περιττωμάτων που χφνονται ςτα 
ποτάμια μασ ετθςίωσ ιςοδυναμεί με τον όγκο των 60.000 ολυμπιακϊν πιςινϊν. Σο 
Βελιγράδι είναι θ μόνθ πόλθ του μεγζκουσ τθσ ςτθν Ευρϊπθ που καταςτρζφει τα 
ποτάμια του με αυτόν τον τρόπο. Θ επίλυςθ του προβλιματοσ των λυμάτων είναι ζνα 
ζργο που διαρκεί δεκαετίεσ - ο Βζςιτσ είπε και υπενκφμιςε ότι, το 2019, θ κυβζρνθςθ 
τθσ ερβίασ υπζγραψε ςφμβαςθ βάςει τθσ ςυμφωνίασ που υπζγραψαν οι πρόεδροι τθσ 
Κίνασ και τθσ ερβίασ και ότι θ καταςκευι των πρϊτων αποβλιτων επρόκειτο να 
ξεκινιςει τϊρα. 
Διευκρίνιςε ότι το ζργο είχε αξία285 εκατομμφρια ευρϊ ςτθν πρϊτθ φάςθ, ενϊ θ 
δεφτερθ φάςθ κα κόςτιηε 400 ζωσ 500 εκατομμφρια ευρϊ. 
- Όταν τελειϊςει το ζργο, το 80% των άμεςων εκροϊν ςτα ποτάμια κα αφαιρεκοφν - 
είπε. 
φμφωνα με τον Vesic, κα πρζπει να καταςκευαςτοφν ςυνολικά πζντε εργοςτάςια 
επεξεργαςίασ λυμάτων ςτο Βελιγράδι και το επόμενο εργοςτάςιο, για το οποίο ζχει 
ιδθ προετοιμαςτεί το ζργο, είναι θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτθν 
Batajnica, τθσ οποίασ θ καταςκευι κα ξεκινιςει μόλισ το ζργο ςτο Veliko Selo ξεκινιςει. 
 
 
 
 

https://www.ekapija.com/en/news/2779400/heres-what-bg-subway-stations-will-look-like-four-types-to-be
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 Ο Πρόεδροσ τθσ Σερβίασ ανακοινϊνει τθν καταςκευι ςιδθροδρόμου υψθλισ 
ταχφτθτασ Βελιγραδίου-Νισ ζωσ το τζλοσ του 2023  

Ο Πρόεδροσ τθσ ερβίασ Αλεξάνταρ Βοφτςιτσ ανακοίνωςε ότι ζχει λθφκεί απόφαςθ για 
τθν καταςκευι ςιδθροδρόμου υψθλισ ταχφτθτασ Βελιγραδίου-Νισ. 
- Θα ζχει ςυνολικό μικοσ 204 km και κα καταςκευαςτεί για μζγιςτθ ταχφτθτα 200 km / 
h. Μζχρι το τζλοσ του 2023, θ διαδρομι μεταξφ Βελιγραδίου και Νισ κα διαρκεί μία 
ϊρα και 20 λεπτά. Θ ςυμφωνία κα υπογραφεί εντόσ τριϊν μθνϊν - διλωςε ο κ.  
Βοφτςιτσ. 
 
 
 Το εργοςτάςιο IMK 14. oktobar, προσ πϊλθςθ - αρχικι τιμι 51,24 

εκατομμφρια δθνάρια  
Θ εταιρεία Industrija masina i komponenata IMK 14. oktobar, με ζδρα το Krusevac, 
ανακοίνωςε τθν πϊλθςθ 10 εγκαταςτάςεων του πρϊθν ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ςτο 
Brus και του ςυνοδευτικοφ κινθτοφ ακινιτου λόγω πτϊχευςθσ. 
Θ προςφορά περιλαμβάνει τθν αίκουςα παραγωγισ με το διοικθτικό τμιμα και ζνα 
παράρτθμα, το ςτακμό ςυμπιεςτι και τον υποςτακμό, το ςτακμό ακετυλενίου, δφο 
αποκικεσ, δφο εςωτερικοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, μία αποκικθ και αρκετοφσ 
εξωτερικοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και εςωτερικζσ οδοφσ κυκλοφορίασ. 
Θ κινθτι ιδιοκτθςία αποτελείται από βαςικοφσ πόρουσ, εργαλεία, μικρό απόκεμα και 
προμικειεσ.Σο ακίνθτο πρόκειται να πωλθκεί μζςω δθμόςιασ υποβολισ προςφορϊν 
και θ αρχικι τιμι είναι 51,24 εκατομμφρια RSD. 
Θ δθμόςια προςφορά ζχει προγραμματιςτεί για τισ 27 Αυγοφςτου 2020, ςτισ 11 π.μ 
 
 
 Δθμιουργία Επιχειρθματικοφ Συμβουλίου του WB6  

Ο Πρόεδροσ του φόρουμ επενδφςεων επιμελθτθρίων των Δυτικϊν Βαλκανίων 6 (WB6 
CIF), Marko Cadez ανακοίνωςε ότι το κοινό περιφερειακό επιμελθτιριο, το οποίο 
ςυγκεντρϊνει και τα ζξι εκνικά επιμελθτιρια και εκπροςωπεί περίπου 400.000 
εταιρείεσ, κα ςχθματίςει το Επιχειρθματικό υμβοφλιο. φμφωνα με τον Cadez, το 
υμβοφλιο κα παρακολουκεί τθν πρόοδο ςτθν άρςθ των εμποδίων για πιο 
επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ ςτθν περιοχι και κα ενθμερϊνει τακτικά τισ κυβερνιςεισ, 
προτείνοντασ μζτρα που κα ανακουφίςουν τισ επιχειριςεισ και κα μειϊςουν το κόςτοσ 
για τουσ επιχειρθματίεσ. Όπωσ είπε ο Cadez, το υμβοφλιο κα αποτελείται από 
ιδιοκτιτεσ και διευκυντζσ 12 εταιρειϊν από τθν περιοχι. Θα ακολουκιςουν τα 
επιτευχκζντα αποτελζςματα για τθν άρςθ των εμποδίων και τθν προϊκθςθ τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. 
Σο φόρουμ επενδφςεων επιμελθτθρίων των Δυτικϊν Βαλκανίων 6 (WB6 CIF) είναι μια 
κοινι πρωτοβουλία εμπορικϊν και βιομθχανικϊν επιμελθτθρίων από τθν Αλβανία, τθ 
Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, το Κοςςυφοπζδιο, τθ Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβοφνιο και τθ 
ερβία. 
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 Η Σερβία γίνεται πλιρεσ μζλοσ τθσ Σφμβαςθσ για τον ζλεγχο και τθ ςιμανςθ 

των αντικειμζνων πολφτιμων μετάλλων με τα παραρτιματα I και II  
Θ φμβαςθ για τον ζλεγχο και τθ ςιμανςθ των άρκρων περί πολφτιμων μετάλλων με τα 
παραρτιματα I και II τζκθκε ςε ιςχφ για τθ ερβία ςτισ 24 Ιουνίου 2020, κακιςτϊντασ τθ 
χϊρα πλιρεσ μζλοσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, ανακοίνωςε το Τπουργείο Οικονομίασ. 
Θ ιδιότθτα μζλουσ κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ εξαγωγισ αντικειμζνων από 
πολφτιμα μζταλλα, κακϊσ τα είδθ που φζρουν το ςιμα τθσ ςφμβαςθσ (CCM - Common 
Control Mark) ςτθ Διεφκυνςθ Μζτρων και Πολφτιμων Μετάλλων δεν κα υπόκεινται 
πλζον ςε περαιτζρω ελζγχουσ και / ι ςιματα ςτο εξωτερικό. Αυτό αυξάνει τθν 
ανταγωνιςτικότθτα των εγχϊριων προϊόντων που καταςκευάηονται από πολφτιμα 
μζταλλα ςτθν ξζνθ αγορά, θ οποία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, δεδομζνου ότι, ςτθ 
Δθμοκρατία τθσ ερβίασ, θ δραςτθριότθτα αυτι πραγματοποιείται κυρίωσ από πολφ 
μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ. 
Θ πλιρθσ ιδιότθτα μζλουσ κα επιτρζψει επίςθσ αντικείμενα καταςκευαςμζνα από 
πολφτιμα μζταλλα να φζρουν το ςιμα τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ ςφμβαςθ είναι μια πολυμερισ διεκνισ ςυμφωνία που ζχει υπογραφεί μζχρι τϊρα 
από 21 κράτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ερβίασ. 
 
 
 
 Η ελβετικι εταιρεία λογιςμικοφ Namics ανακοινϊνει τθν επζκταςθ των 

δραςτθριοτιτων ςτθ Σερβία  
Θ ελβετικι εταιρεία λογιςμικοφ Namics ςχεδιάηει να δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ 
εργαςίασ και να επεκτείνει τισ δυνατότθτζσ τθσ ςτθ ερβία κατά 30%, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι του οργανιςμοφ για το δεφτερο εξάμθνο 
του 2020, ανακοινϊκθκε ςιμερα. 
Ανακοινϊκθκε θ επζκταςθ των υπαρχουςϊν ομάδων ςτο γραφείο του Βελιγραδίου, 
δθλαδι θ απαςχόλθςθ περίπου 25 μθχανικϊν λογιςμικοφ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ νζων 
τομζων ςτο γραφείο, ςφμφωνα με το δελτίο τφπου. 
Θ Namics ανακοίνωςε ότι οι ζρβοι εμπειρογνϊμονεσ λογιςμικοφ κα ζχουν τθν 
ευκαιρία να πραγματοποιιςουν μεγάλα διεκνι ζργα και να ςυνεργαςτοφν με 
μθχανικοφσ από τθν Ελβετία, τθ Γερμανία και τθ Μεγάλθ Βρετανία. 
"Μθχανικοί από τθ ερβία ζχουν δείξει αξιοςθμείωτθ γνϊςθ και τεχνικι εμπειρία εδϊ 
και χρόνια, κερδίηοντασ βραβεία ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ πλθροφορικισ και 
ςυμμετζχοντασ ςτθν ανάπτυξθ του πιο ςθμαντικοφ ζργου μασ, γι 'αυτό αποφαςίςαμε 
ςτρατθγικι επζκταςισ ςτο Βελιγράδι"- διλωςε ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Namics/ 
Βελιγραδίου, Philip Gort. 
Θζλουμε να προςλάβουμε περίπου 25 μθχανικοφσ λογιςμικοφ και θ επιχειρθματικι 
μασ ςτρατθγικι εςτιάηεται ςε μθχανικοφσ Java και Frontend που χρθςιμοποιοφν 
πλατφόρμεσ Adobe, Hybris και Magnolia. Επιπλζον, ςχεδιάηουμε τθν ανάπτυξθ ομάδων 
Salesforce και Drupal - είπε ο Gort. 
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Σόνιςε ότι ο τομζασ τθσ πλθροφορικισ ιταν ζνασ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενοσ κλάδοσ και 
ότι, ωσ εκ τοφτου, ιταν ςθμαντικό για τουσ ςυναδζλφουσ ςτθ ερβία να μποροφν να 
ακολουκοφν τισ πιο πρόςφατεσ τάςεισ πλθροφορικισ. 
- Πολλοί από τουσ ςυναδζλφουσ μασ από το Βελιγράδι είναι πιςτοποιθμζνοι μθχανικοί 
για τθν Adobe, τθ Salesforce και το SAP, και δεδομζνου ότι είμαςτε οι παγκόςμιοι 
ςυνεργάτεσ των εν λόγω πλατφορμϊν, κζλουμε να ςυνεχίςουμε να αναπτφςςουμε 
προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ - τόνιςε ο Gort. 
 
 Η Rio Tinto εγκρίνει επιπλζον 200 εκατομμφρια δολλάρια για το ζργο Jadar 

Θ Rio Tinto ενζκρινε μια νζα επζνδυςθ φψουσ 200 εκατομμυρίων δολαρίων ΘΠΑ για 
τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του ζργου εξόρυξθσ λικίου-βορίου ςτο Jadar ςτθ ερβία. 
Θ επζνδυςθ ανακοινϊκθκε ςε ςυνάντθςθ βίντεο-ςυνδζςμου μεταξφ τθσ 
Πρωκυπουργοφ τθσ ερβίασ κα Άννα Μπρνάμπιτσ και εκπροςϊπων του διεκνοφσ 
ομίλου εξόρυξθσ και μετάλλων. 
Όπωσ ανακοινϊκθκε ςτον ιςτότοπο τθσ κυβζρνθςθσ, αυτι θ απόφαςθ είναι το 
αποτζλεςμα τθσ ζγκριςθσ προθγοφμενθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου Jadar και θ 
εταιρεία Rio Tinto ζχει επενδφςει μζχρι τϊρα περιςςότερα από 250 εκατομμφρια 
δολάρια. 
Θ Πρωκυπουργόσ τόνιςε ότι θ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ςτο προαναφερκζν 
ζργο κοντά ςτθ Λοηνίτςα είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τθ ερβία, ειδικά κατά τθ 
διάρκεια τθσ πανδθμίασ κοροναϊοφ . 
Σο προαναφερόμενο ζργο περιλαμβάνει εργαςίεσ για τθν ανάπτυξθ του υπόγειου 
ορυχείου εξόρυξθσ και τθν καταςκευι βιομθχανικισ μονάδασ μεταλλουργικισ-
τεχνολογικισ επεξεργαςίασ ςυμπυκνϊματοσ jadarite, θ αρχι τθσ οποίασ αναμζνεται 
ςτα τζλθ του 2021. 
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