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k Informácii o priebehu a výsledkoch
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Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia Zmiešanej komisie
pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
v dňoch 10. - 11. decembra 2015 v Belehrade a Návrh vykonávacieho protokolu;

B. ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1.

Vykoná:

zabezpečiť koordináciu a kontrolu plnenia vykonávacieho protokolu
zo 7. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou v dňoch 10. – 11. decembra
2015 v Belehrade
minister hospodárstva

PREDKLADACIA SPRÁVA

V dňoch 10. – 11. decembra 2015 sa v Belehrade uskutočnilo 7. zasadnutie Zmiešanej
komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
(ďalej len „komisia“).
Predsedom slovenskej časti komisie bol podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomír Vážny a predsedníčkou srbskej časti komisie podpredsedníčka vlády
a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Michajlović.
Zasadnutie komisie bolo realizované prostredníctvom dvoch plenárnych zasadnutí
a rokovaní expertov v rámci pracovných skupín, zameraných na tieto oblasti: 1. spoluprácu
v oblasti spoločných investícií, obchodu a v iných oblastiach spoločného záujmu,
2. energetiku, 3. dopravu, stavebníctvo, informačné technológie a elektronickú komunikáciu,
4. poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia. Výsledky expertných rokovaní boli
zahrnuté do záverečného protokolu zo zasadnutia.
Počas zasadnutia komisie uskutočnil podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomír Vážny bilaterálne rokovania s podpredsedníčkou vlády a ministerkou
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Michajlović a s ministrom
hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertičom.
Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky Miroslav Obert, ktorý sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva
baníctva a energetiky Srbskej republiky Mirjanou Filipović, s podpredsedníčkou vlády
a ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Michajlović
a s ministrom hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertičom.
Súčasťou zasadnutia komisie bolo biznis fórum slovenských a srbských
podnikateľských subjektov dňa 11. decembra 2015, ktoré za slovenskú stranu zorganizovali
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu a za srbskú stranu Srbská obchodná komora. Podnikateľské fórum oficiálne
otvorili podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomír Vážny
a podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej
republiky Zorana Michajlović.
V súlade so závermi Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
č. 03/05/2013 z 13. novembra 2013 bol k záverom zo 7. zasadnutia Komisie vypracovaný
Návrh vykonávacieho protokolu.
Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 20. januára 2016. Vláda SR vzala
materiál vedomie.

Informácia o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia Zmiešanej komisie
pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade a Návrh vykonávacieho protokolu
V dňoch 10. – 11. decembra 2015 sa v Belehrade uskutočnilo 7. zasadnutie Zmiešanej
komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
(ďalej len „komisia“). Zasadnutie sa konalo v súlade s článkom 5 Dohody medzi Radou
ministrov Srbska a Čiernej Hory a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej spolupráci,
ako aj so závermi 6. zasadnutia komisie v Bratislave v dňoch 1. – 2. decembra 2014.
Predsedom slovenskej časti komisie bol podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomír Vážny a predsedníčkou srbskej časti komisie podpredsedníčka vlády
a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Michajlović.
Počas zasadnutia komisie uskutočnil podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomír Vážny bilaterálne rokovania s podpredsedníčkou vlády a ministerkou
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Michajlović a s ministrom
hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertičom.
Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky Miroslav Obert, ktorý sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva
baníctva a energetiky Srbskej republiky Mirjanou Filipović, s podpredsedníčkou vlády
a ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Michajlović
a s ministrom hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertičom.
Súčasťou zasadnutia komisie bolo biznis fórum slovenských a srbských
podnikateľských subjektov dňa 11. decembra 2015, ktorého sa zúčastnilo 25 zástupcov
slovenských spoločností a 25 predstaviteľov srbských spoločností, inštitúcií a samosprávy.
Bilaterálna spolupráca medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
Základom bilaterálnej spolupráce v obchodnej a investičnej oblasti a pri realizácii
spoločných a vzájomne výhodných projektov sú existujúce nadštandardné vzťahy
medzi Slovenskou a Srbskou republikou.
Srbsko sa vďaka svojím reformám a podmienkam pre podnikanie mení
na krajinu s atraktívnym ekonomickým potenciálom, ktorý sa už dlhodobejšie snažia využívať
aj slovenské podnikateľské subjekty. Slovenské spoločnosti sa môžu pochváliť niekoľkými
úspešne zrealizovanými investičnými projektmi v Srbskej republike najmä v oblasti
energetiky, energetickej infraštruktúry, využívania obnoviteľných zdrojov energie,
železničných koľajových vozidiel.
V srbskej energetike sa v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov etablovali najmä
spoločnosti Prima Energy (solárny park), ENESCO (bioplynové stanice), Credo Invest (malé
vodné elektrárne), Green Energy (fotovoltaická elektráreň), Biopel (výroba biopeliet),
ATI - Terming (výroba vykurovacích kotlov). V rámci privatizácie výroby železničných
vozidiel sa presadili spoločnosti ŽOS Trnava a Tatravagónka Poprad, v oblasti cestovného
ruchu je známa najväčšia slovenská investícia - aquapark v Báčskom Petrovci od spoločnosti
Aquatherm. Najnovším úspešne ukončeným projektom je dodanie a implementácia

informačného systému na podporu predaja elektrickej energie od slovenskej spoločnosti
IPESOFT.
V roku 2015 bolo rozpracovaných niekoľko desiatok ďalších investičných projektov
najmä v oblasti energetiky – výstavba bioplynových staníc (skupina firiem ENESCO,
spoločnosti IMAO, Biotec, DataTerm), malých vodných elektrární, kombinovanej výroby
tepla a elektriny (spoločnosť CEETA), ale aj v oblasti železničnej infraštruktúry a životného
prostredia. Slovenské spoločnosti prejavili záujem aj o privatizáciu vybraných srbských
podnikov.
V auguste 2015 sa podarilo zrealizovať druhú srbskú investíciu na Slovensku
- spoločnosť Liptov Food bude na Liptove (obec Uhorská Ves) vyrábať a spracovávať
mäsové výrobky. Prvou srbskou investíciou je výroba priebežnej škárovky - spoločnosť
Micro Tri v Dolnom Oháji.
Možnosti rozvoja spoločnej spolupráce slovenských a srbských podnikov existujú aj
na tretích trhoch, kde sa podarilo úspešne zrealizovať výrobno-kooperačnú spoluprácu
medzi slovenskou spoločnosťou Konštrukta-Industry Trenčín a srbskými spoločnosťami
Sloboda Čačak, Prvá Iskra a Jugoimport.
Bilaterálna obchodná výmena
Vzájomná obchodná výmena má v ostatných rokoch kolísavý trend. Po prechodnom
poklese v roku 2009, ktorý bol spôsobený globálnou hospodárskou krízou, dosiahla v roku
2010 hodnotu 492,6 mil. EUR. V roku 2011 opätovne mierne klesla v dôsledku značného
zníženia vývozu polotovarov z ocele/železa (-121,9 mil. EUR) zo Slovenska do Srbska.
V roku 2012 bol opätovne zaznamenaný rast vzájomnej obchodnej výmeny o 5,6%
v porovnaní s rokom 2011. Trend rastu vzájomného obchodu pokračoval aj v roku 2013, kedy
vzrástol o 18,4% a dosiahol svoje maximum 536,2 mil. EUR. Obrat vzájomnej obchodnej
výmeny dosiahol v roku 2014 hodnotu 505,7 mil. EUR, čo znamená medziročný pokles
o 5,8% (31,2 mil. EUR) v porovnaní s rokom 2013.
Za osem mesiacov 2015 vzrástol obrat bilaterálnej obchodnej výmeny o 4,9% (16,3
mil. EUR). Vývoz SR do Srbska bol 195,7 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles
o 0,8% (1,6 mil. EUR) v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014.
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(I-VIII)
195,7
153,3
349,0
42,4

Najvýznamnejšie exportné komodity SR do Srbska v roku 2015 (8 mesiacov):
Elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam zvuku, TV obrazu, ich súčasti (27,3%
podiel na celkovom vývoze), kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti
a súčasti (9,9%), nerastné palivá, minerálne oleje a produkty (8,3%), vozidlá a príslušenstvo
(8,3%), železo a oceľ (7,81%), plasty a výrobky z nich (5,7%). Uvedené komodity sa
so 67,5% podieľali na celkovom vývoze Slovenska do Srbska v uvedenom období.
Najvýznamnejšie importné komodity SR zo Srbska v roku 2015 (8 mesiacov):

Elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam zvuku, TV obrazu, ich súčasti (55,2%),
vozidlá (5,6%), plasty a výrobky z nich (5,4%), železničné a električ. lokomotívy (3,8%),
živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje (3,7%). Uvedené komodity sa so 73,8% podieľali na
celkovom dovoze Slovenska zo Srbska v uvedenom období.
Pracovná časť 7. zasadnutia komisie
Zasadnutie komisie bolo realizované prostredníctvom dvoch plenárnych zasadnutí
a rokovaní expertov v rámci pracovných skupín, zameraných na tieto oblasti: 1. spoluprácu
v oblasti spoločných investícií, obchodu a v iných oblastiach spoločného záujmu,
2. energetiku, 3. dopravu, stavebníctvo, informačné technológie a elektronickú komunikáciu,
4. poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia. V časti rôzne boli uvedené aj závery
týkajúce sa oblasti financií a zámery vybraných slovenských firiem v Srbskej republike.
Výsledky expertných rokovaní boli zahrnuté do záverečného protokolu zo zasadnutia
a úlohy pre jednotlivé rezorty rozpísané v Návrhu vykonávacieho protokolu.
Okrem zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa zasadnutia
komisie zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Slovenskej agentúry
pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“), spoločnosti IPESOFT spol. s.r.o.
a GOŠA FŠV (ŽOS Trnava).
Prvý deň zasadnutia komisie 10. decembra 2015 sa konalo plenárne otvorenie
zasadnutia a rokovania jednotlivých pracovných skupín.
Druhý deň zasadnutia komisie 11. decembra 2015 sa uskutočnili nasledovné stretnutia
a rokovania:
1. rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslava
Oberta so štátnou tajomníčkou Ministerstva baníctva a energetiky Srbskej republiky
Mirjanou Filipović a s predsedom Energetickej agentúry Srbskej republiky Ljubom
Mačićom,
2.

rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslava
Oberta s predstaviteľkou UNDP (United Nations Development Programme) v Srbskej
republike Stelianou Nederovou,

3. biznis fórum slovenských a srbských firiem – oficiálne otvorenie fóra podpredsedom
vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomírom Vážnym a podpredsedníčkou vlády
a ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou
Michajlović,
4. rokovanie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomíra Vážneho
a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Oberta
s podpredsedníčkou vlády a ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej
republiky Zoranou Michajlović,
5. plenárne ukončenie zasadnutia komisie, vyhodnotenie rokovaní pracovných skupín
a podpis protokolu,

6. rokovanie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomíra Vážneho
a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Oberta
s ministrom hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertićom,
7. prezentácia investičného projektu „Belehrad na vode“.
Rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Miroslava Oberta so štátnou tajomníčkou Ministerstva baníctva a energetiky Srbskej
republiky Mirjanou Filipović a predsedom Energetickej agentúry Srbskej republiky
Ljubom Mačićom
Rokovania štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Miroslava Oberta so štátnou tajomníčkou Ministerstva baníctva a energetiky Srbskej
republiky Mirjanou Filipović sa za srbskú stranu zúčastnil aj predseda Energetickej agentúry
Srbskej republiky Ljubo Mačić, poradkyňa ministra baníctva a energetiky Srbskej republiky
Jasmina Hadžiabdić a za slovenskú stranu zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
V úvode stretnutia štátni tajomníci stručne predstavili strategické zameranie rozvoja
energetického sektora do roku 2020 v obidvoch krajinách a energetický mix, ktorého
súčasťou je v prípade Slovenskej republiky aj jadrová energia. Štátny tajomník Obert
zdôraznil, že Slovensko pri rokovaniach o energetickej únii presadzuje zodpovednosť každej
krajiny za svoj energetický mix a zároveň právo každej krajiny na rozhodovanie o svojom
energetikom mixe. Napriek tomu, že Európska únia (ďalej len „EÚ“) tlačí na zvyšovanie
podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), nie každá krajina má podmienky
na určité percento využitia energie z OZE. Slovensko má stanovený cieľ dosiahnutia využitia
energie z OZE ku hrubej konečnej spotrebe na úrovni 14 % v roku 2020. Základným
dokumentom vo vzťahu k tomuto cieľu je Národný akčný plán pre energiu z OZE schválený
vládou SR v roku 2010.
Štátna tajomníčka Filipović konštatovala, že ratifikovaním Zmluvy o založení
energetického spoločenstva prevzala Srbská republika aj záväzky zo smernice 2009/28/E3
o podpore elektrickej energie vyrobenej z OZE. Národný akčný plán definoval cieľ podielu
energie z OZE na brutto finálnej spotrebe energie na 27% v roku 2020.
V rámci využívania energie z OZE boli spomenuté rozpracované energetické projekty
slovenských spoločností v Srbskej republike, medzi ktorými dominuje výstavba bioplynových
staníc. Pre srbskú stranu sú zaujímavé aj projekty zamerané na energetickú efektívnosť.
Podľa Mirjany Filipović je pre Srbsko prioritou smerovanie do EÚ a na dosiahnutie
tohto cieľa musí krajina momentálne splniť 3. základné podmienky v oblasti plynu: povinné
rezervy, reštrukturalizáciu Srbijagazu a rozdelenie distribúcie a tranzitu.
Štátny tajomník Obert informoval o krokoch, ktoré muselo Slovensko urobiť v rámci
svojho začlenenia do EÚ, ako aj o súčasnom stave plynárenského sektora, plynových
prepojeniach a projektoch, ktoré Slovensko zrealizovalo a plánuje uskutočniť ako reakciu
na situáciu spôsobenú plynovou krízou v roku 2009 a súčasný vývoj na Ukrajine. Poukázal
na význam projektu Eastring, ktorý bol zaradený do druhého zoznamu projektov spoločného
záujmu v oblasti infraštruktúry na prenos elektriny a prepravu plynu. Poznamenal, že krajiny

ako Srbsko, Bulharsko, Rumunsko boli výrazne zasiahnuté zrušením projektu Južný prúd.
V prípade, ak sa podarí zrealizovať Eastring, Srbsko môže profitovať z prepojenia
na Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko a zabezpečiť si tým zvýšenie bezpečnosti dodávok
zemného plynu, a to diverzifikáciou zdrojov zemného plynu a prepravných trás.
V súvislosti s projektom Južný prúd bolo zo srbskej strany konštatované, že po jeho
zrušení začalo Srbsko intenzívne rokovať s Bulharskom a Rumunskom v rámci CESEC
(Central and South Eastern Europe Gas Connectivity).
Krajina bola pozvaná aj na účasť v projekte TESLA, pričom boli stanovené množstvá
plynu potrebné pre Srbsko. TESLA a Eastring sú paralelné projekty, obidva zaradené medzi
projekty spoločného záujmu a analýzy preukážu, ktorý projekt je životaschopnejší
a výhodnejší. Najvýhodnejším riešením pre Srbsko by bolo, keby plynové potrubie
prechádzalo cez srbské územie, avšak v súčasnosti je pre krajinu dôležité akékoľvek
prepojenie na susedné krajiny.
Zo slovenskej strany bola otvorená aj otázka Nord Stream 2, pozícia Slovenska
k tomuto projektu a kroky, ktoré Slovensko uskutočnilo na najvyššej štátnej úrovni smerom
k Európskej komisii. Srbská strana k projektu stanovisko neprezentovala.
Rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Miroslava Oberta s predstaviteľkou UNDP (United Nations Development Programme)
v Srbskej republike Stelianou Nederovou
Rokovanie bolo iniciované Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Belehrade
a za slovenskú stranu sa ho zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Základom stretnutia bola skutočnosť, že 3 slovenské spoločnosti získali v roku 2015
nenávratný finančný príspevok na podporu výstavby nových elektrární v Srbsku
pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla z biomasy a bioplynu v rámci spoločného projektu
UNDP a Ministerstva baníctva a energetiky Srbskej republiky (projekt "Znižovanie prekážok
pre rýchly rozvoj trhu s biomasou v Srbsku" financovaný Globálnym fondom na ochranu
životného prostredia).
Vzhľadom na to, že slovenské podnikateľské subjekty majú v Srbsku rozpracovaných
niekoľko desiatok projektov zameraných na využívanie energie z OZE (v roku 2015 najmä
výstavba bioplynových staníc), diskusia s predstaviteľkou UNDP bola zameraná na posúdenie
možností financovania týchto projektov pod hlavičkou UNDP, ktoré by mohli využiť aj
slovenské spoločnosti.
Rokovanie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomíra Vážneho
a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Oberta
s podpredsedníčkou vlády a ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej
republiky Zoranou Michajlović
Hlavnými témami bilaterálneho stretnutia boli investičné aktivity slovenských firiem
v Srbsku a rozpracované projekty, ktorých realizácia si vyžaduje podporu na najvyššej úrovni,
plánované infraštruktúrne projekty v Srbskej republike a participácia zahraničných investorov

na nich, podpora pri riešení problémov etablovaných slovenských investorov v Srbsku,
súčasná migračná situácia v Európe a otvorenie prvých prístupových kapitol EÚ so Srbskom.
Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície (ďalej len „PPV“) Ľubomír
Vážny poďakoval srbskej strane za zorganizovanie zasadnutia komisie a zdôraznil,
že takáto platforma stretnutí a vzájomnej výmeny skúsenosti na expertnej úrovni má svoje
opodstatnenie v rámci podpory bilaterálnej spolupráce na úrovni štátnych orgánov, ako aj
pri presadzovaní spoločných projektov na podnikateľskej úrovni. Veľmi vysoká úroveň
vzťahov a vzájomná podpora medzi obidvomi krajinami v zahranično-politickej oblasti má
pozitívny vplyv aj na rozvoj ekonomickej spolupráce na podnikateľskej úrovni.
Okrem rozvoja tradičnej obchodnej výmeny sú základom bilaterálnej spolupráce
najmä spoločné investičné projekty a výrobno-kooperačné partnerstvá. Od ostatného
zasadnutia komisie v roku 2014 sa podarilo v Srbsku úspešne zrealizovať viacero slovenských
investičných zámerov, prioritne v oblasti energetiky (spustenie jedného z najväčších
solárnych parkov pri Beočine, sprevádzkovanie podniku na výrobu peliet z agrárnej biomasy
v Báčskom Petrovci, začať výstavbu bioplynových staníc v Báči). Slovenská spoločnosť
IPESOFT spol. s.r.o. úspešne ukončila implementáciu systému ETRM
(Energy Trading & Risk Management) v štátnej spoločnosti Elektroprivreda Srbije (dodanie
informačného systému na podporu predaja elektrickej energie).
Predmetom rozhovoru bola aj problematika prílevu zahraničných investícií
do obidvoch krajín, príchod nových zahraničných investorov na Slovensko a do Srbska,
úspešné investičné prípady v roku 2015, ako aj odporúčania a skúsenosti Slovenska
s priťahovaním zahraničných investorov a budovaním potrebnej infraštruktúry.
PPV Ľubomír Vážny počas rokovania oficiálne požiadal o pomoc a podporu
pri riešení problémov spoločnosti GOŠA FŠV, ktorej vlastníkom je slovenská spoločnosť
ŽOS Trnava (nepotvrdené faktúry zo strany Srbských železníc za opravené a dodané osobné
vagóny). PPV Michajlović prisľúbila svoju osobnú zaangažovanosť a neodkladným riešením
uvedenej záležitosti priamo poverila štátneho tajomníka ministerstva stavebníctva, dopravy
a infraštruktúry.
Obidvaja predstavitelia diskutovali aj o otvorení prvých prístupových kapitol EÚ
a Srbska. PPV Vážny potvrdil pripravenosť Slovenska naďalej poskytovať Srbsku pomoc
a transfer skúseností pri zvládaní náročných prístupových rokovaní.
Na záver stretnutia bola otvorená aj problematika súčasnej migračnej krízy,
„európskeho prístupu Srbska k jej zvládaniu“, ako aj problémov, ktoré musí Srbsko v tejto
otázke riešiť.
Rokovanie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomíra Vážneho
a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Oberta
s ministrom hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertićom
Počas stretnutia boli prediskutované otázky týkajúce sa reforiem a privatizačného
procesu v Srbskej republike, skúseností a odporúčaní Slovenska v rámci privatizácie, rozvoja
a podpory malého a stredného podnikania, infraštruktúrnych projektov a zahraničných
investorov.

Minister Sertič v úvode informoval o schvaľovaní štátneho rozpočtu Srbskej republiky
na rok 2016 v čase návštevy slovenskej delegácie v Belehrade, ako aj o prijímaní
nepopulárnych reformných opatrení, ktoré budú mať vážne následky na ekonomický rast
a životnú úroveň obyvateľov Srbska. Ocenil pozitívne výsledky hospodárskeho rozvoja
Slovenska, úspechy v priťahovaní zahraničných investorov, ako aj podporu a rozvoj malých
a stredných podnikov. Srbsko musí v súčasnosti aplikovať reformy, ktoré boli
na Slovensku zrealizované v 90. rokoch.
PPV Vážny vyjadril súhlas s neodkladnosťou reforiem v Srbsku, ktoré sú zárukou
budúceho ekonomického rastu krajiny, spomenul privatizáciu strategických podnikov
na Slovensku, hlavne v energetike, ako aj chybné kroky, ktoré boli vykonané v rámci
privatizačného procesu na Slovensku.
Minister Sertič potvrdil snahu poučiť sa z chýb pri privatizácii strategických podnikov,
mnohé srbské strategické podniky však už dávnejšie nefungujú a sú vo veľkej strate. Srbská
vláda je pripravená kedykoľvek pristúpiť k privatizácii za podmienok, ktoré nebudú
poškodzovať srbskú ekonomiku. V čase rokovania s PPV Vážnym zasadala komisia, ktorá
mala rozhodnúť o konečnom kupujúcom v rámci verejnej výzvy na predaj štátnej
telekomunikačnej spoločnosti.
Prediskutovaná bola aj otázka priťahovania zahraničných investorov. PPV Vážny
informoval o uzatvorení dohody medzi vládou SR a spoločnosťou Land Rover 11. decembra
2015 v hodnote 1,5 mld. eur, na základe ktorej by malo byť ročne vyrobených na Slovensku
300 tisíc automobilov a vytvorených 4 – 6 tisíc pracovných miest. Minister Sertič v tejto
súvislosti uviedol, že Srbsko sa taktiež uchádzalo o projekt Land Rover, avšak po zistení
svojich protihráčov od zámeru ustúpilo. Automobilový priemysel je jedným
z najvýznamnejších odvetví aj v Srbsku. Najrozvinutejší je v meste Kragujevac,
kde srbská automobilka Zastava vyrába automobily pod licenciou Fiatu. Srbský automobilový
priemysel exportuje polotovary a diely do všetkých hlavných európskych a niektorých
ázijských automobiliek.
Srbsko má pozitívne skúsenosti aj s čínskymi investormi, ktorí vybudovali nový
moderný most nad Dunajom v Belehrade a spolupráca pokračuje aj pri výstavbe
vysokorýchlostnej železničnej trate Belehrad – Budapešť.
Prerokovaná bola aj otázka podpory a rozvoja malého a stredného podnikania, jeho
financovania z európskych fondov, opatrení a projektov zameraných na podporu malého
a stredného podnikania na Slovensku.
PPV Vážny otvoril aj otázku bilaterálnej spolupráce a rozpracovaných projektov
slovenských firiem v oblasti energetiky a železničnej infraštruktúry v Srbskej republike.
Informoval aj o podnikateľskej misii slovenských firiem počas zasadnutia komisie a B2B
rokovaniach so srbskými partnermi.
Prezentácia projektu „Belehrad na vode“
Na záver pracovnej návštevy Belehradu sa podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomír Vážny a štátny tajomník Miroslav Obert zúčastnili prezentácie
projektu „Belehrad na vode“.

Projekt bol schválený vládou Srbskej republiky, jeho investorom a developerom je
spoločnosť Belgrade Waterfront Ltd., ktorej založenie schválila vláda Srbskej republiky.
Celková investícia má dosiahnuť 4 miliardy eur, z ktorých 3 miliardy eur za výstavbu
luxusných budov zaplatí spoločnosť Eagle Hills zo Spojených arabských emirátov a miliardu
eur za vybudovanie infraštruktúry uhradí srbská vláda. Vláda od projektu očakáva vytvorenie
200 tisíc pracovných miest.
Hlavným cieľom projektu je oživiť potenciál nábrežia rieky Sávy a vytvoriť moderné
mestské centrum Belehradu. Súčasťou projektu je 1,85 milióna m2 bytových a komerčných
budov okolo 1,8 kilometra dlhého a 40 metrov širokého bulváru. Tvoriť ho budú luxusné
hotely, najväčšie nákupné centrum Balkánu, školy, divadlá, nemocnice, parky, záhrady
a prístav pre jachty. Nad modernou štvrťou bude stáť 210 metrová veža Belgrade Tower.
Výstavba centra by mala trvať 5 – 7 rokov.
Slovensko - srbské podnikateľské fórum dňa 11. decembra 2015
Súčasťou zasadnutia komisie bolo slovensko-srbské podnikateľské fórum
11. decembra 2015, ktorého organizátormi boli na slovenskej strane Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky a agentúra SARIO a na srbskej strane Srbská obchodná
a priemyselná komora. Biznis fórum otvorili svojimi vystúpeniami podpredseda vlády
Slovenskej republiky pre investície Ľubomír Vážny a podpredsedníčka vlády a ministerka
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Michajlović.
Podujatia sa zúčastnilo 50 zástupcov slovenských a srbských spoločností z oblasti
energetiky, automobilového priemyslu, životného prostredia, informačných a komunikačných
technológií, strojárskeho priemyslu, služieb, ako aj predstavitelia srbskej samosprávy.
Početná účasť zástupcov podnikateľskej sféry deklaruje záujem nielen o tradičnú obchodnú
výmenu, ale najmä o vyššie formy hospodárskej spolupráce so srbskými partnermi.
Za slovenskú stranu na biznis fóre participovalo 25 slovenských subjektov: ŽOS
Trnava, a.s., KISELA, ELV Produkt Inc., ARDACO, Celox spol. s r.o., Credo Invest, Ecofil
spol. s r.o., SES, a.s., ChocoSuc Partner s.r.o., Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia
s.r.o., Healthy Planet s.r.o., Business Park d.o.o, Slovunit Energy s.r.o, PROFINEX holding,
s.r.o., OVB Allfinanz Slovensko a.s., BP BAU s.r.o., Global Trade Consulting s.r.o, Beset,
spol. s r.o, ALBAT s.r.o. Košice, Etop Wheels Assembling s.r.o., IMAO electric, s.r.o.,
PosAm, spol. s r. o, BMR Slovakia, s.r.o., Vostok Tehno Med Slovakia s.r.o., Slovensko –
srbská obchodná komora.
Za srbskú stranu sa na B2B rokovaniach predstavilo 25 zástupcov podnikateľských
subjektov a predstaviteľov vybraných srbských samospráv: Telekomunikacije računari
i servisi d.o.o., Roaming Telecommunications, EKOMEDICUS d.o.o., Kancelarija Saveta za
nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, AURORA Green d.o.o., Towers NET,
MONT-R d.o.o., MARIĆ, Malištić&Dostanić AOD Beograd, Native Consulting, Nacionalni
konvent, Rohne Recycling and Renewables, BELIT d.o.o., Jovan Pešterac PR, Opština
Alibunar, DRAGAO d.o.o., ZNAM CO, Eurofast Global d.o.o., Feman Beting Impex d.o.o.,
SOMY d.o.o., Meter & Control, Institut za ratarstvo i povratarstvo NS SEME, KINSTELLAR
d.o.o., Municipality Bać, Jedinstvo sevojno.
Mediálne ohlasy

Správy o konaní 7. zasadnutia komisie, o bilaterálnych rokovaniach počas zasadnutia
komisie, ako aj o slovensko-srbskom podnikateľskom fóre boli publikované
na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky, agentúry SARIO, TASR.
Na srbskej strane boli zverejnené informácie a správy na stránkach Ministerstva
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky, Ministerstva obchodu,
telekomunikácií a cestovného ruchu Srbskej republiky, RTS (Radio-Televizia-Srbije), Tanjug
(Srbská národná tlačová agentúra), Blic.
http://www.mgsi.gov.rs/lat/aktuelnosti/mihajlovic-pozvala-slovacke-privrednike-da-ulazu-u-srbiju
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=218660
http://hl.rs/urychlit-napredovanie/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2136613/Mihajlovi%C4%87%3A+Mogu
%C4%87e+pove%C4%87anje+ekonomske+saradnje+sa+Slova%C4%8Dkom.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=11&nav_id=1073371
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/612790/Saradnja-Beograda-i-slovackih-kompanija-namodernizaciji-60-tramvaja

Závery
1.

7. zasadnutie komisie, bilaterálne stretnutia podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomíra Vážneho a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky Miroslava Oberta so srbskými partnermi, ako aj slovensko-srbské
podnikateľské fórum splnili svoj hlavný cieľ, ktorým je podpora rozvoja bilaterálnej
ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, s dôrazom
na realizáciu konkrétnych a vzájomne výhodných projektov vo všetkých oblastiach
spoločného záujmu a podpora investičných zámerov slovenských podnikateľských
subjektov v Srbskej republike.

2.

Predmetom rokovaní jednotlivých pracovných skupín počas zasadnutia komisie boli
otázky týkajúce sa podpory investícií a obchodnej výmeny, energetiky,
poľnohospodárstva a životného prostredia, spolupráce v oblasti dopravy, železničnej
infraštruktúry, IKT a elektronickej komunikácie.

3.

Komisia má svojou činnosťou vytvoriť základňu pre podporu projektov slovenských
subjektov v Srbskej republike najmä v oblasti energetiky (projekty zamerané
na využívanie energie z OZE a energetickú efektívnosť), železničnej dopravy,
rekonštrukcie a výstavby železničnej infraštruktúry, vrátane možností prefinancovania
týchto projektov, životného prostredia, IKT sektora, ale aj pre potenciálnu účasť
slovenských subjektov na privatizácii vybraných srbských podnikov.

4.

V protokole zo zasadnutia komisie boli uvedené nasledujúce zámery slovenských
spoločností v Srbskej republike: .
−
implementácia systému „REMS“ (Railways Energy Management System),
ktorý umožňuje detailné plánovanie, sledovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a
nákupu trakčných energií v podmienkach štátnej spoločnosti Železnice Srbije
(slovenská spoločnosť IPESOFT spol. s.r.o.),
−

projektová príprava a realizácia rekonštrukcie vybranej železničnej
infraštruktúry v hodnote do 30 mil. EUR, vrátane zabezpečenia financovania

(slovenské spoločnosti Prodex spol. s r.o., Colorspol, spol. s r.o., Železničné
staviteľstvo Bratislava a.s.),
−

modernizácia električiek KT – 4 pre mestský dopravný podnik v Belehrade
prostredníctvom slovensko-srbskej spoločnosti GOŠA FSV / ŽOS Trnava (GOŠA
FSV už v minulosti vykonala modernizáciu 30 električiek a opravu 35 električiek
rovnakého typu).

−

zabezpečenie špeciálneho vonkajšieho osvetlenia železničných staníc v Srbskej
republike (spoločnosť ProAlter a LED Solar Prešov),

−

výstavba čistiarne odpadových vôd v Zrenjanine a dodávka technologických
zariadení na čistenie odpadových vôd pre priemyselné a komunálne účely (spoločnosť
FERROMONT),

−

realizácia projektov verejno-súkromného partnerstva v oblasti energetickej
efektívnosti (spoločnosť IMAO).

5.

Otvorenou zostala otázka vyriešenia srbského dlhu, ktorá nebola predmetom rokovaní
počas zasadnutia komisie. Slovenská a srbská strana v protokole zo zasadnutia komisie
uviedli, že rokovania o vysporiadaní dlhu sa budú konať na expertnej bilaterálnej úrovni
a začnú v čo najkratšom čase. Srbská strana informovala slovenské ministerstvo financií
o vytvorení rokovacieho tímu a zaslala pozvanie na začiatok rokovaní.

6.

Počas zasadnutia komisie sa 11. decembra 2015 konalo slovensko-srbské podnikateľské
fórum, ktorého organizátormi boli na slovenskej strane Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky a agentúra SARIO a na srbskej strane Srbská obchodná
a priemyselná komora. Podujatia sa zúčastnilo 50 zástupcov slovenských a srbských
spoločností z oblasti energetiky, automobilového priemyslu, životného prostredia,
informačných a komunikačných technológií, strojárskeho priemyslu, služieb, ako aj
predstavitelia srbskej samosprávy.

Návrh vykonácieho protokolu
zo 7. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade
Pracovná skupina

Text v protokole

Spolupráca
v oblasti Srbská strana informovala, že podľa údajov
spoločných
investícií, Štatistického
úradu
Srbskej
republiky
obchodu
av
iných obchodná výmena medzi Srbskou republikou
oblastiach
spoločného a Slovenskou republikou v roku 2014 poklesla
záujmu
o 17,2%
a dosiahla
397,1
mil.
eur.
V sledovanom období zaznamenal vývoz zo
Za prvých 9 mesiacov 2015 bol obrat
zahraničnoobchodnej výmeny medzi obidvomi
krajinami 318,4 mil. eur, čo je zvýšenie o 6,3%
oproti rovnakému obdobiu roka 2014.
V pozorovanom období sa srbský vývoz zvýšil
o 27,2% a uskutočnil sa v sume 145,2 mil. eur,
zatiaľ čo dovoz zo Slovenskej republiky sa
znížil o 6,5% a bol zrealizovaný v sume
173,2 mil. eur.
Podľa slovenských štatistických údajov
dosiahol obrat vzájomnej obchodnej výmeny
v roku 2014 hodnotu 505,3 mil. eur, čo
znamená medziročný pokles o 5,8%
(o 31,2 mil. eur) v porovnaní s rokom 2013.
Slovenský vývoz do Srbska bol v roku 2014
v objeme 288,3 mil. eur, čo znamenalo pokles
o 15,9% v medziročnom porovnaní.
Dovoz Slovenskej republiky zo Srbska tvoril
217 mil. eur a v porovnaní s rokom 2013
vzrástol o 12%.
Za 8 mesiacov 2015 vzrástol obrat bilaterálnej
obchodnej výmeny o 4,9% a dosiahol 349 mil.
eur. Vývoz Slovenska do Srbska bol 195,7 mil.

Rozpis úloh

Zodpovedný subjekt

Termín
plnenia

eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,8%
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014.
Slovenský dovoz zo SR dosiahol 153,3 mil.
eur.
Obidve strany konštatovali, že existujú
výrazné rozdiely v štatistických údajoch
zahraničnoobchodnej výmeny medzi obidvomi
krajinami,
čo
vyplýva
z používania
rozdielnych interných štatistických metód
a postupov vykazovania štatistických údajov
v obidvoch krajinách.
Podľa údajov Národnej banky Srbska (NBS)
v období rokov 2005 až 2013 investície
zo Slovenskej republiky sa uskutočnili v sume
82 mil. eur, čo Slovenskú republiku zaraďuje
na 18. miesto medzi zahraničnými investormi
v Srbskej republike. Podľa novej metodológie
Srbskej národnej banky, ktorá je zosúladená
s metodológiou Medzinárodného menového
fondu (IMF), boli priame zahraničné investície
(PZI) zo Slovenskej republiky v roku 2014 v
sume 0,74 mil. eur a v I. polroku 2015 boli PZI
zo Slovenskej republiky v sume 4,7 mil. eur.

Srbská strana prejavila záujem o zvýšenie
spolupráce v oblasti malých a stredných
podnikov
prostredníctvom
posilnenia
administratívnych kapacít a oboznamovania sa
s politikou podpory Slovenskej republiky voči
malým a stredným podnikom a s modelom
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pomoci štátu tomuto sektoru, organizovaním
seminárov v Srbskej republike, na ktorých by
experti zo Slovenskej republiky oboznámili
predstaviteľov štátnych inštitúcií a iných
orgánov, ako aj malých a stredných podnikov
so
súčasnými
štandardmi
zvyšovania
konkurencieschopnosti, podporou exportne
zameraných malých a stredných podnikov, ako
aj
aktuálnymi
zmenami
v súčasnom
maloobchode.

Preveriť
záujem
srbskej
strany
a možnosť zorganizovania seminára
v Srbskej republike zameraného na
prezentáciu podpory malého a stredného
podnikania na Slovensku, podporu
zvyšovania
exportného
potenciálu
malých a stredných firiem, ako aj
možností financovania ich aktivít na
Slovensku. Prezentácie by odborne
pripravili Slovak Business Agency,
SARIO resp. ďalšie slovenské inštitúcie.

Ministerstvo hospodárstva SR
Zastupiteľský úrad SR
v Belehrade
Slovak Business Agency
SARIO

31. 12. 2016

Využiť plánované bilaterálne rokovania
na medzištátnej úrovni, resp. zasadnutia
medzirezortných pracovných skupín
a komisií na prezentáciu fungovania
regionálnej politiky na Slovensku
zainteresovaným srbským inštitúciám.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016

Vzhľadom na úspešnú politiku prilákania
priamych zahraničných investícií na Slovensko
prejavila srbská strana taktiež záujem, aby
experti zo Slovenskej republiky prezentovali
svoje skúsenosti a spôsoby zapájania domácich
podnikateľských
subjektov
do
subdodávateľskej
siete
zahraničných
investorov.
Srbská republika má záujem o zlepšenie
a pokračovanie spolupráce so Slovenskou
republikou v oblasti regionálneho rozvoja, a to
v rámci oboznamovania sa s fungovaním
regionálnej politiky na všetkých úrovniach
na Slovensku, ako aj v rámci spolupráce
zameranej na výmenu skúseností súvisiacich
s inštitucionálnym, strategickým a finančným
rámcom regionálneho rozvoja, rozvoja
podnikateľskej
infraštruktúry
a spôsobu
využívania fondov Európskej únie.
Zlepšenie spolupráce je možné organizovaním
seminárov, odborných stretnutí a študijných
ciest, v rámci ktorých by si experti zo Srbskej
republiky vymenili skúsenosti s predstaviteľmi
štátnych inštitúcií a iných zainteresovaných
strán v danej oblasti.
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Obe strany prejavili záujem o ďalší rozvoj
a zlepšenie spolupráce medzi slovenským
SARIO a srbskou agentúrou poverenou
investíciami a podporou exportu, ako aj
v oblasti verejného a súkromného sektora.
SARIO

31. 12. 2016

V oblasti ochrany spotrebiteľov vyjadrila
srbská
strana
záujem
o spoluprácu
s príslušným ministerstvom zo slovenskej
strany v podobe výmeny skúseností a za
účelom posilnenia ochrany spotrebiteľov,
v súlade s najlepšími praktikami krajín EÚ.

Pokračovať v spolupráci medzi SARIO
a srbskou
agentúrou
poverenou
investíciami a podporou exportu pri
organizovaní spoločných podujatí na
podnikateľskej úrovni, zameraných na
vytváranie priamych kontaktov medzi
slovenskými a srbskými podnikateľmi
a podporu
realizácie
spoločných
projektov.

Srbská
strana
navrhla
zintenzívnenie
vzájomnej propagácie turistickej ponuky,
pravidelnú komunikáciu z dôvodu zlepšenia
turistickej
výmeny,
ako
aj podpísanie
memoranda o spolupráci v oblasti cestovného
ruchu medzi rezortnými ministerstvami
a konanie zasadnutia expertnej komisie pre
cestovný ruch.

V prípade záujmu srbskej strany
o prezentovanie slovenských skúseností
v oblasti
ochrany
spotrebiteľov
pripraviť a koordinovať zorganizovanie
seminára, resp. stretnutia zameraného
na odovzdanie slovenských skúseností
v tejto oblasti.

Ministerstvo hospodárstva SR
Zastupiteľský úrad SR v
Belehrade

31.12. 2016

Pripraviť stanovisko slovenskej strany
k návrhu srbskej strany na podpis
memoranda
o spolupráci
v oblasti
cestovného ruchu medzi príslušnými
ministerstvami

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

30.09. 2016

Posúdiť možnosť prípravy zasadnutia
expertnej komisie pre cestovný ruch
vytvorenej
medzi
príslušnými
ministerstvami.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

30. 12. 2016

Strany si vzájomne vymenili skúsenosti
v oblasti fungovania ekonomickej diplomacie
v obdivoch krajinách a jej využitie pri
presadzovaní realizácie spoločných projektov.
Slovenská republiky má záujem podporiť
počas svojho predsedníctva v Rade Európskej
únie v II. polroku 2016 dynamiku začatého
procesu prístupových rokovaní Európskej únie
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so Srbskom.
Slovenská strana deklarovala záujem o
pokračovanie bilaterálnej spolupráce v oblasti
výskumu a vývoja formou spoločných
projektov aj v budúcich rokoch v doterajšom
rozsahu, vzhľadom na kvalitatívne vysokú
úroveň spolupráce so srbskou stranou.
Slovenská strana zároveň vyjadrila záujem
o participáciu na podaní žiadostí na spoločné
mobilitné projekty výskumu a vývoja v rámci
ďalšej spoločnej výzvy v roku 2016, ktoré
podporujú spoluprácu medzi inštitúciami
výskumu a vývoja SR a Srbska na roky
2017 – 2018.
Iniciovať
spoluprácu
príslušných
slovenských a srbských inštitúcií na
podaní
žiadostí
na
spoločných
mobilitných
projektov
výskumu
a vývoja v rámci spoločnej výzvy
v roku 2016.
Energetika

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

31. 12. 2016

Ministerstvo hospodárstva SR

31. 12. 2016

Strany pozitívne zhodnotili záverečnú fázu
realizácie zmluvy medzi verejným podnikom
Elektroprivreda Srbije (EPS) a slovenským
dodávateľom spoločnosťou IPESOFT Žilina,
ktorej cieľom je zavedenie informačného
systému
na
podporu
obchodovania
s elektrickou energiou a jeho spustenie do
konca roku 2015.

V oblasti ropného priemyslu prejavil verejný Preveriť
záujem
slovenských
podnik Transnafta záujem o spoluprácu
spoločností o spoluprácu so srbskou
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so spoločnosťami zo Slovenskej republiky
v rámci výmeny poznatkov a skúseností
v oblasti nových technológií, potrubnej
prepravy a skladovania ropy a derivátov ropy,
meracieho
a regulačného
vybavenia
a dozorných a riadiacich systémov.

spoločnosťou Transnafta pri výmene
poznatkov a skúseností v oblasti nových
technológií,
potrubnej
prepravy
a skladovania ropy a derivátov ropy,
meracieho a regulačného vybavenia
a dozorných a riadiacich systémov.

Srbská strana navrhla výmenu odborných
skúseností v oblasti geológie a baníctva,
ako aj spoluprácu Geologického ústavu Srbska

Preveriť možnosti spolupráce príslušnej
slovenskej inštitúcie v oblasti geológie
s Geologickým
ústavom
Srbskej
republiky.

Slovenská inovačná a energetická agentúra
ponúkla srbskej strane spoluprácu v oblasti:
-

-

-

-

výmeny
odborných
skúseností
o
udržateľnom využívaní obnoviteľných
zdrojov energie (OZE) a o možnostiach
spoločnej implementácie flexibilných
mechanizmov
na
dosiahnutie
národných
cieľov
súvisiacich s podielom OZE na hrubej
konečnej spotrebe energie,
výmeny
skúseností
v
oblasti
implementácie efektívnych finančných
mechanizmov
na podporu projektov v oblasti
energetickej efektívnosti,
výmeny znalostí týkajúcich sa rozvoja
inovácií
a
podpory
zvyšovania
konkurencieschopnosti podnikov v rámci
národných hospodárstiev,

podpory ďalšieho rozvoja vzájomnej
spolupráce medzi Slovenskou republikou
a relevantnými srbskými partnerskými
organizáciami s cieľom výraznejšieho
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Ministerstvo hospodárstva SR

31. 12. 2016

prehĺbenia spoločných aktivít v oblasti
udržateľného využívania OZE, podpory
energetickej efektívnosti a rozvoja
inovácií.
Srbská strana prejavila záujem o spoluprácu so
Slovenskou
inovačnou
a energetickou
agentúrou v oblasti výmeny odborných
skúseností o udržateľnom používaní OZE
a implementácie
efektívnych
finančných
mechanizmov na podporu projektov v oblasti
energetickej účinnosti a OZE.
Slovenská strana informovala o záujme
spoločnosti IMAO o realizáciu projektov
verejno-súkromného
partnerstva
(PPP)
v oblasti energetickej efektívnosti. Spoločnosť
má rozpracovaných viacero projektov v oblasti
OZE – bioplyn, ktoré môže realizovať
v budúcom období.
Doprava, stavebníctvo,
informačné technológie
a elektronická
komunikácia

Srbská
strana
v oblasti
železničnej
a intermodálnej prepravy navrhla zveľadenie
spolupráce v oblasti vedy a rozvojových
projektov z oblasti železničnej a intermodálnej
prepravy, ako aj spoluprácu slovenských
a srbských subjektov v oblasti železničného
priemyslu.

V oblasti vodnej dopravy srbská strana navrhla
zintenzívnenie spolupráce v oblasti údržby
splavnej cesty rieky Dunaj, ako aj konzultácie

Preveriť
možnosti
zorganizovania
prezentačného seminára pre srbskú
stranu zameraného na implementáciu
finančných mechanizmov na podporu
projektov
v oblasti
energetickej
účinnosti a OZE.

Zastupiteľský úrad SR
v Belehrade
SIEA

31. 12. 2016

Podporiť rokovania spoločnosti IMAO
s vybranými
srbskými
subjektmi
s cieľom jej presadenia sa pri realizácii
projektov zameraných na energetickú
efektívnosť.

Zastupiteľský úrad SR
v Belehrade

31. 12. 2016

Využiť
zasadnutia
expertných
pracovných skupín, resp. medzirezortnej
komisie
medzi
príslušnými
ministerstvami obidvoch krajín na
posilnenie
spolupráce
medzi
príslušnými subjektmi v oblasti vedy
a rozvojových
projektov
z oblasti
železničnej a intermodálnej prepravy.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016

Podporovať slovenské podnikateľské
subjekty z oblasti železničnej dopravy
a infraštruktúry pri presadzovaní ich
zámerov v Srbskej republike.
Využiť
zasadnutia
expertných
pracovných skupín, resp. medzirezortnej
komisie
medzi
príslušnými

Zastupiteľský úrad SR v
Belehrade

31. 12. 2016

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016
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v oblasti organizovaného zberu lodného
odpadu, majúc na zreteli špecifický prístup
Slovenskej republiky a prax v oblasti zberu
lodného odpadu a následne dovoz-vývoztranzit lodného odpadu.

ministerstvami obidvoch krajín na
konzultácie v oblasti organizovaného
zberu lodného odpadu v súlade so
slovenským
prístupom
a praxou
v oblasti zberu lodného odpadu.

Ministerstvo životného
prostredia SR

Slovenská strana navrhla koordinovať túto
spoluprácu aj s Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky. Slovenská
strana odporučila srbskej strane zúčastňovať sa
aj na rokovaniach k projektu FAIRway (CEF),
prípadne využiť platformu Dunajskej komisie.
Strany konštatovali, že 20. januára 2016
nadobudne
platnosť
Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Srbskej
republiky
o medzinárodnej
kombinovanej doprave, podpísanej v roku
2014. Slovenská strana odporúča zriadiť
zmiešanú komisiu pre kombinovanú dopravu
na riešenie otázok vzájomnej spolupráce
v oblasti železničnej a intermodálnej prepravy
po nadobudnutí platnosti tejto dohody a
v súlade s článkom 10 dohody.

Zriadiť
zmiešanú
komisiu
pre
kombinovanú dopravu na riešenie
otázok vzájomnej spolupráce v oblasti
železničnej a intermodálnej prepravy po
nadobudnutí
platnosti
Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou
Srbskej
republiky
o medzinárodnej
kombinovanej
doprave,tejto dohody a v súlade
s článkom 10 dohody.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016

Slovenská strana má záujem o spoluprácu
v oblasti výmeny skúseností a odporúčaní
týkajúcich sa prípravy a následnej realizácie
projektov PPP, vzhľadom na aktívny prístup
oboch krajín k realizácii projektov v oblasti
dopravy formou PPP.

Využiť
bilaterálne
rokovania,
zasadnutia expertných pracovných
skupín, resp. medzirezortnej komisie
medzi
príslušnými
ministerstvami
obidvoch krajín na výmenu skúseností
týkajúcich sa realizácie PPP projektov
v oblasti dopravy.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016

Slovenská strana informovala, že sekcia
výstavby, odbor územného plánovania
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho

Informovať o výsledku žiadosti
o projekt
DonauPlanNet
(D++).,
ktorého
hlavným
partnerom
na

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016
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rozvoja SR sa spolu so srbskými inštitúciami
(PE Urban and Spatial Planning Institute of
Vojvodina, University of Belgrade Faculty of
Geography) zapojili do žiadosti o projekt
DonauPlanNet (D++). Hlavným partnerom
projektu na slovenskej strane je Inštitút
priestorového plánovania v Bratislave.
V nadväznosti na skúsenosti Slovenskej
republiky s plánom energetickej účinnosti
budov a uskutočňovaní predpisov, v ktorých sa
požaduje, aby sa objekty projektovali
a realizovali spôsobom, ktorým sa neohrozuje
bezpečnosť, zabezpečuje trvanlivosť a ochrana
životného prostredia, prejavila srbská strana
záujem o spoluprácu so slovenskými partnermi
pri harmonizácii domácich predpisov.

slovenskej
strane
je
Inštitút
priestorového plánovania v Bratislave

Využiť
bilaterálne
rokovania
a
zasadnutia expertných pracovných
skupín na odovzdanie slovenských
skúseností týkajúcich sa energetickej
účinnosti
budov
a tomu
zodpovedajúcich predpisov.
Preveriť
záujem
srbskej
strana
o zorganizovanie
stretnutia,
resp.
seminára zameraného na prezentáciu
zabezpečovanie
a
zvyšovanie
energetickej účinnosti budov, ako aj
podporných programov zameraných na
energetickú účinnosť budov.

Srbská strana vyjadrila záujem o iniciovanie
spolupráce v oblasti informačných technológií
v nasledujúcich oblastiach:
1. transfer dobrých praktík a výmeny
skúseností
v regulatíve
v oblasti
elektronických komunikácií,
2. v oblasti e-governmentu a informačnej
spoločnosti,
3. spoločnom organizovaní seminárov,
konferencií a pod.,
4. vzájomnej podpory v medzinárodných
organizáciách v tejto oblasti.
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Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

31. 12. 2016

Zastupiteľský
úrad
SR
v Belehrade v spolupráci so
SIEA

31. 12. 2016

V oblasti elektronickej komunikácie vyjadrila
srbská strana záujem o spoluprácu a výmenu
skúseností v rámci rozvoja širokopásmových
sietí a služieb, vo vytváraní priaznivého
regulačného rámca, ako aj navrhovaní opatrení
na podnecovanie rozvoja širokopásmových
sietí vo vidieckych oblastiach.
Obidve strany sa navzájom informovali o
inštitucionálnej štruktúre sektorov informačnokomunikačných technológií (IKT) a egovernmentu v oboch krajinách. Boli
vymenené informácie o spôsoboch podpory
budúcich "success stories", ktoré môžu rýchlo
rásť a majú potenciál pre inovácie, vytváranie
pracovných miest a expanziu za hranice
jednotlivých štátov, a to vďaka neobmedzeným
možnostiam internetu.
V tejto súvislosti boli prediskutované
nasledujúce témy:

1. Rozvoj

administratívnych
e-governmentu:

Preveriť záujem o zorganizovanie
seminára zameraného na prezentáciu
slovenských
skúseností
v oblasti
elektronickej
komunikácie,
egovernmentu, informačnej spoločnosti,
rozvoja širokopásmových sietí a služieb
a zabezpečiť aj účasť a prezentáciu
vybraných slovenských spoločností
pôsobiacich v tejto oblasti

služieb

-

výmena skúseností pri poskytovaní online administratívnych služieb na
úrovni ústredných orgánov štátnej
správy, ako aj samosprávy,

-

súčasná legislatíva e-governmentu a
transpozícia a uplatňovanie nových
právnych predpisov v oblasti politiky
EÚ, najmä nariadenia eIDas,

-

systémová integrácia a manažment,

-

prenos znalostí o princípoch
implementácie e-governmentu, e-
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Zastupiteľský
úrad
SR
v Belehrade
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR

31.12.2016

identifikácia
a e-autentifikácia.
2. Podpora start-upov v IKT.
3. Informovanie
o
podujatiach
IKT,
iniciatívach a činnostiach týkajúcich sa
nadchádzajúceho
predsedníctva
SR
v Rade ministrov EÚ v druhej polovici
2016.
Slovenská strana ponúkla srbskej strane
konzultačné,
analytické,
implementačné
a integračné služby:
pre informačné systémy a registre verejnej
správy (e-government), ako aj riešenia
elektronických služieb pre občanov
a podnikateľov,
v školstve v oblasti elektronizácie
vzdelávacieho procesu,
v elektronizácii procesov a služieb v
oblasti sociálneho poistenia, ako aj
poistenia exportno-importných aktivít.
Poľnohospodárstvo
V rámci ochrany rastlín má srbská strana
a ochrana
životného záujem o nadviazanie spolupráce v oblastiach,
prostredia
ktoré sú v príslušnosti Správy pre ochranu
rastlín. Na slovenskej strane patrí uvedená
problematika pod Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum – Výskumný ústav
rastlinnej výroby.

V nadväznosti na záujem srbskej strany
o spoluprácu v oblasti ochrany rastlín
preveriť možnosti spolupráce medzi
srbskou Správou pre ochranu rastlín
a Národným
poľnohospodárskym
a potravinárskym
centrom
–
Výskumným ústavom rastlinnej výroby.

Slovenská strana podporuje spoluprácu medzi
výskumnými ústavmi z oblasti rastlinnej,
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Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR

31. 12. 2016

živočíšnej výroby, potravinárstva, ako aj
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
Slovenskej republiky a príslušnými srbskými
inštitúciami.
Na základe požiadavky srbskej strany vyjadrila
Génová banka Slovenskej republiky súhlas so
študijnou cestou srbských expertov vo svojom
pracovisku. Pracovníci Génovej banky SR
NPPC-VÚRV v Piešťanoch sú pripravení
poskytnúť všetky relevantné informácie
potrebné pri tvorbe Národného programu pre
genetické zdroje rastlín v Srbsku.

Preveriť
záujem
srbskej
strany
o študijnú cestu srbských expertov do
Génovej banky SR NPPC-VÚRV
v Piešťanoch a v prípade potvrdeného
záujmu participovať na príprave
uvedenej študijnej cesty.

Zastupiteľský úrad SR v
Belehrade

31. 12. 2016

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR

Slovenská strana naďalej víta možnosti
spolupráce v oblasti lesníctva, identifikované
v Protokole zo 6. Zasadnutia komisie: výroba
drevnej štiepky, vytváranie predpisov v oblasti
poľovníctva, ako aj organizačné otázky v
poľovníctve (predpisy), informačné systémy v
lesníctve a poľovníctve a bilaterálny projekt,
ktorý by na srbskej strane viedol Lesnícky
inštitút.
V oblasti vodného hospodárstva prejavila
srbská strana záujem o slovenské skúsenosti v
súvislosti:
so skúsenosťami z prístupového procesu
do EÚ a rokovaniami o Rámcovej
smernici o vode,

-

s udržateľným
manažmentom

vôd

a integrovaným Po vzájomnej dohode so srbskou stranou
v Slovenskej republike
a implementáciou pripraviť
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Ministerstvo životného
prostredia SR

30. 6.2016

-

-

smerníc, čo súvisia s vodami –
predovšetkým z Rámcovej smernice EÚ
o vode a Smernice o komunálnych
odpadových
vodách
–
slovenské
skúsenosti a možnosti spolupráce v tejto
oblasti,
s prípravou a aktualizáciou Prvého plánu
manažmentu povodí na Slovensku
(Rámcová smernica EÚ o vode) –
prekážky a výzvy, skúsenosti Slovenska
významné pre Srbskú republiku,
so
spoluprácou
so
sektorom
poľnohospodárstva
a vodného
hospodárstva v aktivitách zameraných na
ochranu vôd.

v I. polroku 2016 seminár, zameraného
na
oblasť
manažmentu
vôd
a implementáciu Rámcovej smernice EÚ
o vode.

Obe strany vyjadrili záujem o spoluprácu
v oblasti definovania opatrení na prevenciu
a zamedzenie
škodlivých
následkov
potenciálnych súch a záplav.
V oblasti ochrany životného prostredia srbská
strana prejavila záujem o rozvoj spolupráce
v oblasti životného prostredia prostredníctvom
výmeny skúseností a informácií (používaním
TAIEX programov), prípravu projektovej
dokumentácie
a poskytovanie
podpory
slovenskej strany pri financovaní výstavby
infraštruktúry
v prioritných
oblastiach:
nakladanie s odpadmi, čistenie odpadových
vôd,
ochrana
prírody,
sanácia
kontaminovaných lokalít, klimatické zmeny
(zaškolenie priemyslu na uskutočňovanie
Systému
obchodovania
s
emisiami
a skúsenosti na prípravu opatrení a stratégií
adaptácie), zníženie znečistenia ovzdušia.
Slovenská
strana
deklarovala
záujem
slovenských
podnikateľských
subjektov

Zorganizovať
vo
februári
2016
v priestoroch Zastupiteľského úradu SR
v Belehrade
seminár
zameraný
na
transfer
skúseností
v oblasti
životného prostredia (problematika
uvedená v protokole zo 7. zasadnutia
komisie).
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Ministerstvo životného
prostredia SR

30. 6.2016

o etablovanie v regióne Západného Balkánu,
najmä v Srbsku. Hlavné portfólio tvorí
dodávka technologických zariadení na čistenie
odpadových vôd pre priemyselné a komunálne
účely, napr. spoločnosť FERROMONT sa
zaujíma o výstavbu čistiarne odpadových vôd
v Zrenjanine a podobných projektov v Srbsku.
Slovenská strana navrhla zorganizovanie
seminára na Zastupiteľskom úrade Slovenskej
republiky v Belehrade vo februári 2016,
zameraného na transfer skúseností v oblasti
životného prostredia.
V oblasti manažmentu vôd slovenská strana
taktiež
ponúkla
srbským
expertom
zorganizovanie seminára o implementácii
Rámcovej smernice EÚ o vode v I. polroku
2016 na Slovensku.
Financie
pomoc

Srbská strana obidva návrhy akceptovala.
a rozvojová Slovenská republika a Srbská republika majú V nadväznosti na informáciu srbskej
veľký záujem o vyriešenie otázky srbského strany o vytvorení rokovacieho tímu pre
dlhu. Navrhuje sa, aby sa rokovania vysporiadanie otázky srbského dlhu
a pozvanie na začiatok rokovaní v čo
Východiskovým bodom pre budúce rokovania najkratšom čase zaslať srbskej strane
na medzivládnej úrovni by mala byť odpoveď na uvedenú iniciatívu.
dohodnutá účtovná hodnota dlhu bývalej
Juhoslávie z roku 1997 v sume 31.088.817,54
klíringových dolárov, ktorá zodpovedá istine
pohľadávky v pomernej časti prislúchajúcej
Slovenskej republike (z toho záväzky Srbskej
republiky, ako nástupcu bývalej SFRJ
v zmysle Dohody o otázkach sukcesie z roku
2001
predstavujú
11.119.102,13
clearingových dolárov).
Nová dohoda o vysporiadaní dlhu Srbskej
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Ministerstvo financií SR

30. 6. 2016

republiky voči Slovenskej republike by mala
obsahovať spôsob splatenia dlhu a podmienky
jeho reštrukturalizácie (paritu klíringového
dolára voči USD, výšku úrokovej sadzby,
spôsob výpočtu úrokov a ďalšie detaily).
Srbská
strana
informovala
slovenské
ministerstvo financií o vytvorení rokovacieho
tímu a zaslala pozvanie na začiatok rokovaní.
Očakáva sa odpoveď slovenskej strany.

Rôzne

Srbská
strana
vyjadrila
poďakovanie
slovenskej strane za doterajšiu rozvojovú
pomoc a zdôraznila, že v Srbskej republike je
momentálne potrebná podpora v spoločenskom
a ekonomickom sektore, ale aj pri rozvoji
kapacít civilnej spoločnosti.
Slovenská strana informovala o záujme
spoločnosti
IPESOFT
implementovať
v spoločnosti Železnice Srbije systém „REMS“
(Railways Energy Management System), ktorý
umožňuje
detailnéopätovne
plánovanie,
sledovanie,
Slovenská strana
potvrdila
záujem
slovenských spoločností Prodex spol. s r.o.,
Colorspol, spol. s r.o. a
Železničné
stavebníctvo Bratislava a.s. o spoluprácu
v oblasti projektovej prípravy a realizácie
rekonštrukcie
vybranej
železničnej
infraštruktúry v hodnote do 30 mil. EUR, ktorú
zabezpečia, vrátane financovania, uvedené
slovenské subjekty.

Podporovať rokovania slovenských
spoločností, uvedených v protokole
zo 7. zasadnutia komisie, so srbskými
partnermi s cieľom presadenia ich
zámerov
a projektov
v Srbskej
republike.

Slovensko-srbská spoločnosť GOŠA FSV
v Smederevskej Palanke, člen skupiny ŽOS
Trnava, deklaruje pripravenosť a záujem
vykonať modernizáciu električiek KT – 4
pre mestský dopravný podnik v Belehrade –
GSP. Uvedená pripravenosť sa zakladá
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Zastupiteľský úrad SR v
Belehrade
Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR
Ministerstvo hospodárstva SR

31. 12. 2016

na skutočnosti, že GOŠA FSV už v minulosti
vykonala modernizáciu 30 električiek a opravu
35 električiek rovnakého typu. Osobitne bolo
vyzdvihnuté, že uvedená spoločnosť má
kapacity na výrobu a rekonštrukciu
železničných osobných a nákladných vozňov.
Spoločnosť ProAlter spolu so slovenským
výrobcom LED Solar z Prešova vyjadrili
záujem o spoluprácu v oblasti vonkajšieho
osvetlenia železničných staníc v Srbskej
republike.
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Príloha
PROTOKOL
zo 7. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
Belehrad, 10. - 11. decembra 2015
7. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou
republikou a Srbskou republikou (ďalej len „komisia“) sa konalo v dňoch 10. - 11. decembra
2015 v Belehrade.
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v súlade s článkom 5 Dohody o hospodárskej
spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory,
podpísanou v roku 2005 v Belehrade, ako aj so závermi zo 6. zasadnutia komisie, ktoré sa
konalo v dňoch 1. - 2. decembra 2014 v Bratislave.
Predsedom slovenskej časti komisie bol podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície Ľubomír Vážny. Predsedníčkou srbskej časti komisie bola podpredsedníčka
vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana
Michajlović.
Zloženie obidvoch delegácií je uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 tohto protokolu.
Počas zasadnutia komisie uskutočnil podpredseda vlády Slovenskej republiky
Ľubomír Vážny bilaterálne rokovania s podpredsedníčkou vlády a ministerkou stavebníctva,
dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Michajlović a s ministrom hospodárstva
Srbskej republiky Željkom Sertičom.
Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky Miroslav Obert, ktorý sa stretol s podpredsedníčkou vlády a ministerkou
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou Michajlović, s ministrom
hospodárstva Srbskej republiky Željkom Sertičom a so štátnou tajomníčkou Ministerstva
baníctva a energetiky Srbskej republiky Mirjanou Filipović.
Zasadnutie komisie sa konalo podľa nasledovného rokovacieho programu:
I. Otvorenie zasadnutia (expertná úroveň)
II. Rokovania pracovných skupín v nasledovných oblastiach:
1. spolupráca v oblasti spoločných investícií, obchodu a v iných oblastiach
spoločného záujmu,
2. energetika,
3. doprava, stavebníctvo, informačné technológie a elektronická komunikácia,
4. poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia
III. Príprava protokolu zo 7. zasadnutia komisie.
IV. Plenárne zasadnutie:
• informovanie o záveroch pracovných skupín,
• podpis protokolu zo 7. zasadnutia komisie.

Predsedovia obidvoch častí komisie počas plenárneho zasadnutia zhodnotili plnenie
záverov schválených počas 6. zasadnutia komisie, vzájomne sa informovali o rozvoji
ekonomickej situácie v oboch krajinách, bilaterálnych ekonomických vzťahoch
a o možnostiach ďalšieho rozvoja vzájomnej ekonomickej spolupráce.
Súčasťou zasadnutia komisie bolo Podnikateľské fórum slovenských a srbských
podnikateľských subjektov dňa 11. decembra 2015, ktoré za slovenskú stranu zorganizovala
agentúra SARIO a za srbskú stranu Srbská obchodná komora.
1. Spolupráca v oblasti spoločných investícií, obchodu a v iných oblastiach spoločného
záujmu
Srbská strana informovala, že podľa údajov Štatistického úradu Srbskej republiky
obchodná výmena medzi Srbskou republikou a Slovenskou republikou v roku 2014 poklesla
o 17,2% a dosiahla 397,1 mil. eur. V sledovanom období zaznamenal vývoz zo Srbskej
republiky pokles o 22,2% a bol v sume 157,5 mil. eur, kým dovoz zo Slovenskej republiky
zaznamenal pokles o 13,6% a dosiahol 239,5 mil. eur.
Za prvých 9 mesiacov 2015 bol obrat zahraničnoobchodnej výmeny medzi obidvomi
krajinami 318,4 mil. eur, čo je zvýšenie o 6,3% oproti rovnakému obdobiu roka 2014.
V pozorovanom období sa srbský vývoz zvýšil o 27,2% a uskutočnil sa v sume 145,2 mil. eur,
zatiaľ čo dovoz zo Slovenskej republiky sa znížil o 6,5% a bol zrealizovaný v sume
173,2 mil. eur.
Podľa slovenských štatistických údajov dosiahol obrat vzájomnej obchodnej výmeny
v roku 2014 hodnotu 505,3 mil. eur, čo znamená medziročný pokles o 5,8%
(o 31,2 mil. eur) v porovnaní s rokom 2013. Slovenský vývoz do Srbska bol v roku 2014
v objeme 288,3 mil. eur, čo znamenalo pokles o 15,9% v medziročnom porovnaní. Dovoz
Slovenskej republiky zo Srbska tvoril 217 mil. eur a v porovnaní s rokom 2013 vzrástol
o 12%.
Za 8 mesiacov 2015 vzrástol obrat bilaterálnej obchodnej výmeny o 4,9% a dosiahol
349 mil. eur. Vývoz Slovenska do Srbska bol 195,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný
pokles o 0,8% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014. Slovenský dovoz zo SR dosiahol
153,3 mil. eur.
Obidve strany konštatovali, že existujú výrazné rozdiely v štatistických údajoch
zahraničnoobchodnej výmeny medzi obidvomi krajinami, čo vyplýva z používania
rozdielnych interných štatistických metód a postupov vykazovania štatistických údajov
v obidvoch krajinách.
Podľa údajov Národnej banky Srbska (NBS) v období rokov 2005 až 2013 investície
zo Slovenskej republiky sa uskutočnili v sume 82 mil. eur, čo Slovenskú republiku zaraďuje
na 18. miesto medzi zahraničnými investormi v Srbskej republike. Podľa novej metodológie
Srbskej národnej banky, ktorá je zosúladená s metodológiou Medzinárodného menového
fondu (IMF), boli priame zahraničné investície (PZI) zo Slovenskej republiky v roku 2014
v sume 0,74 mil. eur a v I. polroku 2015 boli PZI zo Slovenskej republiky v sume 4,7 mil.
eur.
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Srbská strana prejavila záujem o zvýšenie spolupráce v oblasti malých a stredných
podnikov prostredníctvom posilnenia administratívnych kapacít a oboznamovania sa
s politikou podpory Slovenskej republiky voči malým a stredným podnikom a s modelom
pomoci štátu tomuto sektoru, organizovaním seminárov v Srbskej republike, na ktorých by
experti zo Slovenskej republiky oboznámili predstaviteľov štátnych inštitúcií a iných orgánov,
ako aj malých a stredných podnikov so súčasnými štandardmi zvyšovania
konkurencieschopnosti, podporou exportne zameraných malých a stredných podnikov, ako aj
aktuálnymi zmenami v súčasnom maloobchode. Vzhľadom na úspešnú politiku prilákania
priamych zahraničných investícií na Slovensko prejavila srbská strana taktiež záujem, aby
experti zo Slovenskej republiky prezentovali svoje skúsenosti a spôsoby zapájania domácich
podnikateľských subjektov do subdodávateľskej siete zahraničných investorov.
Srbská republika má záujem o zlepšenie a pokračovanie spolupráce so Slovenskou
republikou v oblasti regionálneho rozvoja, a to v rámci oboznamovania sa s fungovaním
regionálnej politiky na všetkých úrovniach na Slovensku, ako aj v rámci spolupráce
zameranej na výmenu skúseností súvisiacich s inštitucionálnym, strategickým a finančným
rámcom regionálneho rozvoja, rozvoja podnikateľskej infraštruktúry a spôsobu využívania
fondov Európskej únie. Zlepšenie spolupráce je možné organizovaním seminárov, odborných
stretnutí a študijných ciest, v rámci ktorých by si experti zo Srbskej republiky vymenili
skúsenosti s predstaviteľmi štátnych inštitúcií a iných zainteresovaných strán v danej oblasti.
Obe strany prejavili záujem o ďalší rozvoj a zlepšenie spolupráce medzi slovenským
SARIO a srbskou agentúrou poverenou investíciami a podporou exportu, ako aj v oblasti
verejného a súkromného sektora.
V oblasti ochrany spotrebiteľov vyjadrila srbská strana záujem o spoluprácu
s príslušným ministerstvom zo slovenskej strany v podobe výmeny skúseností a za účelom
posilnenia ochrany spotrebiteľov, v súlade s najlepšími praktikami krajín EÚ.
Srbská strana navrhla zintenzívnenie vzájomnej propagácie turistickej ponuky,
pravidelnú komunikáciu z dôvodu zlepšenia turistickej výmeny, ako aj podpísanie
Memoranda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi rezortnými ministerstvami
a konanie zasadnutia expertnej komisie pre cestovný ruch.
Strany si vzájomne vymenili skúsenosti v oblasti fungovania ekonomickej diplomacie
v obdivoch krajinách a jej využitie pri presadzovaní realizácie spoločných projektov.
Slovenská republiky má záujem podporiť počas svojho predsedníctva v Rade
Európskej únie v II. polroku 2016 dynamiku začatého procesu prístupových rokovaní
Európskej únie so Srbskom.
Slovenská strana deklarovala záujem o pokračovanie bilaterálnej spolupráce v oblasti
výskumu a vývoja formou spoločných projektov aj v budúcich rokoch v doterajšom rozsahu,
vzhľadom na kvalitatívne vysokú úroveň spolupráce so srbskou stranou.
Slovenská strana zároveň vyjadrila záujem o participáciu na podaní žiadostí
na spoločné mobilitné projekty výskumu a vývoja v rámci ďalšej spoločnej výzvy v roku
2016, ktoré podporujú spoluprácu medzi inštitúciami výskumu a vývoja SR a Srbska na roky
2017 – 2018.
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2. Energetika
Strany pozitívne zhodnotili záverečnú fázu realizácie zmluvy medzi verejným
podnikom Elektroprivreda Srbije (EPS) a slovenským dodávateľom spoločnosťou IPESOFT
Žilina, ktorej cieľom je zavedenie informačného systému na podporu obchodovania
s elektrickou energiou a jeho spustenie do konca roku 2015.
V oblasti ropného priemyslu prejavil verejný podnik Transnafta záujem o spoluprácu
so spoločnosťami zo Slovenskej republiky v rámci výmeny poznatkov a skúseností v oblasti
nových technológií, potrubnej prepravy a skladovania ropy a derivátov ropy, meracieho
a regulačného vybavenia a dozorných a riadiacich systémov.
Srbská strana navrhla výmenu odborných skúseností v oblasti geológie a baníctva,
ako aj spoluprácu Geologického ústavu Srbska so zodpovedajúcou štátnou geologickou
inštitúciou Slovenskej republiky.
Slovenská inovačná a energetická agentúra ponúkla srbskej strane spoluprácu
v oblasti:
-

-

výmeny odborných skúseností o udržateľnom využívaní obnoviteľných zdrojov energie
(OZE) a o možnostiach spoločnej implementácie flexibilných mechanizmov
na dosiahnutie národných cieľov súvisiacich s podielom OZE na hrubej konečnej
spotrebe energie,
výmeny skúseností v oblasti implementácie efektívnych finančných mechanizmov
na podporu projektov v oblasti energetickej efektívnosti,
výmeny znalostí týkajúcich sa rozvoja inovácií a podpory zvyšovania
konkurencieschopnosti podnikov v rámci národných hospodárstiev,
podpory ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou
a relevantnými srbskými partnerskými organizáciami s cieľom výraznejšieho prehĺbenia
spoločných aktivít v oblasti udržateľného využívania OZE, podpory energetickej
efektívnosti a rozvoja inovácií.

Srbská strana prejavila záujem o spoluprácu so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou v oblasti výmeny odborných skúseností o udržateľnom používaní OZE
a implementácie efektívnych finančných mechanizmov na podporu projektov v oblasti
energetickej účinnosti a OZE.
Slovenská strana informovala o záujme spoločnosti IMAO o realizáciu projektov
verejno-súkromného partnerstva (PPP) v oblasti energetickej efektívnosti. Spoločnosť má
rozpracovaných viacero projektov v oblasti OZE – bioplyn, ktoré môže realizovať v budúcom
období.
3. Doprava, stavebníctvo, informačné technológie a elektronická komunikácia
Srbská strana v oblasti železničnej a intermodálnej prepravy navrhla zveľadenie
spolupráce v oblasti vedy a rozvojových projektov z oblasti železničnej a intermodálnej
prepravy, ako aj spoluprácu slovenských a srbských subjektov v oblasti železničného
priemyslu.
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V oblasti vodnej dopravy srbská strana navrhla zintenzívnenie spolupráce v oblasti
údržby splavnej cesty rieky Dunaj, ako aj konzultácie v oblasti organizovaného zberu lodného
odpadu, majúc na zreteli špecifický prístup Slovenskej republiky a prax v oblasti zberu
lodného odpadu a následne dovoz-vývoz-tranzit lodného odpadu.
Slovenská strana navrhla koordinovať túto spoluprácu aj s Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky. Slovenská strana odporučila srbskej strane zúčastňovať sa aj
na rokovaniach k projektu FAIRway (CEF), prípadne využiť platformu Dunajskej komisie.
Strany konštatovali, že 20. januára 2016 nadobudne platnosť Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej
kombinovanej doprave, podpísanej v roku 2014. Slovenská strana odporúča zriadiť zmiešanú
komisiu pre kombinovanú dopravu na riešenie otázok vzájomnej spolupráce v oblasti
železničnej a intermodálnej prepravy po nadobudnutí platnosti tejto dohody a v súlade
s článkom 10 dohody.
Slovenská strana má záujem o spoluprácu v oblasti výmeny skúseností a odporúčaní
týkajúcich sa prípravy a následnej realizácie projektov PPP, vzhľadom na aktívny prístup
oboch krajín k realizácii projektov v oblasti dopravy formou PPP.
Slovenská strana informovala, že sekcia výstavby, odbor územného plánovania
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa spolu so srbskými inštitúciami
(PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina, University of Belgrade Faculty
of Geography) zapojili do žiadosti o projekt DonauPlanNet (D++). Hlavným partnerom
projektu na slovenskej strane je Inštitút priestorového plánovania v Bratislave.
V nadväznosti na skúsenosti Slovenskej republiky s plánom energetickej účinnosti
budov a uskutočňovaní predpisov, v ktorých sa požaduje, aby sa objekty projektovali
a realizovali spôsobom, ktorým sa neohrozuje bezpečnosť, zabezpečuje trvanlivosť a ochrana
životného prostredia, prejavila srbská strana záujem o spoluprácu so slovenskými partnermi
pri harmonizácii domácich predpisov.
Srbská strana vyjadrila záujem o iniciovanie spolupráce v oblasti informačných
technológií v nasledovných oblastiach:
1. transfer dobrých praktík a výmeny skúseností v regulatíve v oblasti elektronických
komunikácií,
2. v oblasti e-governmentu a informačnej spoločnosti,
3. spoločnom organizovaní seminárov, konferencií a pod.,
4. vzájomnej podpory v medzinárodných organizáciách v tejto oblasti.
V oblasti elektronickej komunikácie vyjadrila srbská strana záujem o spoluprácu
a výmenu skúseností v rámci rozvoja širokopásmových sietí a služieb, vo vytváraní
priaznivého regulačného rámca, ako aj navrhovaní opatrení na podnecovanie rozvoja
širokopásmových sietí vo vidieckych oblastiach.
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Obidve strany sa navzájom informovali o inštitucionálnej štruktúre sektorov
informačno-komunikačných technológií (IKT) a e-governmentu v oboch krajinách. Boli
vymenené informácie o spôsoboch podpory budúcich "success stories", ktoré môžu rýchlo
rásť a majú potenciál pre inovácie, vytváranie pracovných miest a expanziu za hranice
jednotlivých štátov, a to vďaka neobmedzeným možnostiam internetu. V tejto súvislosti boli
prediskutované nasledujúce témy:
1.

Rozvoj administratívnych služieb e-governmentu:
- výmena skúseností pri poskytovaní on-line administratívnych služieb na úrovni
ústredných orgánov štátnej správy, ako aj samosprávy,
- súčasná legislatíva e-governmentu a transpozícia a uplatňovanie nových právnych
predpisov v oblasti politiky EÚ, najmä nariadenia eIDas,
- systémová integrácia a manažment,
- prenos znalostí o princípoch implementácie e-governmentu, e-identifikácia
a e-autentifikácia.

2.

Podpora start-upov v IKT.

3.

Informovanie o podujatiach IKT, iniciatívach a činnostiach týkajúcich
nadchádzajúceho predsedníctva SR v Rade ministrov EÚ v druhej polovici 2016.

sa

Slovenská strana ponúkla srbskej strane konzultačné, analytické, implementačné
a integračné služby:
- pre informačné systémy a registre verejnej správy (e-government), ako aj riešenia
elektronických služieb pre občanov a podnikateľov,
-

v školstve v oblasti elektronizácie vzdelávacieho procesu,

-

v elektronizácii procesov a služieb v oblasti sociálneho poistenia, ako aj poistenia
exportno-importných aktivít.

4. Poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia
V rámci ochrany rastlín má srbská strana záujem o nadviazanie spolupráce
v oblastiach, ktoré sú v príslušnosti Správy pre ochranu rastlín. Na slovenskej strane patrí
uvedená problematika pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný
ústav rastlinnej výroby.
Slovenská strana podporuje spoluprácu medzi výskumnými ústavmi z oblasti
rastlinnej, živočíšnej výroby, potravinárstva, ako aj Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou Slovenskej republiky a príslušnými srbskými inštitúciami.
Na základe požiadavky srbskej strany vyjadrila Génová banka Slovenskej republiky
súhlas so študijnou cestou srbských expertov vo svojom pracovisku. Pracovníci Génovej
banky SR NPPC-VÚRV v Piešťanoch sú pripravení poskytnúť všetky relevantné informácie
potrebné pri tvorbe Národného programu pre genetické zdroje rastlín v Srbsku.
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Slovenská strana naďalej víta možnosti spolupráce v oblasti lesníctva, identifikované
v Protokole zo 6. Zasadnutia komisie: výroba drevnej štiepky, vytváranie predpisov v oblasti
poľovníctva, ako aj organizačné otázky v poľovníctve (predpisy), informačné systémy v
lesníctve a poľovníctve a bilaterálny projekt, ktorý by na srbskej strane viedol Lesnícky
inštitút.
V oblasti vodného hospodárstva prejavila srbská strana záujem o slovenské skúsenosti
v súvislosti:
-

so skúsenosťami z prístupového procesu do EÚ a rokovaniami o Rámcovej smernici
o vode,

-

s udržateľným a integrovaným manažmentom vôd a implementáciou smerníc, čo súvisia
s vodami – predovšetkým z Rámcovej smernice EÚ o vode a Smernice o komunálnych
odpadových vodách – slovenské skúsenosti a možnosti spolupráce v tejto oblasti,

-

s prípravou a aktualizáciou Prvého plánu manažmentu povodí na Slovensku (Rámcová
smernica EÚ o vode) – prekážky a výzvy, skúsenosti Slovenska významné pre Srbskú
republiku,

-

so spoluprácou so sektorom poľnohospodárstva a vodného hospodárstva v aktivitách
zameraných na ochranu vôd.

Obe strany vyjadrili záujem o spoluprácu v oblasti definovania opatrení na prevenciu
a zamedzenie škodlivých následkov potenciálnych súch a záplav.
V oblasti ochrany životného prostredia srbská strana prejavila záujem o rozvoj
spolupráce v oblasti životného prostredia prostredníctvom výmeny skúseností a informácií
(používaním TAIEX programov), prípravu projektovej dokumentácie a poskytovanie podpory
slovenskej strany pri financovaní výstavby infraštruktúry v nasledujúcich prioritných
oblastiach: nakladanie s odpadmi, čistenie odpadových vôd, ochrana prírody, sanácia
kontaminovaných lokalít, klimatické zmeny (zaškolenie/tréning priemyslu na uskutočňovanie
Systému obchodovania s emisiami a skúseností na prípravu opatrení a stratégií adaptácie),
zníženie znečistenia ovzdušia.
Slovenská strana deklarovala záujem slovenských podnikateľských subjektov
o etablovanie v regióne Západného Balkánu, najmä v Srbsku. Hlavné portfólio tvorí dodávka
technologických zariadení na čistenie odpadových vôd pre priemyselné a komunálne účely,
napr. spoločnosť FERROMONT sa zaujíma o výstavbu čistiarne odpadových vôd
v Zrenjanine a podobných projektov v Srbsku.
Slovenská strana navrhla zorganizovanie seminára na Zastupiteľskom úrade
Slovenskej republiky v Belehrade vo februári 2016, zameraného na transfer skúseností
v oblasti životného prostredia.
V oblasti manažmentu vôd slovenská strana taktiež ponúkla srbským expertom
zorganizovanie seminára o implementácii Rámcovej smernice EÚ o vode v I. polroku 2016
na Slovensku.
Srbská strana obidva návrhy akceptovala.
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Financie a rozvojová pomoc
Slovenská republika a Srbská republika majú veľký záujem o vyriešenie otázky
srbského dlhu. Navrhuje sa, aby sa rokovania o vysporiadaní tohto dlhu konali na expertnej
bilaterálnej úrovni a začali v čo najkratšom čase.
Východiskovým bodom pre budúce rokovania na medzivládnej úrovni by mala byť
dohodnutá účtovná hodnota dlhu bývalej Juhoslávie z roku 1997 v sume 31.088.817,54
klíringových dolárov, ktorá zodpovedá istine pohľadávky v pomernej časti prislúchajúcej
Slovenskej republike (z toho záväzky Srbskej republiky, ako nástupcu bývalej SFRJ v zmysle
Dohody o otázkach sukcesie z roku 2001 predstavujú 11.119.102,13 clearingových dolárov).
Nová dohoda o vysporiadaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike by
mala obsahovať spôsob splatenia dlhu a podmienky jeho reštrukturalizácie (paritu
klíringového dolára voči USD, výšku úrokovej sadzby, spôsob výpočtu úrokov a ďalšie
detaily).
Srbská strana informovala slovenské ministerstvo financií o vytvorení rokovacieho
tímu a zaslala pozvanie na začiatok rokovaní. Očakáva sa odpoveď slovenskej strany.
Srbská strana vyjadrila poďakovanie slovenskej strane za doterajšiu rozvojovú pomoc
a zdôraznila, že v Srbskej republike je momentálne potrebná podpora v spoločenskom
a ekonomickom sektore, ale aj pri rozvoji kapacít civilnej spoločnosti.
Rôzne
Slovenská strana informovala o záujme spoločnosti IPESOFT implementovať
v spoločnosti Železnice Srbije systém „REMS“ (Railways Energy Management System),
ktorý umožňuje detailné plánovanie, sledovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby i nákupu
trakčných energií v podmienkach štátneho železničného subjektu.
Slovenská strana opätovne potvrdila záujem slovenských spoločností Prodex spol.
s r.o., Colorspol, spol. s r.o. a Železničné stavebníctvo Bratislava a.s. o spoluprácu v oblasti
projektovej prípravy a realizácie rekonštrukcie vybranej železničnej infraštruktúry v hodnote
do 30 mil. EUR, ktorú zabezpečia, vrátane financovania, uvedené slovenské subjekty.
Slovensko-srbská spoločnosť GOŠA FSV v Smederevskej Palanke, člen skupiny ŽOS
Trnava, deklaruje pripravenosť a záujem vykonať modernizáciu električiek KT – 4
pre mestský dopravný podnik v Belehrade – GSP. Uvedená pripravenosť sa zakladá
na skutočnosti, že GOŠA FSV už v minulosti vykonala modernizáciu 30 električiek a opravu
35 električiek rovnakého typu. Osobitne bolo vyzdvihnuté, že uvedená spoločnosť má
kapacity na výrobu a rekonštrukciu železničných osobných a nákladných vozňov.
Spoločnosť ProAlter spolu so slovenským výrobcom LED Solar z Prešova vyjadrili
záujem o spoluprácu v oblasti vonkajšieho osvetlenia železničných staníc v Srbskej republike.
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V súlade so vzájomným želaním nájsť praktické a účinné prostriedky
a spôsoby na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi obidvomi krajinami sa zasadnutie
komisie a rokovania v rámci pracovných skupín konali v priateľskej a konštruktívnej
atmosfére.
Ďalšie zasadnutie komisie sa bude konať v Bratislave v Slovenskej republike. Termín
zasadnutia bude dohodnutý diplomatickou cestou.
Tento protokol je vypracovaný a podpísaný vo dvoch vyhotoveniach, v slovenskom
a v srbskom jazyku, dňa 11. decembra 2015 v Belehrade, pričom obidva texty majú rovnakú
platnosť.
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Príloha č. 1 k Protokolu
Zoznam slovenskej časti Komisie
1.

Ľubomír Vážny

Ján Rovňaník

predseda slovenskej časti komisie
podpredseda vlády SR pre investície
veľvyslankyňa SR v Srbskej republike
štátny tajomník
Ministerstvo hospodárstva SR
ekonomický diplomat
Veľvyslanectvo SR v Srbskej republike
riaditeľ odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR
tajomník komisie
hlavný štátny radca
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR
hlavný štátny radca
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR
generálny riaditeľ sekcie výstavby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
hlavný štátny radca
odbor ekonomickej diplomacie II
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
hlavný štátny radca
odbor stratégie informačných systémov,
sekcia informatizácie spoločnosti
Ministerstvo financií SR
Sekcia inovácií
Slovenská inovačná a energetická agentúra
výkonný riaditeľ
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii
a obchodu
expert
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii
a obchodu
sekcia vôd
Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia vôd
Ministerstvo životného prostredia SR
zástupca spoločnosti IPESOFT spol. s.r.o

2.
3.

Dagmar Repčeková
Miroslav Obert

4.

Helena Mravíková

5.

Peter Jesenský

6.

Katarína Benková

7.

Radovan Urban Kocák

8.

Tibor Németh

9.

Ján Štark

Ján Paulíny

zástupca spoločnosti IPESOFT spol. s.r.o

Ivan Heimschild

riaditeľ, GOŠA FŠV

10 Ronald Strehár
.
11 Vladimír Borza
.
12 Peter Osvald
.
13 Jozef Mader
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.

Božena Jacko Lysáková
Renáta Magulová
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Príloha č. 2 k Protokolu
Zoznam srbskej časti Komisie
predsedníčka srbskej strany komisie
podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva,
dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky
asistent ministra, generálna riaditeľka, Ministerstvo
obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií
asistent ministerky, generálna riaditeľka, Ministerstvo
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry

1.

Zorana Michajlović

2.

Maja Mandrapa Gašić

3.

Saša Stojanović

4.

Radoslav Janković

5.

Stanka Radan

6.

Željko Rakić

7.

Branislav Pejčić

riaditeľ odboru, Ministerstvo hospodárstva

8.

Biljana Ranđelović

riaditeľka odboru, Ministerstvo poľnohospodárstva a
ochrany životného prostredia

9.

Nenad Milivojević

samostatný radca, Ministerstvo hospodárstva

10.

Milija Marković

11.

Nikola Maravić

12.

Stefan Cvetković

13.

Snežana Marušić

14.

Milanka Stojaković

15.

Damir Ledenčan

16.

Snežana Ristić

17.

Marina Milojević

18.

Dragana Ljumović

19.

Dragana Milovanović

veľvyslanec, R EOD , Ministerstvo zahraničných vecí
riaditeľka odboru, Ministerstvo obchodu, cestovného
ruchu a telekomunikácií
riaditeľ odboru, Ministerstvo obchodu, cestovného
ruchu a telekomunikácií

radca, Ministerstvo obchodu, cestovného ruchu a
telekomunikácií
radca, Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany
životného prostredia
Ministerstvo obchodu, cestovného ruchu a
telekomunikácií
inšpektor pre elektronický podpis, Ministerstvo
obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií,
radca, Srbská obchodná komora
riaditeľ odboru,
Ministerstvo stavebníctva, dopravy a infraštruktúry
riaditeľka odboru
Ministerstvo baníctva a energetiky
Samostatný radca
Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného
prostredia
Samostatný radca
Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného
prostredia
riaditeľka odboru
Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného
prostredia

