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Русија и Србија потписале низ споразума
Током посете премијера Дмитрија Медведева Београду, Русија и Србија потписале су
низ докумената којима се обезбеђује сарадња двеју земаља на различитим пољима.

Шеф руске владе у суботу је стигао у Србију, где је учествовао у прослави поводом 75.
годишњице ослобађања Београда од нацистичких освајача.

Извозни кредит

Русија и Србија сложиле су се да Београду обезбеде извозни кредит. Заменик министра
финансија Русије Јуриј Зубарев и министар финансија Србије Синиша Мали разменили
мапе пута у присуству Дмитрија Медведева и председника Србије Александра Вучића.

Како је новинарима претходно рекао први саветник руског премијера, Сергеј Приходко,
током посете планирано је потписивање споразума о извозном зајму у висини од 172,5
милиона евра.

Модернизација пруга

Руске железнице (РЖД) су се са Србијом договориле да спроведу низ железничких
пројеката у земљи. Конкретно, ради се о заједничкој реализацији пројекта свеобухватне
модернизације пруге Београд-Бар (граница са Црном Гором).
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Такође, РЖД је закључио додатни споразум са компанијом "Железничка
инфраструктура Србије".

Локализација руске производње у Србији

Министарство индустрије и трговине Русије и Министарство економије Србије потписали
су меморандум о разумевању о локализацији руске производње у републици.

Ради се о могућности размештања руске производње у посебне економске зоне Србије.

Очекује се да ће потписивање меморандума бити први корак за домаће руске
индустријске погоне у Србији. Потенцијални учесници у руској индустријској зони могу
бити руске компаније као што су БЛ група (опрема за осветљење), Армастек (композитни
грађевински материјал), Руске железнице, као и руски произвођачи аутомобилске
опреме.

Дигитална сарадња

Министарство индустрије и трговине Русије и кабинет министра надлежног за иновације
и технолошки развој у Влади Србије договорили су сарадњу у развоју иновација и
дигиталне технологије у индустрији.

Како се наводи у материјалима за посету Медведева Србији, овај документ ће бити први
корак ка убрзању билатералне сарадње у области иновација и дигиталне технологије.

Споразум о оснивању Центра за нуклеарну науку у Србији
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Генерални директор "Росатома" Алексеј Лихачев и министар владе Србије, одговоран за
иновације и технолошки развој, Ненад Поповић потписали су споразум о оснивању
Центра за нуклеарну науку, технологију и иновације (ЦННТИ) у републици уз учешће
"Росатома".

Центар ће се заснивати на савременим технологијама које постоје у подручју
мирољубиве употребе атомске енергије. Ту ће се посебно производити изотопи за
медицину, индустрију и пољопривреду.

Припремни рад на координацији конфигурације и одређивању локације будућег центра
већ је започео. За неколико месеци, стране планирају да потпишу општи уговор.
Изградња центра могла би почети следеће године, рекао је Поповић.

Фитосанитарни споразум

Заменик министра пољопривреде Русије, Сергеј Левин и министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Србије Бранислав Недимовић потписали су међувладин
споразум „о сарадњи у области карантене и заштите биља“.

Документ регулише услове и фитосанитарне захтеве за снабдевање воћем и поврћем на
тржиште две земље. Споразум ће, између осталог, омогућити да се повећа трговински
промет, убрза и поједностави поступак преласка такве робе преко границе.

Пројекти у енергетском сектору

На заједничкој конференцији за штампу са Вучићем, Медведев је рекао да ће Русија и
Србија наставити да развијају енергетске пројекте, напомињући да је „у њих уложен
значајан новац“.

Премијер је рекао да у Србији послују веома велике компаније које значајним делом
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обезбеђују државни буџет. Такође, према његовим речима, постоје и мање компаније,
„али због тога њихов допринос целокупном развоју није ништа мање вредан“.

Он је истакао да се то односи и на нафтни и гасни сектор.

"Сви чекамо покретање Турског тока. Сигуран сам да ће овај пројекат успети, остало је
мало посла", додао је Медведев.

Преузето са: https://www.vostok.rs/
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