
 
ПОСЕТА ДРЖАВНО-ПРИВРЕДНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ БЕЛОРУСИЈЕ 

Пословни савет за сарадњу између Србије и Белорусије 
ПКС, 18. фебруар 2015.г. 

 

 
Бр 

Назив компаније 
Име и презиме, функција 

представника 
Интерес за сарадњу 

1.  БЕЛОРУСКА  
ТРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКА 
КОМОРА 
www.cci.by 
www.grotpp.by  
 

Михаил Михајлович 
Мјатљиков, председник 
БелТИК, руководилац 
привредног дела делегације 

Нове могућности за сарадњу на нивоу привредних комора и 
ресорних привредних служби 
 

Наталија Валерјевна Кураш, 
руководилац Департмана ЕОИ 

2.  ЛАНАЦ ПРОДАВНИЦА "РУБЉОВСКИ" 
http://www.rublevski.by 
 
+375 44 547-67-80  
l.gostevskiy@rublevski.by 
www.rublevski.by/  
 

Леонид Гостевски  
 

Заинтересовани су за преговоре у области прехрамбених 
производа (производња и продаја) ради пласмана у оквиру 
малопродајног ланца продавница (прекрупа, брашно, 
сунцокретово уље, конзервисано поврће, рибље и месне 
конзерве),  
Кондиторски производи (чоколада, бомбоне)  
Производи од брашна (вафли, ролати, кекс и бисквити)  
Безалкохолни напици (напици, сокови, минерална вода)  
Алкохолни напици, пиво 

3.  Међународна правна компанија 
"АРЦИНГЕР И ПАРТНЕРИ" 
+375 17 218 10 55 
mail@arzinger.by 
www.arzinger.by 

Максим Јурјевич Слепич, 
сарадник 

Краћа презентација на Пословном савету – услуге консалтинга. 
Разматрање питања у погледу пружања инфорамције о 
пројектима и инвестиционим платформама у области 
грађевинарства, транспорта и логистике, енергетике, хемијске и 
др. врста индустрије. 

4.  АД "БРЕСТСКИ ЦЕНТРАЛНИ 
МАГАЗИН"  
Г.Брест, пр.Машерова, 17, 
cds@brest.by 
www.tsum.brest.by  

А.В. Ваљушицки, генерални 
директор 
 

Заинтересовани су за преговоре о испорукама производа ради 
њиховог даљег пласирања и продаје (обућа, текстил, прехрана, 
кућна хемија и т.д.)  

http://www.cci.by/
http://www.grotpp.by/
mailto:l.gostevskiy@rublevski.by
http://www.rublevski.by/
mailto:mail@arzinger.by
mailto:cds@brest.by
http://www.tsum.brest.by/
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5.  ДОО "Фабрика за производњу 
аутоприколица и каросерија  
"МАЗ-КУПАВА"  
Минск, ул.Машиновстроитеља, 18, т. 
+375 17 217 94 08, 
kupava@kupava.by 
www.maz-kupava.com 

Сергеј Макарович Заболотец, 
генерални директор 
 

Заинтересовани су за успостављање сарадње са партнерима у 
области заједничког пласмана производа фабрике: приколица-
продавница, теретне приколице, туристичке приколице, 
приколице за привремени боравак, средства за транспорт 
производа, који захтевају специјални температурни режим, 
специјална транспортна средства (радионице, екипе на терену) 

6.  АД «СПАРТАК» 
buinevich@spartak.by 
Република Белорусија, 246000, г. 
Гомељ,  
ул. Совјетска, 63  
Телефон (факс): + 375 (232) 57-15-59; 
60–27-45 
www.spartak.by 

Николај Александрович 
Бујневич,  
Први заменик генералног 
директора за комерцијална 
питања ЗП АД «Спартак»  
 

ЗП АД «Спартак» – један од водећих произвођача кондиторских 
производа и полуфабриката у оквиру сопствене производње у 
Белорусији, који производи око 350 различитих назива 
кондиторских производа, укључујући производе који имају 
лековито и превентивно дејство. Основне врсте производа: 
карамела, бомбоне, чоколада и чоколадни производи, кекс, 
вафли, торте и колачи. Заинтересовани су за успостављање 
контаката и разговоре са увозницима кондиторских производа.  

7.  АД «КРИНИЦА»  
220070, Република Белорусија, 
Минск,  
ул. Радиаљна, 52  
Контакт телефони: 
+375 (17) 299-22-22  
+375 (17) 299-22-11 (факс) 
E-mail: krinitsa@mail.belpak.by  
www.krinitsa.by 

Валериј Борисович Стољаров, 
заменик генералног директора 
за комерцијална питања АД 
«Криница» 
 

АД «Криница» - највеће национално предузеће у области 
индустрије пива. Производе пиво, пивске коктеле, квас, напитке 
и конценттрате.  

Заинтересовани су за сусрете и разговоре са увозницима 
пива у циљу успостављања пословне сарадње. 

 

8.  АД «ГОРОДЕЈСКИ КОМБИНАТ 
ШЕЋЕРА» 
 ул.Заводска, 2  
 222611 г.п. Городеја, Несвишски р-н  
 Минска област 
 Тел.: +375 1770 62 524 
 Факс: +375 1770 57 457 
E-mail: info@gsr.by 
marketing@gsr.by 
 

Олег Иванович Забродски, 
заменик директора  
 

Основни производ комбината је шећер.  
У фабрици је освојена производња сл. производа пекмез од 
јабука, слатко, десерти са воћним филом, сокови, нектар. У 2014. 
години АД «Городејски комбинат шећера» увозио је из Србије 
замрзнуто воће.  
Заинтересовани су за успостављање контаката са српским 
партнерима ради успостављања узајамно корсине пословне 
сарадње. 

 

mailto:kupava@kupava.by
http://www.maz-kupava.com/
mailto:buinevich@spartak.by
mailto:krinitsa@mail.belpak.by
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9.  АД «Гродњенска фабрика дувана 
«НЕМАН»  
ул. Орџоникидзе, 18 
 Гродно, 230771 
 Република Белорусија 
+375 (152) 79-15-00 
+375 (152) 79-15-54 (факс) 
www.tabak.by 

Александар Николајевич Шагун, 
коммерцијални директор АД 
«Гродњенска фабрика дувана 
«Неман»  
 

У 2014. години фабрика «Неман» је извозила у Србију дуванске 
производе.  
Заинтересовани су за контакте са потенцијалним српским 
партнерима. 

10.  Републичко производно јавно 
предузеће 
«ФАБРИКА НОВИНСКЕ ХАРТИЈЕ» 
ул. 1. Заводска, бр.9, 
Шклов, Могиљевска обл. 
e-mail: reception@asnova.name 
тел./факс (02239)34 997 
 

 РУП «Фабрика новинске хартије» представља релативно младо 
савремено предузеће, које користи најновије технологије и 
опрему водећих европских произвођача за израду 
висококвалитетних производа. 
Заинтересовани су за преговоре ради испорука монтажних кућа, 
новинске хартије и др. 
Производни капацитети предузећа омогућују производњу на 
месечном нивоу прибл. 25 комплета панелних кућа са основном 
конструкцијом и 9 комплета кућа од лепљених греда како 
типских, тако и на основу индивидуалних пројеката. Извоз се 
реализује у велики број земаља - од Француске до Далеког 
Истока. 
Основна предност фабрике у односу на друге произвођаче 
оваквих врста кућа је коришћење најсавременијих технолошких 
достигнућа немачких стручњака. Целокупан процес изводи се 
помоћу опреме са аутоматским системом управљања, што 
омогућава израду високе прецизности и са свим технолошким 
пролазима (за грејање, водо- и електрснабдевање).  
Висококвалитетни грађевински материјал и прецизност у 
пројектовању (мали утрошак материјала) доприносе да су овакве 
куће најисплативије како у погледу цене, тако и квалитета и 
експлоатације. 
Период експлоатације, уз правилну примену технологија, износи 
30-50 година. 
Велику популарност уживају и куће од лепљених греда. То је 
грађевински материјал највишег квалитета који је настао на бази 
посебних технологија и припада категорији најсаврменијих и 
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најефикаснијих. 
Спремни смо да понудимо најсавременију варијанту уз примену 
конструкције зида од двоструких профилираних лепљених греда 
(такозвани „двоструки зид“: греда-изолација-греда), која 
омогућава не само смањење цене зидног материјала за 30-40%, 
него и побољшање експлоатационих карактеристика. 
Фабрика такође нуди саврмен материјал за завршне радове у 
грађевинарству (материјал за облаганје, оплату...). Додатну 
информацију можете добити на сајту www.asnova.name по 
ссылке www.domostroenie.by 

11.  АД “БЕЛАВТОГАЗ” Михаил Боровој, председник 
УО АД “Белавтогаз ” 
(учествоваће само у раду 
Форума) 

Захваљујући великим инвестицијама у развој производне базе, 
компанија је постала најмоћнији сервисни и дилерски центар 
иностраних аутокомпанија, као што су VOLVO, MAN, компанија за 
производњу полуприколица SCHMITZ, хладњача CARRIER 
TRANSICOLD, осовина и покретних делова за прикључна 
транспортна средства BPW и SAF, лежајева SKF, опреме WABCO, 
мазива и техничких течности EuroLub, аутоопреме BETA, 
дигиталних тахографа EFKON. 
Компанија сопственим транспортним средствима пружа 
комплетан спектар услуга у оквиру међународног теретног 
транспорта у земље Шенгенске зоне, Русију, Казахстан. 
Подробнију информацију о производима и услугама које пружа 
компанија можете наћи на сајту: www. belavtogas.by 

12.  АД ”БЕЛОРУСКА УНИВЕРЗАЛНА 
РОБНА БЕРЗА ” 

Аркадиј Семјонович Саликов, 
председник УО  
 

Успостављање контаката са потенцијалним партнерима ради 
ширења спектра услуга берзе: 
- формирање складишта за чување; 
– допринос развоју организованог тржишта робе; 
– повећање ефикасности вођења извозних и увозних операција; 
– поједностављивање процедуре проналажења продаваца и 
купаца робе; 
– формирање механизма у трговини са максимално 
транспарентним системом у закључивању аранжмана на берзи 
према утрвђеним прописима. 
www.butb.by 

http://www.asnova.name/
http://www.domostroenie.by/
http://www.butb.by/
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13.  SKB  
Пета 55, 220002,.Минск 
моб.+375-29-6580241 
stefankoletic@hotmail.com 
 

Стефан Колетич, 
 Консултант компаније SKB 
 

Успостављање контаката са потенцијалним партнерима у циљу 
развоја сарадње у следећим правцима: 
– прерада дрвета, извоз и увоз дрвне грађе; 
- боје и лакови 
– увоз српских прехрамбених производа у Белорусију; 
– грађевинарство, инвестиције; 
– алтернативна енергетика, биогас 

14.  ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" 
246004, г. Гомељ,  
ул. Шосејна, 41 
 +375-232-63-90-66 
Тел./факс: +375-232-54-91-93 
+375-232-59-22-10 
 post@gomselmash.by 
http://www.gomselmash.by/ 

Јуриј Михајлович Сиваков, 
руководилац одељења за 
маркетинг  
 

Контакти и разговори са специјализованим организацијама, 
које увозе и производе пољопривредну технику и механизацију у 
Србији. 
Основни правци: 
– берба зрнастих култура; 
– берба уљарица, сунцокрета, соје; 
–припрема сточне хране; 
– берба кромпира, лана, цвекле 

15.  АД “Лидскии комбинат за 
производњу и конзервисање 
млечних производа” 
+375-29-631-8770 
http://www.moloko.lida.by/ 

Андреј Адамович Ајсимонт, 
директор  
 

Разговори са представницима пословних кругова Србије по 
питањима производне кооперације и организације испорука 
белоруских млечних производа (млеко у праху, шлаг у праху, 
сурутка у праху, концентрат на бази сурутке, маслац, 
концентровано млеко, мајонези, сиреви, широки асортиман 
пуномасних млечних производа) 
 

16.  МОГИЉЕВЛИФТМАШ 
 
212798, Република 
Белорусија,.Могиљев, пр.Мира, 42  
телефон +375(222) 26-15-12 (кабинет)  
факс +375(222) 47-42-06, 46-85-01 
Диспечер +375(222) 26-17-22  
 E-mail: liftmach@liftmach.by 
www.liftmach.by 

 АД «Могиљевлифтмаш» представља једног од водећих 
произвођача опреме за лифтове у Источној Европи. Производни 
програм броји око 120 базних модела лифтова:  
Путнички лифтови,. носивости 225, 300, 320, 400, 450, 630, 1000 и 
1275 кг са брзином кретања до 2 м/с.  
Теретни лифтови, носивости 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 
и 6300 кг.  
Болнички лифтови, носивости 500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг.  
Подизне платформе за приступ инвалидима отвореног и 
затвореног типа.  
Резервни делови и комплети за модернизацију лифтова.  
За пољопривреду се производи одговарајућа опрема и 

http://www.gomselmash.by/
http://www.moloko.lida.by/
mailto:liftmach@liftmach.by
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механизација (диск-агрегати за обраду земље АД-600 «Рубин», 
делови и склопови за комплексе чишћења и сушења жита и 
опрема за сточне комплексе).  
Различите врсте робе:  
Машине за обраду дрвета ИЭ-6009А2.1, ИЭ-6009А4.2;  
пољопривредне дизалице за обраду парцела на плацевима; 
опрема за млевење сточне хране. 
 

17.  УП "ВИТЕБСКОБЛГАЗ" 
mail@topgas.by 
www.topgas.by 
 

Заменик генералног директора 
за индустријску и 
пољопривредну производњу - 
Константин Анатољевич 
Почепко 
 
 

Сфера интереса – производи од тресета (тресет у комадима, 
хумус).  
Контакти са представницима следећих компанија: фарме, 
расадници, стакленици, произвођачи плодног земљишта. 
Молба за састанак са представником компаније "Јованица". 
 

18.   «НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈУ» 
 
Минск, ул. Берсона 14, 220030,  
Тел: +375172264851,  
Факс: +375172264798 
E-mail: pr@investinbelarus.by Web: 
investinbelarus.by 
 

Роман Проскалович 
Специјалиста одељења за 
регионални развој и имовину 
 

Сфера интереса: привлачење директних иностраних инвестиција 
у Белорусију 
 
 
 

19.  АД Гомељска фабрика 
"КОМУНАЉНИК"  
 
Гомель, ул.Владимирова, 10, т. +375 
232 42 86 97 
gzk@tut.by 
www.gzk.by 

 Заинтересовани су за пласман иновативне опреме за 
пољопривреду ТЕК-СМ. 
Комплекси ТЕК-СМ омогућавају да се од локалних врста биљних 
сировина ( соја, грашак, кукуруз, овас, патока) добију 
стерилизоване ситнодисперзионе пасте и биљно млеко са 
повећаним садржајем шећера и очуваним витаминима. 
Примена биљног млека у рациону животиња омогућава 
нормализацију процеса пробаве код животиња, повећање муже, 
као и повећање тежине животиња. Опрема је атестирана код 
надлежних државних институција Белорусије. 

mailto:pr@investinbelarus.by
http://www.investinbelarus.by/
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Такође, фабрика је значајан произвођач широког асортимана 
опреме и комплекса решења за стамбено-комуналну привреду 
Белорусије.  
 Предлажу целокупан комплекс услуга: од израде пројекта до 
предаје по систему „кључ у руке“.  
Један од праваца делатности представља производња и израда 
противпожарне опреме, опреме за системе грејања и 
водоснабдевања, опрема и производи кавитационог 
дисперговања (ТЕК-СМ, ГДУ-ТЕК, течност за хлажење и заштиту 
СОЖ).  
Производи из програма АД "Гомељска фабрика "Комунаљник" 
успешно се експлоатишу како у Белорусији, тако и ван њених 
граница: у Руској Федерацији, Казахстану, Туркменистану, 
Балтичким земљама. 
 

20.  АД "МАЗ" 
 

Ф.В. Бутко, руководилац службе 
за спољноекономску 
сарадњу 
 

«МАЗ» представља бренд, који је својим производима добио 
признање не само у Белорусији, него и у великом броју земаља.  
Производни програм фабрике – техника, која одговара 
еколошким стандардим Евро-3, Евро-4, Евро-5. Под марком 
«МАЗ» са траке фабрике силазе тегљачи, шасије за уградњу 
различите специјалне опреме. Укупно преко 500 модела и 
модификација.  
 Од 1995. године Мински аутозавод производи путну технику. 
Градски, међуградски, туристички и специјални аутобуси, 
успешно трасирају различитим правцима у свету. За свој дизајн, 
функционалност, квалитет и безбедност фабрика је у више 
наврата добила високе награде на међународним аутосалонима 
и специјализованим сајмовима. Данас је опрема МАЗ у 
путничком саобраћају представљена са преко 15 модела у више 
од сто реализација.  
АД “МАЗ” – руководећа компанија холдинга “БЕЛАВТОМАЗ” 
пружа следеће услуге: 
Различите врсте радова на ремонту и обнављању теретне и 
путничке аутоопреме; 
Техничко сервисирање и ремонт аутодизалица; 
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Припрема површине за бојење и сам процес бојења; 
Израда производа и делова према цртежима наручиоца, Сечење 
полуфабрикатак; 
Израда металних конструкција; 
Термичка и хемијско –термичка обрада делова и материјала; 
Путнички и теретни превоз; 
Обављање лабораторијских испитивања и испитивања метала и 
амтеријала; 
Опрема и производи за обраду викенд- земљишта; 
Стручна едукација особља; 
 

21.  УДРУЖЕЊЕ 
"БЕЛОРУСКО ДРУШТВО ГЛУВИХ " 
220030, Минск, ул.Володарског, 12А 
тел./факс: 8-017-226-57-29 
vvww.belog.Qrg  
e-mail: cp@belog.org 
 
ПРОИЗВОДНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"ЦВЕТЛИТ"  
г.Гродно, ул.Держинског, 94, тел.+375 
152 77 15 20 
e-mail: sbyt-zwelit@mail.ru 
 
 

Сергеј Петрович Сапуто, 
председник Централног УО 
Удружења «Белоруско друштво 
глувих». 
Сергеј Владимирович 
Јефременко,  
 

Основни правци делатности: производња опреме за грејање и 
водовод; ливење под притиском; ливење и пресовање 
пластичних маса и гуме; механичка обрада делова на агрегатним, 
стругарским, бушаћим и другим врстама алата за сечење метала; 
пресовање матрицом; Производи: лоптасте славине, регулатор 
за притисак воде, конусне славине, вентили, регулатори, 
филтери, фитинзи, производња по наруџби; 
Интерес за сарадњу са компанијама из Србије: грађевинске 
компаније, пројектантске организације, монтажне организације у 
области санитарне технике (стамбена изградња), велике 
трговачке компаније за продају санитарне опреме, организације 
које користе гасну арматуру. 

22.  ДОО "Белор-дизајн" 
 

Р. Белорусија, Минск, ул. 
Петрусја Бровки, 22 
Тел./факс: +375 (17) 292-65-26, 
292-86-24 
292 85 13 – одељење продаје 
(извоз) 
office@belordesign.by 
www.belordesign.by 
 

Компанија производи широку гаму козметике и козметичких 
средстава. 
Заинтересовани су за разговоре са:: 
- произвођачима козметике, декоративне козметике;  
- произвођачима паковања за козметику 
  
 

mailto:sbyt-zwelit@mail.ru
mailto:office@belordesign.by
http://www.belordesign.by/
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23.  Државно предузеће „Белоруска 
компанија у области шумарства“  
 

Андреј Николајевич 
Тихоновски, 
Заменик руководиоца одељења 
за маркетинг 
Минск, ул. Карла Маркса 16 - 
320 
exporter@bellesprom.com 
www.bellesprom.com 
 

Зиантересовани су за пласман својих производа (плочасти 
материјал, фурнир, резана грађа) на тржишту Србије. 
 

24.  Асоциација «БАМАП» Виталиј Генадјевич Савич 
водећи специјалиста одељења 
за транспортну политику и 
логистику 

Учешће у раду Међувладине комисије за трговинско-
економску сарадњу 

 


