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1 Alta a.s. www.alta.cz

Добављач технолошких компоненти.
Компанија нуди широк спектар врхунског квалитета рекламе,
дизајна, инжињеринга и финансијских услуга, затим, алатне
машине и опрему за подземну и површинску експлоатацију. Извози
опрему у области инжињеринга, производњи грађевинског
материјала, енергетици и металургији.
Увозне робе су:гвоздена руда, металуршки материјал и гориво за
нуклеарне реакторе

Тражи клијенте у области површинских и
 подземних копова

2 Czech Export Bank a.s. www.ceb.cz

Основано специјалним Актом као 100% државна банка.
Банка обезбеђује све врсте средстава обезбеђења извоза под
најповољнијим условима, у складу са правилима Споразума ОЕЦД.
Подршка се огледа углавном у дужем року доспећа извозних
кредита одобрених по атрактивним каматним стопама, обично
фиксна током целог периода кредита. Остале услуге обухватају
рефинансирање домаћих и страних банака и/или суфинансирање
великих чешких извозних пројеката

Кориснике извозних кредита;
Финансирање

3 Doosan Škoda Power s.r.o. www.doosan.com

Произвођач парних турбина и пратеће опреме (распон од 10 - 1000
МВ), снабдевач опреме машинску халу Turbine Islands.
Производи:турбине, електране на биомасу, неклеарне електране и
тд. Напредни модуларни дизајн турбина са високом топлотном
ефикасношћу. Од 2009. године члан Doosan Group

Траже клијента за изградњу електрана,
модернизацију
пројеката, ЕПС, Министарство енергетике и
електране

4 Elektro Alfa s.r.o.

Инсталација, инспекција и одржавање електро опреме.
Инжињеринг у грађевинској индустрији; Припрема и развој
техничког дизајна; Техничке консултације у инжињерингу,
металургији и енергетици; Консалтинг у енергетици Тражи потенцијалне партнере

5 Explosia a.s. www.explosia.cz

Компанија послује првенствено у области производње
експлозива и услуга у вези са применом енергетских материјала за
комерцијалне и војне сврхе. Компанија је основана 1920. год.
Фирма заузима значајно место у области експлозива и ракетних
горива на чешком тржишту, а такође је и важан извозник, пре свега
у земље ЕУ.

Траже сусрет са представником Милан
Благојевић - Наменска
32240 Лучани
www.mbnamenska.com
Г-дин Александар Плазинић, маркетинг
менаџер
тел: +381 63 10 818 36



6 Ferrit s.r.o. www.ferrit.cz

Производња, истраживање и развој, продаја и сервисирање,
опрема за коришћење у областима где има метана и експлозије
угљене прашине. Ферит је навјећи произвођач рударских
једношинских локомотива на свету. Захваљујући искуству,
референцама и финансијским могућностима, Ферит је у могућности
да изведе велике, захтевне пројекте - комплетно опремање рудника
и то не само опремом из Ферит асортимана већ и другом.
Производни асортиман:спуштене једношинске локомотиве,
манипулатори, хидраулична опрема за подизање и превоз,
једношинске кабине за превоз радника, рударске локомотиве,
жичаре, помоћна опрема и услуге у коришћењу наведене опреме Траже нове, потенцијалне партнере

7 Noen a.s. www.noen.cz

Дизајн са детаљном документацијом за набавку технологије за
порвшинску експлоатацију и енергетски сектор.
Технологија за енергетику, за површинске копове, копачи,
транспортне траке, сервис и обука за наведене активности.

Желе да се позвове: ЕПС, Рудници мрког
угља - Колубара, Дрмно и сл.
Траже нове купце:површински копови.
Могћност за снабдевање технологијама за
Јужни ток и Рудници бакра, Бор

8 Strojimport a.s. www.strojimport.com

Поуздано предузеће са 60 година искуства, заступа чешке и
словачке произвођаче као што су:TOS, ŠKODA, TAJMAC-ZPS,
TRENS, ŽĎAS, ŠMERAL
Производи: 1) Машински алати - вертикални ротирајући стругови,
стругови, глодалице, бушилице, ЦНЦ обрадни центри,
брусилице, машине за сечење; 2) Машине за обликовање; 3)
Рударска опрема; 4) Генерално ремонтовање; 5) Половне машине,
6) Резервни делови и сервисирање

1. Sloboda Čačak, Zoran Stefanovič,
development@sloboda.co.rs
2. Prva Petoletka, Ljubisav Panić,
ljubisav.panic@ppt.rs
3. PPT Remont Energetika A.D., Radosav
Babić, 063/1037470
4. D Company Babušnica, Dragan Ćirić, e-mail:
dragan.ciric@d-company.rs
5.Krušik Valjevo, Mihajlović Milan, e-mail:
Milan.mihajlovic@krusik.rs
6. TELEOPTIK- ŽIROSKOPI doo Beograd,
Dragan Vuksanović, e-mail:
dragan.vuksanovic@ziroskopi.rs
7. METALCOOP-PRODUKT D.O.O., Miloš
Stanković, e-mail: milos@mtp.co.rs8.
8. FKL TEMERIN, Milivoje Mijušković, e-mail:
mile.mijuskovic@fkl-serbia.com
9. UTVA KAČAREVO, Kontić Marija, e-mail:
utvamp@3dnet.rs
10. GOŠA SMEDEREVSKA PALENKA, Milan
Mirković, e-mail: Gosa-fsv@gosa-fsv.rs
11. ŠIN VOZ ZRENJANIN, Radomir Miljuš, e-
mail: rmiljuz@sinvoz.rs
12. MIKRON DEDINE KRUŠEVAC, Slobodan,
e-mail: office@mikron-krusevac.com
13. 1PARTIZAN UŽICE ZBROJOVKA,
Dobrosav Andrić, e-mail:



9
Strojírenský zkušební
ústav s.p. www.szutest.cz

Задаци и послови за (државно) тестирање машинске опреме на
основу Закона 22/97 Coll о техничким захтевима за производе и о
изменама и допунама одређених аката унутар мера обезбеђења
дозвола издатих од стране Чешке канцеларије за стандарде,
метрологију и испитивање; Професионална експертиза; Пружање
информација и консултативних услуга у области оцењивања

Траже клијента из различитих области
индустрије који су уско везани за ове врсте
активности. За више информација може се
погледати на:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/na
ndo/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notified
body&refe_cd=EPOS%5F46614

10 Vitkovice a.s. www.vitkovce.cz

Реализација пројеката у области нових извора напајања
(ЕПЦ уговори); Снабдевање и одржавање котлова излазне снаге од
100 до 500 Mwe према захтеву клијената; Опрема за спаљивање
отпада; Електроенергетски системи; котлови, компоненте за
нуклеарне електране, добоши за котлове, компоненте за
хидроелектране, гасоводе и кућишта за гасне турбине; Опрема за
хемију, петрохемију и нуклеарне електране; Складиштење;
Екоинжињеринг; Челичне конструкције

Траже клијента из области енергетског
сектора - ЕПС (извршни менаџмент, шеф
набавка и сл) и друге фирме на територији
Србије које се баве производњом и
дистрибуцијом енергије;


