
 

 

 

 

Српскп-афрички инвестиципни фпрум (SAIF) 
 

Списак делегације за билатералне разгпвпре  
Привредна кпмпра Србије, Ресавска 15, сала 1., 26. пктпбар 2017. гпдине 

 

Бр. Назив кпмпаније Представник 
 

Делатнпст, интерес за сарадоу 

1.  Serbia-Africa Investment Forum 
Јужнпафришка Република 
 

Zolani Mkiva, председник САИФ је независна међунарпдна прганизација кпја кпнстантнп ради на 
прпмпцији и усппстављаоу бпљих билатералних, екпнпмских и 
културних пднпса на линији Африка - Истпшна Еврппа. Интерес САИФ-а 
је презентација прилика за сарадоу, презентација инвестиципних 
прпјеката у Африци, ппсредпваое у сарадои између регипна, 
презентација прилика за сарадоу у пбласти тргпвине, где је САИФ 
јединствена прилика да се усппстави ппвпљнија цена сирпвина и 
разних прпизвпда из Африке, уз приступ великпм тржищту ппд-
сахарске Африке. 

2.  African Business Leaders Forum  
Јужнпафришка Република 

Zanele Ntuli, изврщни директпр 
Gugulethu Xaba, шлан 
Tim Makamu, шлан 
Zinia Vries, шлан 

African Business Leaders Forum је независна прганизација кпја се бави 
прпмпцијпм сарадое и инвестиципних прпјеката на Афришкпм 
кпнтиненту. У ппсету Републици Србији дплазе какп би презентпвали 
прпјекте у ппљима: Е-леарнинг, паметна спфтверска рещеоа, паметна 
енергетска рещеоа.  

3.  ZIM-SA Forum 
Зимбабве 

Anele Ndlovu, председник 
Jabu Mabobo, изврщни директпр 
Yvonne Katsande, пптпредседник 
Julius Shamu, председник 

ФОРУМ ZIM-SA пружа јединствену платфпрму за Зимбабвејце у 
дијасппри да се сами ппзиципнирају и дппринесу путевима 
екпнпмскпг ппправка и искпреоиваоу сирпмащтва, и тп крпз 
птвараое нпвих радних места у земљи и ппсређиваоу у прпјектима пд 
наципналнпг знашаја. Интерес ЗИМ-СА ФОРУМА на САИФ-у је у 
прпмпцији прпјеката пд наципналнпг припритета у Зимбабвеу и ЈАР, 
презентација прилика за сарадоу у Специјалнпј Екпнпмски Зпни, 
презентација прилика за сарадоу у ппљима рударства, ппљппривреде 
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и инфраструктуре.  

4.  Airport Company South Africa 
Јужнпафришка Република 

Charles Shilowa, изврщни директпр 
групације за развпј ппслпваоа 
Sifiso Khumalo, меначер развпја 

Заинтереспвани за усппстављаое кпнтаката са представницима 
аерпдрпма, кап и авип кпмпанија у циљу презентације аерпдрпмских 
услуга кап и щиреоу авип сапбраћаја кприщћеоем Traffic Development  
ACSA. Блискп сарађују са кпмитетима за усппстављаое рута у свакпј пд 
највећих прпвинција (Gauteng, KZN and CPT).  

5.  Sciomax (Pty) Ltd 
Јужнпафришка Република 

Siviwe Gqeke, председник 
Babalwa Sipeliti, саветник 
председника 

Sciomax (Pty) Ltd је јужнпафришка кпмпанија кпја се примарнп бави 
прпизвпђашким сектпрпм и инвестиципним прпјектима у ЈАР. 
Кпмпанија дплази у ппсету Републици Србији какп би презентпвали 
вище инвестиципних прпјеката у ЈАР, укљушујући изградоу бплница, 
смещтаја за бплнишки перспнел, изградоа капацитета за медицински 
аерп-трансппрт.  

6.  Cecilia Makhiwane Hospital 
Јужнпафришка Република 

Mthandeki Xhamlashe, председник 
Lizo Mkhutshulwa,  

Cecilia Makhiwane Hospital (CMH) је велика прпвинцијска бплница 
финансирана пд стране државе, а налази се у граду East London, у 
прпвинцији Eastern Cape, Република Јужна Африка. Интерес CMH у 
ппсети Републици Србије је у набавци медицинске ппреме и 
препарата, кап и размена студената у ппљу медицине.  

7.  Brand Sky  
Јужнпафришка Република 

Ndumi Hadebe, директпр Маркетинщка агенција 

8.  Phezulu Connect  
Јужнпафришка Република 

Cedric (Bhagaloo), председник Phezulu Connect је кпмпанија кпје се бави напредним екплпщким 
рещеоима, рещеоима умрежаваоа и генералнпм набавкпм и дплази 
у Републику Србију какп би прпнащла партнере за сарадоу.  

9.  Government of North West 
Јужнпафришка Република 

Supra Obakeng Ramoeletsi 
Mahumapelo, премијер 
северпзападне пбласти 

Ппљппривреда и оен развпј је највищи припритет за прпвинцију North 
West, јер дппринпси 13% прпвинцијскпг БДП-а и заппщљава 20% 
станпвнищтва. Узимајући пвп у пбзир, ппљппривреда је најважнија 
екпнпмска активнпст у прпвинцији и знашајна финансијска средства се 
пдвајају за развпј исте. За прпвинцију North West се инаше сматра да 
представља "food basket" Јужнпафришке Републике тј. да пбезбеђује 
велики прпценат сирпвина и прпизвпда у прехрамбенпј индустрији. 
 
Кпнкретнп, делегација North West на шелу са премијерпм дплази у 
ппсету какп би истражила мпгућнпсти: 

10.  North West Department of Finance, 
Economic and   Enterprise 
Development 
Јужнпафришка Република 

Wendy Nelson, шлан изврщнпг савета 

11.  North West Special Economic Zone 
Јужнпафришка Република 
 

Montjetsi Davis Sadike, прпјект 
меначер 
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12.  North West Office of the Premier 
Јужнпафришка Република 

Labius Alfred Makgobe Ntshwe, щеф 
кабинета 

 трансфера знаоа и технплпгије у развпју ппљппривреднпг 
семена из Србије, 

 трансфера знаоа и технплпгије у прпизвпдои 
ппљппривредне механизације и ппреме из Србије, 

 трансфера знаоа и технплпгије у прерађивашкпј индустрији, 
 трансфера знаоа и технплпгије у системима навпдоаваоа, 
 ушествпваоа на међунарпднпм ппљппривреднпм сајму у 

Нпвпм Саду 2018-е гпдине, 
 сарадое у сектпру лпвашкпг туризма и ппвећаоа туриста-

лпваца у пба регипна, 
 пптписиваое билатералних сппразума и усппстављаое 

ближих и трајних пднпса између регипна.  
 

13.  North West Development 
Corporation 
Јужнпафришка Република 

Steven Tshepo Mathuhli Phetla, 
изврщни директпр 

14.  North West Department of Tourism 
Јужнпафришка Република 

Hope Fiona Sephoti, щеф пдељеоа 

 


