
Списак компанија из Чељабинске области 
 

№ Назив компаније Представник Делатност Интерес за сарадњу 

1 Д.О.О. «ЗлатДекор» 
 
www.zlatdecor.ru 
 

Светлана 
Анатољевна 
Негребецких, 
генерални 
директор 
 

Израда сувенира у стилу Златоустове челичне гравуре од челика 
врхунског квалитета, израда предмета за богослужење, 
колекционарског оружја, посуђа, предмета за ентеријер итд. 

Сарадња са Српском Православном 
Црквом 

 

2 Јавно Акционарско Друштво 
«Агрегат» 
 
www.agregat-avia.ru 

Селезњов 
Михаил, 
Начелник 
одељења за 
грађанске 
производе 
 

Производња опреме за ваздухопловство и техничке сврхе, 
укључујући и цивилно ваздухопловство. Производња спасилачке 
опреме. 

Производња саставних делова за 
цивилне авионе међународних и 
домаћих ваздушних линија, 
производња спасилачке опреме за 
Сектор за ванредне ситуације 
Републике Србије. 

3 Д.О.О. «НИТЕОС» 
 
www.niteos.ru 

Заљајев Адељ, 
генерални 
директор 
 

Опрема за електрично осветљење. Производња LED опреме, класа 
енергетске ефикасности А+, посебне намене 1Ех, 2Ех, такође за 
категорије пожарне безбедности, архитектонска осветљења са 
RDM/DMX контролом, индустријских рефлектора од 10В и преко 
3000В, такође адаптирамо већину система управљања. 

Интерес за отварање заједничког 
предузећа са српским партнером  
на територији Републике Србије, 
извоз саставних делова/материјала 
и резервних делова за монтирање 
готових производа, извоз 
промотивних производа за потпуно 
лансирање производа на тржиште 
Републике Србије 

 

 

 

 



4 Д.О.О. «Златоустовский 
металлургический завод» 
 
www.zmk.ru 

Ефимушкин 
Александр, 
извршни 
директор 
 
Лукашевич Јуриј, 
заменик извршног 
директора 
 

Металуршка фабрика у Златоусту је највећи руски произвођач 
производа од метала високе чврстине од специјалних челика и 
висококвалитетних легура. 
Моћна техничка база предузећа, високо квалификовани 
стручњаци, стално побољшање производних процеса и увођење 
научних иновација у складу са трендовима развоја савремене 
металургије: све то омогућава предузећу да заузме стабилну 
позицију на тржишту металних производ, и да задовољи потребе 
потрошача у свим специјализованим индустријама у Русији. 

14. октобар 
Фабрика резног алата 
ЈАТ Техника 
Машинска индустрија Ниш 
Нафтна индустрија Србије 
ППТ Петолетка 
Zastava_Arms 

5 Д.О.О. «Трактор» 
 
 

Андрјушенко 
Владимир 
Павловић,  
генерални 
директор 
 

Производња малих трактора «Уралец» и опреме за пољопривреду 
и комуналну привреду. 

Заједничка производња и продаја 
малих трактора и опреме, сарадња 
у области производње. 

6 А.Д. «Кулонэнергомаш» 
 
www.kazkem.ru 

Попов Денис  
генерални 
директор 
 

Производња: бетонске мешалице, опрема за производњу 
арматурних кавеза, производња опреме и резервних делова за 
фабрике цигле, енергетска опрема, хватаљке за подизање шупљих 
плоча, пољопривредна опрема, гвоздене ваге, саставни делови и 
резервни делови за бетонску мешалицу. 

Предузећа грађевинске индустрије, 
пољопривредна предузећа, 
заједничка производња у 
Републици Србији. 

7 Д.О.О. «Уралрезина» 
 
www.ural-rezina.ru 

Бистров Анатолиј 
генерални 
директор 
 

Производња и продаја производа од гуме Фабрике за  моделирање 
производа од гуме. 
Организацији представништва 
српских произвођача у Русији. 

8 ООО «Челябэкопродукт» 
 
www.morsika. 
ru 

Иванов Александр 
генерални 
директор 
 

Производња готових сокова и воћних напитака од воћа, 
бобичастог воћа и парадајза 

Производња бобичастог воћа, 
осталог воћа и парадајза за извоз 
производа у Русију. 
Свеже и смрзнуто воће. 

https://datewiki.ru/wiki/Jat_Tehnika
https://datewiki.ru/wiki/Ma%25C5%25A1inska_Industrija_Ni%25C5%25A1
https://datewiki.ru/wiki/PPT-Petoletka
https://datewiki.ru/wiki/Zastava_Arms
http://www.morsika/

