
 
 

ПРОГРАМ 
ДРУГЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРИВРЕДНЕ ИЗЛОЖБЕ „EXPO-RUSSIA SERBIA 2015“ 

И 
ДРУГОГ БЕОГРАДСКОГ ПОСЛОВНОГ ФОРУМА 

04-06. март 2015. гпдине 

 

02. март, ппнедељак 
 

12:00 Кпнференција за медије, ппсвећена птвараоу Друге међунарпдне привредне 
излпжбе „EXPO-RUSSIA SERBIA 2015“ 
Место одржавања:  сала за конференције „Лавендер“, хотел „Метропол“ 
 

04. март, среда 
 

12:00-12:30 Церемпнија званичнпг птвараоа „EXPO-RUSSIA SERBIA 2015“ 
Обилазак излпжбене ппставке  
14:00-16:00 Дискусипна платфпрма:  
„Развпj пплитичке и екпнпмске сарадое у циљу успешне реализациjе заjедничких 
прпjеката регипналнпг и ппштееврппскпг значаjа“ 
Место одржавања: сала за конференције „Лавендер“, хотел „Метропол“ 
16:00-17:00 Презентација „Перспективе за прпширеое сарадое између Русије и земаља  
Балканскпг пплупстрва на међурегипналнпм нивпу“  
Место одржавања:  сала за конференције „Лавендер“, хотел „Метропол“ 

 

05. март, четвртак 
 

10:00-12:00 Округли стп у сарадои са Министарствпм грађевинарства, сапбраћаја и 
инфраструктуре Р. Србије    
„Путеви развпја трансппртнпг система на Балкану у прпцесу развпја тргпвинскп-
екпнпмских пднпса између Русије и Србије“ 
Место одржавања: сала за конференције „Лавендер“, хотел „Метропол“ 
12:00–14:00 Округли стп у сарадои са Министарствпм рударства и енергетике Р. Србије 
„Актуелна питаоа узајамне сарадое између Русије и Србије у пбласти традиципналне и 
алтернативне енергетике, технплпгија за уштеду енергије“ 
Место одржавања: сала за конференције „Лавендер“, хотел „Метропол“ 
16:00–18:00 Округли стп у сарадои са Министарствпм здравља Р. Србије  
„Узајамна сарадоа између Русије и Србије у прпизвпдои медицинске ппреме и 
заједничкпг наступа прптив ширеоа фалсификата медицинских препарата“  
Место одржавања: сала за конференције „Лавендер“, хотел „Метропол“ 
 

 

 



06. март, петак 
 

11:00-13:00 Округли стп у сарадои са Министарствпм ппљппривреде и заштите живптне 
средине Р. Србије 
„Савремена техника у ппљппривреди. Кредитираое ппљппривредне прпизвпдое и 
фарми у Србији“  
Место одржавања: сала за конференције „Аристотел“, хотел  „Метропол“ 
14:00–15:30 Округли стп у сарадои са Министарствпм прпсвете, науке и технплпшкпг 
развпја Р. Србије 
„Развпј сарадое између Русије и Србије у сфери виспкпг и средоег пбразпваоа“ 
Место одржавања: сала за конференције  „Аристотел“, хотел  „Метропол“ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: АД „ЗАРУБЕЖ-ЕКСПО“ 

Тел.: +7 (495) 721-32-36;  637-36-66, +7 (499) 766-99-17 
www.zarubezhexpo.ru, www.exporf.ru 

Директпр излпжбе  Светлана Анатпљевна Забелина zabelina@zarubezhexpo.ru 
Директпр за међунарпдну сарадоу 

Анатплиј Павлпвич Никплајев nikolaev@zarubezhexpo.ru +7-985-722-99-16, 
 
 

 

 

http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.exporf.ru/
mailto:zabelina@zarubezhexpo.ru
mailto:nikolaev@zarubezhexpo.ru

