
                       
 

 

 

ПРОГРАМ 
ПРВЕ РУСКО-СРПСКЕ ПРИВРЕДНЕ ИЗЛОЖБЕ „EXPO-RUSSIA SERBIA 2014“ 

И 
ПРВОГ БЕОГРАДСКОГ ПОСЛОВНОГ ФОРУМА 

05-07. март 2014. године 

 

05. март, среда 
 

12:00-12:20  Церемонија званичног отварања „EXPO-RUSSIA SERBIA“ 
12:20-13:30  Обилазак изложбене поставке  
14:00-16:00  Први Београдски пословни форум:  

„Споразум о стратешком партнерству између Русије и Србије од 
24. маја 2013. године: значај за ширење привредне сарадње између 
наших земаља“ 
„Перспективе раста националних привреда земаља балканског 
региона и Руске Федерације“ 
Место одржавања: сала за конференције „Лавендер“, хотел 
„Метропол“  

16:00-17:00 Презентација „Перспективе ширења сарадње између Русије и 
земаља Балканског полуострва на међурегионалном нивоу“  
Место одржавања:  сала за конференције „Лавендер“, хотел 
„Метропол“ 
 

06. март, четвртак 
 

10:00-11:30  Округли сто у сарадњи са Министарством саобраћаја Р. Србије    
„Путеви развоја транспортног система на Балкану у процесу 
развоја трговинско-економских односа између Русије и Србије“ 
Место одржавања: сала за конференције „Аристотел“, хотел 
„Метропол“ 

11:30–13:30 Округли сто у сарадњи са Министарством енергетике и заштите 
животне средине Р. Србије 



„Актуелна питања узајамне сарадње између Русије и Србије у 
области традиционалне и алтернативне енергетике, 
технологија за уштеду енергије“ 
Место одржавања: сала за конференције „Аристотел“, хотел  
„Метропол“ 

13:30–15:00  Округли сто у сарадњи са Министарством здравља Р. Србије  
„Узајамна сарадња између Русије и Србије у производњи 
медицинске опреме и заједничког наступа против ширења 
фалсификата медицинских препарата“  
Место одржавања: сала за конференције „Аристотел“, хотел  
„Метропол“  

 

07. март, петак 
 

10:00–11:30 Округли сто у сарадњи са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Р. Србије 
„Савремена техника у пољопривреди. Кредитирање 
пољопривредне производње и фарми у Србији“  
Место одржавања: сала за конференције „Аристотел“, хотел  
„Метропол“ 

15:30–16:00 Округли сто у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја Р. Србије 
„Развој сарадње између Русије и Србије у сфери високог и средњег 
образовања“ 
Место одржавања: сала за конференције  „Аристотел“, хотел  
„Метропол“ 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: АД „ЗАРУБЕЖ-Експо“ 

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

Директор изложбе  Светлана Анатољевна Забелина: zabelina@zarubezhexpo.ru 
Директор за међународну сарадњу 

Анатолиј Павлович Николајев, nikolaev@zarubezhexpo.ru +7-985-722-99-16, 
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