
Нацрт од 11. октобра 2021. год. 

 
ПОСЛОВНИ ПРОГРАМ 

ШЕСТОГ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВРЕДНОГ САЈМА 

„EXPO-RUSSIA SERBIA 2022“ 

ШЕСТОГ БЕОГРАДСКОГ ПОСЛОВНОГ ФОРУМА 

16-18. март 2022. год. 

 

Београд, Конгресни центар „Метропол Палас“ 

 

 

Изложба је уврштена у Протокол XИX седнице Међувладиног Српско-Руског комитета за трговину, 

економску и научно-техницку сарадњу, одржаног 6. и 7. октобра ове године на Златибору (Србија). 

 

 

15. март, уторак 

 

14:00 Конференција за штампу посвећена отварању Шестог Јубиларног међународног 

привредног сајма „EXPO-RUSSIA SERBIA 2022“ и Београдског пословног форума, 

„Метропол Палас“, сала „Тесла“. 

16. март, среда 

 

12:00 – 13:00 Званична церемонија отварања „EXPO-RUSSIA SERBIA 2022“ 

Разгледање изложбе од стране званичника и почасних гостију, фоаје Изложбене сале. 

 

13:30 – 15:30 Конференција „Перспективе сарадње у области иновација и кроз мала и 

средња предузећа“ заједно са Министарством за иновације и технолошки развој Републике 

Србије и Привредном комором Србије. Сала «Лавендер». 

 

16:00 – 17:30 Округли сто заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

Сала «Лавендер». 

10:00 – 18:00 Рад сајма и берзе контаката у облику b2b састанка, Изложбена сала 

 

17. март, четвртак 

10:00 – 12:00 Округли сто заједно са Министарством здравља Републике Србије 
«Перспективе заједничких истраживања у сфери медицине, заједничка производња лекова и 

медицинске опреме. Медицински туризам“. Сала «Лавендер». 

12:30 – 14:30 Округли сто на тему „ЕСГ стратегија као кључ за формирање одрживих 

пословних односа и партнерства на међународном нивоу“  Сала «Лавендер». 

 

15:00 – 16:00 Округли сто у сарадњи са Министарством рударства и енергетике 

Републике Србије «Актуелна питања сарадње између Русије и Србије у области традиционалне 

и алтернативне енергетике, разраде технологија за уштеду енергије». Сала «Лавендер». 

10:00 – 18:00 Рад сајма и берзе контаката у облику b2b састанка, Изложбена сала 

 

18. март, петак 

 

11:30 – 14:00 Округли сто заједно са Министарством образовања и науке Русије и 

Министарством просвете Русије, Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије 



„Презентација руских високошколских установа“. Сала «Лавендер». 

14:00 – 16:00 Округли сто заједно са Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије „Путеви модернизације саобраћајног система на Балкану и 

сарадња у области грађевинарства у оквиру развоја трговинских и економских односа између 

Русије и Србије“. Сала «Лавендер». 

16:30 – 18.00 Потписивање меморандума и уговора. Свечано уручивање диплома. 

Фоаје Изложбене сале. 

10:00 – 18:00 Рад сајма и берзе контаката у облику b2b састанка, Изложбена сала. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: АД „Зарубеж-Експо“ 

Тел.: +7 (495) 721-32-36 

www.zarubezhexpo.ru 

 info@zarubezhexpo.ru 

 

http://www.zarubezhexpo.ru/
mailto:info@zarubezhexpo.ru

