
Нацрт 

 

ПРОГРАМ 

ШЕСТОГ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВРЕДНОГ САЈМА 

„EXPO-RUSSIA SERBIA 2022“ 

ШЕСТОГ БЕОГРАДСКОГ ПОСЛОВНОГ ФОРУМА 

16-18. март 2022. год. 

 

Београд, Конгресни центар „Метропол Палас“ 

 

 

15. март, уторак 

 

14:00 Конференција за штампу посвећена отварању Шестог међународног привредног сајма 

„EXPO-RUSSIA SERBIA 2022“ и Београдског пословног форума, „Метропол Палас“. 

Сала „Тесла“. 

16. март, среда 

10:00 – 12:00 Заседање Руско-Српског Пословног Савета 

Сала «Лавендер». 

 

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

Обилазак изложбене поставке од стране званичника и почасних гостију. Хол 

изложбеног простора. 

 

13:30 – 15:30 Конференција на тему: "Сарадња земаља Западног Балкана са земљама 

Евроазијског економског савеза". Сала «Лавендер». 

 

16:00 – 17:30 Округли сто, организован у сарадњи са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. Сала «Лавендер». 

 

10:00 – 18:00 Радно време сајма и билатералних састанака. Изложбени простор. 

 

 

 

 



17. март, четвртак 

10:00 – 12:00  Заседање Савета међународног конгреса индустријалаца и предузетника.  

Сала „Тесла“ 

10:00 – 12:00 Округли сто, организован у сарадњи са Министарством здравља Републике 

Србије: «Перспективе заједничких истраживања у сфери медицине, 

заједничка производња лекова и медицинске опреме. Здравствени 

туризам“.  

Сала «Лавендер». 

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

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

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

Републике Србије: «Актуелна питања сарадње између Русије и Србије у 

области енергетике и горивно-енергетског комплекса ». Сала «Лавендер». 

10:00 – 18:00 Радно време сајма и билатералних састанака. Изложбени простор  

18. март, петак 

 

11:30 – 14:00 Округли сто, организован у сарадњи са Министарством образовања и науке 

Русије и Министарством просвете Русије, Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије: „Питања научно-техничке сарадње и 

припрема кадрова. Презентација руских високошколских установа“. Сала 

«Лавендер». 

14:00 – 16:00 Округли сто, организован у сарадњи са Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије „Путеви модернизације 

транспортног 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 пословних уговора. Свечано уручивање 

диплома. 

Хол изложбеног простора. 

10:00 – 18:00 Радно време сајма и билатералних састанака. Изложбени простор  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: АД „Зарубеж-Експо“ 

Тел.: +7 (495) 721-32-36 

www.zarubezhexpo.ru 

 info@zarubezhexpo.ru 
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