
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Международного делового форума «Торгово-промышленный потенциал Сербии и России» 

 

Дани пословне сарадње пословних кругова Србије и Русије биће одржани: 

21 – 23 августа 2015 године у граду Сочи.  

 

Циљеви и задаци форума: упонавање руских пословбних кругова са српским трговинско-индустријским 

потенцијалом, активирање руско-српске торговинско – привбредне сарадње. 

Организатори:  

 «Сербский Торговый Дом» (Россия) 

 Международный союз экологов, промышленников и предпринимателей (МСЭПП) 

 

Уз подршку:   

 Профилне комисије Јавне коморе Руске Федерације 

 Управе Краснодарског региона 

 Управе града Сочи 

 Амбасаде Републике Србије у Руској Федерацији 

 Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији 

 Представништва Привредне коморе Србије у Москви 

 Представништва Привредне коморе России в Сербии и Черногории 

 Регионалних привредних комора Руске Федерације 

 

 

ПОСЛОВНИ ПРОГРАМ 

 

20.08.2015 (четвртак) 

 Долазак учесника и гостију на форум у Сочију. Састанак на аеродрому. Трансфер до хотела. 

 Смештај у хотелу Тулип Инн омега Сочи 4 * / Хотелски комплекс "Руског дома" 3 *. 

 Слободно време. 

 

21.08.2015 (петак)  Дан први.   

«Трговинско-индустријски  потенцијал Србије» 

Место: Главни Медија центар Олимпијског парка г.Сочи, конференцијска сала «Е» 

 09.30 – 10.00 Регистрација учестника форума. 

 10.00 – 12.00 Отварање Форума. Панел дискусија. Дискусија о кључним темама ближе економске 

сарадње Русије и Србије у контексту Споразума о слободној трговини између две земље и 

промовисање интензивирања трговине са другим балканским државама. 

. 

 12:00 – 12:30 Пауза за кафу. 

 12.30 – 17:30  ПРЕДСТАВЉАЊЕ  ТОРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКОГ  ПОТЕНЦИЈАЛА 

СЕРБИЈЕ 

Актуелна питања интеракције Русије и Србије у областима: 

- Енергија и животна средина; 



- Развој пољопривреде, прехрамбене индустрије, трговине и логистике; 

- Металургија и електро индустрија; 

- Хемијска  и фармацеутска индустрија; 

- Туризам и грађевинарство. 

 

Потписивање уговора о пословној сарадњи са Сербско – Русским Торговым Домом. 

 17.30 – 18.00  Уручење најбољим компанијама из Србије  Награде међународних еколога, 

индустријалаца и предузетниука «Global Business Brand – 2015»: Made in Serbia. 

 18.00 – крај првог радног дана Форума. 
 

 Слободно време. 

 

22.08.2015 (субота)  Дан други.  

«Торговинско-индустријски потенцијал Русије» 

Место: Главни Медија центар Олимпијског парка г.Сочи, конференцијска сала «Е» 

 10.00 – 14.00 (с једном кафе паузом) 

 ПРЕДСТАВЉАЊЕ  ТОРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РОСКИХ 

РЕГИОНА 

Потписивање уговора о пословној сарадњи са Русско - Сербским Торговым Домом. 

 

 Уручење најбољим компанијама из Русије Србије  Награде међународних еколога, 

индустријалаца и предузетниука  «Global Business Brand – 2015»: Made in Russia. 

 14.00 – крај другог дана рада Форума. 

 Слободно време. 
 

 20.00 – 22.00  ПРОГРАМ ИЗ КУЛТУРЕ.  

Учешће делегата и гостију Форума у  прослави Дана државне заставе Руске Федерације. 

Место: Олимпијски парк града Сочија. 

 Свечани концерт  

 Уводно излагање представника VIP-гостију и званичних  представника из Руске Федерациије; 

 Церемонија «Парада застава региона Русије»: свечана демонстрација највеће заставе Русије 

(2100 квадратних метара), застава региона и градова у Русији (12 квм свака) и највећа застава 

руских региона (260 квадрата) са заставама земаља учесница у Форуму. 

Постављање међународног, националног и регионалног рекорда!  

 

23.08.2015 (недеља)  Дан трећи. 

 Слободно време за појединачне састанке .  

 Пут у Абхазију (по жељи). 

На позив Владе Републике Абхазије можете да посетите једно од најлепших места Абхазије – јединствено 

високогорно језеро Рица под заштиром Међународног Еко Форума и међународних иницијатива заштите 

животне средине, језеро Риза - део УНЕСКО светске баштине, бисер Абхазије. 

 

• Збогом учесницима и гостима Форума. Трансфер до аеродрома. Одлазак учесника Форума. 

 

* * * 

Чекамо Вас у Сочију 21 – 23 августа 2015 године! 


