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Бр. Назв компаније Представник Делатност Заинтересованост за сарадњу 
  
1 ФАБРИКА «ТРАКТОР» 

 
http://минитрактор.рф  

Генерални 
директор – 
Андрјушченко 
Владимир 
Павлович  
А.Б. директор 
производње 

Производња мини-трактора и прикључна опрема Производња трактора и опреме за 
комуналне и пољопривредне 
произвођаче Републике Србије. 
Организовање заједничке 
производње трактора, резервних 
делова и прикључне опреме на 
територији Републике Србије 

2. НПЦ «АСТРА» 
 
http://astra-ufa.ru  

Генерални 
директор – 
Патосин Владимир  

Производња медицинских анализатора Набавка медицинских 
анализатора и потрошног 
материјала. 
Организација малог предузећа за 
монтажу опреме у Републици 
Србији. 

3. «ЗЛАТОУСТОВСКА 
ФАБРИКА ОРУЖЈА 1815» 
 
https://zof1815.ru  
 

Директор 
производње – 
Томеја Валериј 
Ваљеревич 

Производња тематских поклон артикала уз 
употребу племенитих метала 

Испорука поклон пакета за 
филијале руских компанија (Руске 
железнице, Газпрома, Лукоила, 
УГМК-Холдинга) и безбедносних 
агенција Републике Србије по 
поруџбини. Отварање филијале 
фабрике оружја у РС. 

4. ДИРЕКЦИЈА КОМПАНИЈЕ 
„ЗЛАТСИТИСЕРВИС“ 
 
http://uk-kgh.ru  
Туристичка дестинација 

Генерални 
директор – 
Свиридова Татјана 
Јурјевна  

Одржавање и управљање стамбеним фондом са 
вел.бројем станова.  
Генерални ремонт стамбених зграда. 

Размена искустава са српским 
партнерима, посета предузећу за 
прераду чврстог кућног отпада. 
Организација и реализација 
заједничких туристичких 
пројеката. 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://astra-ufa.ru/
https://zof1815.ru/
http://uk-kgh.ru/


5. ГРАДСКА БОЛНИЦЕ БР.1 
У МАГНИТОГОРСКУ  
 
www.mgb1-74.ru  

Главни доктор – 
Шахлин Јевгеније 
Владимирович 
Управник 
поликлинике  
1-е градске 
болнице – Бадров 
Олег Иванович  

Лечење и рехабилитација становника 
Магнитогорска 

Посета највећим санаторијумима 
и бањским одмаралиштима 
Републике Србије. 
Преговори о организацији 
санаторијско-бањског лечења и 
рехабилитацији становника 
Магнитогорска. 

6. ИЗДАВАЧКА КУЋА 
«АРГУМЕНТИ И ФАКТИ»  
 
www.aif.ru  

Директор за развој 
– Варабјов Андреј 
Петрович  

Издавачка делатност, информативна сарадња. 
Организовање и вођење пословних мисија. 

Организовање и реализација 
заједничких пројеката са српским 
партнерима у Јужном федералном 
округу и Уралском федералном 
округу. 

7. ШЕФ ДЕПАРТМАНА ЗА 
ЗДРАВСТВО УПРАВЕ 
ГРАДА МАГНИТОГОРСКА 
 
www.magnitogorsk.ru/en/  

Директор 
Департмана – 
Симонова Јелена 
Николајевна 

Праћење организације лечења, профилактике и 
рехабилитације медицинских организација града 
Магнитогорска.  

Посета водећим санаторијумима 
Републике Србије. Преговори о 
организацији санаторијско-
бањског лечења и рехабилитацији 
становника Магнитогорска 

 

http://www.mgb1-74.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.magnitogorsk.ru/en/

