
 

 
Нацрт за 

 

ОКРУГЛИ СТО 

“ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ, 

ЗАЈЕДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ. 

ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ ” 

 
 

Датум одржавања: 07. септембр 2022. г. 

Време одржавања: 15:30-17:00 
Место одржавања: Конгресни центар “Metropol Palace“. Сала “Лавендер“. Адpeca: Београд, 

Булевар краља Александра 69, онлајн верзија на платформи www.ExpoRF.ru 

Уз подршку Министарства индустрије и трговине Руске Федерације 

 

Модератор: Дмитриј Александрович Омутних - председник асоцијације увозника и 

извозника у области здравства 

Радни језици: српски, руски (симултани превод) 

 

 

Теме за дискусију: 

 Медицинска и фармацеутска индустрија Србије. Искуство у сарадњи – историја и 

перспективе; 

 Тржиште медицинских производа и лекова на Балкану – могућности развоја; 

 Регулаторна сарадња као главни фактор који утиче на динамику извоза и увоза 

производа. Усклађивање законоских прописа у области сертификације 

медицинских и фармацеутских производа; 

 Клиничка искуства и заједничка истраживања у области медицине као покретач 

развоја индустрије; 

 Период пандемије као извор могућности.Трансфер руских технологија на примеру 

производње вакцине против корона-вирусне инфекције у Србији; 

 Здравствени туризам - тачка економског раста и показатељ нивоа развоја медицине; 

 Локализација производње на примеру вакцина 

 

 

Говорници и теме излагања: 

 Поздравни говор – Министарство здравствене заштите Руске Федерације 

(представник се прецизира) 

 Министарство здравља Републике Србије (представник се прецизира) 

 Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) (представник се 

прецизира) 

 Дмитриј Александрович Болотов – Одељење за развој фармацеутске и медицинске 

индустрије Министарства индустрије и трговине Русије (тема се прецизира) 

 

 

Шести међународни привредни сајам 

EXPO-RUSSIA SERBIA 2022 
Шести Београдски пословни форум 

09 - 07. септермбр 2022. године 
Србија, Београд, «Metropol Palace» 

http://www.exporf.ru/


 

 Владислав Николајевич Шестаков – директор Федералне буџетске институције 

“Државни институт за лекове и потребну праксу” (ФБУ ГИЛС и НП). Тема се прецизира. 

 Дмитриј Александрович Омутних – председник Удружења увозника и извозника 

у области здравства. Тема се прецизира 

 

 

Презентације руских фармацеутских и медицинских компанија: 

 

 ДОО “АИП”, 

Наталија Александровна Алексејева  

Тема: „Аналитичка опрема за производњу АИП доо за биомониторинг у случају 

тровања токсичним хемијским елементима“ 

 

 Национални истраживачки технолошки универзитет “МИСиС”,  

Наталија Ариановна Коротченко, директор информционо-маркетиншког центра 

Тема: „Порозне полимерне структуре са биоактивном компонентом за инжењеринг 

ткива“ 

 

 Научни и здравствени комплекс “Журавли” (Махачкала)  

Аминат Гимбатовна Магомедова, директор 

Тема: „Здравствени туризам - нови приступ рехабилитацији, конгресни туризам“ 

 

 

 

Учествују: Представници руских фармацеутских и медицинских компанија, здравствених 

институција, Медицинског факултета Универзитета у Београду, представници савеза и 

асоцијација Руске Федерације и балканских земаља, Росатом. 

 

 

Суорганизатори: 

Савез стручних фармацеутских организација 

Асоцијација увозника и извозника у области здравства 

Асоцијација руских фармацеутских произвођача 

 

 

ОБАВЕЗНА РЕГИСТРАЦИЈА ГОВОРНИКА И СЛУШАЛАЦА НА EXPORF.RU 

Пословни програм EXPO EURASIA 2022 SERBIA 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: “Зарубеж-Експо” АД 

Тел.: +7 (495) 721-32-36 

 

Модератор: Дмитриј Александрович Омутних 

+7 915 360 05 00   omt110@gmail.com 

 

Директор сајма - Светлана Анатољевна Забелина zabelina@zarubezhexpo.ru 

Онлајн верзија сајма на платформи www.ExpoRF.ru. 

www.zarubezhexpo.ru    info@zarubezhexpo.ru 
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