
 

НАЦИОНАЛНИ ДАНИ ПОДАТАКА И ИНОВАЦИЈА – Београд, 1. и 2. јун 2022. 

Поштована/и, 

Привредна комора Србије – Служба за иновације, и Универзитет у Београду - Електротехнички 

факултет позивају Вас на догађај „Национални дани података и иновација“, који ће се одржати у 

склопу европске недеље података „Data week 2022“, 1. и 2. јуна 2022. године у Београду. Недеља 

података је пролећно окупљање европских истраживачких и иновационих заједница које обрађују 

податке и примењују вештачку интелигенцију. У недељи података, учесници деле знања и 

резултате, дискутују о темама од заједничког интереса, проналазе синергије, граде нове сарадње и 

идентификују нове изазове и препоруке. 

Молимо да се за учешће на „Националним данима података и иновација“, који се одржавају у 

Београду, пријавите путем СЛЕДЕЋЕ ФОРМЕ.  

Првог дана националног догађаја, у среду, 1. јуна 2022. године планиран је дан сарадње науке и 

привреде на коме ће се обратити представници организатора догађаја, државних институција, 

међународних институција, научно-истраживачких институција, и представници привреде. 

ПРВИ ДАН: среда, 1. јун 2022. године, од 10:00  
(Привредна комора Србије, сала 1, Београд, ул. Ресавска 13-15) 

9:45 - 10:00 Долазак учесника и регистрација 

10:00 – 10:15 Отварање скупа. Говори добродошлице (Проф. др Дејан Гвоздић, Декан ЕТФ-УБ; 
Бојан Станић, помоћник директора Сектора за стратешке анализе, услуге и 
интернационализацију Привредне коморе Србије) 

10:15 – 10:30 Поздравне речи представника државних институција 

10:30 – 10:45 О европској недељи података и европским мрежама BigData Value Association и 
EUhubs4Data (Доц. др Дражен Драшковић, УБ) 

10:45-11:00 Наука о подацима у оквиру курсева мастер академских студија на 
Електротехничком факултету Универзитета у Београду (Доц. др Марко Мишић, УБ) 

11:00-11:20 Big data за међународни развој (Др Драшко Драшковић, UNDP) 

11:20-11:40 Примена вештачке интелигенције у медицини: Од података до персонализованих 
модела (ас. маст. инж. Тијана Шуштершич, Универзитет у Крагујевцу) 

11:40-12:00 Рад са подацима у Инфостуд групи – од иновације до системских промена  
(Стеван Острогонац, Инфостуд група) 

12:00 Кафе пауза 

12:15-12:35 Рачунарске финансије (Проф. др Бранко Урошевић, Рачунарски факултет) 

12:35-12:55 Вештачка интелигенција и аналитика за потребе будућих купаца-произвођача 
електричне енергије (Др Марко Батић, Институт „Пупин“) 

12:55-13:10 Примена анализе података у пољопривреди 

13:15-14:00 ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА: Како да подацима мењамо Србију? Изазови и могућности. 

 Учесници:  
▪ Проф. др Милош Цветановић (ЕТФ-УБ) 
▪ Небојша Бјелотомић (Иницијатива Дигитална Србија) 
▪ Слободан Марковић (UNDP) 
▪ Др Марко Батић (Институт „Пупин“) 

14:00 Коктел 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejltiv5Dhnn7-4BjVLoKQZqBDaT1MEGpQDTMiLpQi8Hethmw/viewform


 

Другог дана догађаја, у четвртак, 2. јуна 2022. године, биће одржан студентски дан на коме ће своје 

интересантне пројекте засноване на великим подацима представити представници привреде, 

институција које су обрађивале податке у циљу иновација, као и истраживачи Универзитета у 

Београду и иностраних универзитета.  

ДРУГИ ДАН: четвртак, 2. јун 2022. године, од 10:00  
(Амфитеатар „Михајло Пупин“ - 65, ЕТФ, Београд, Булевар краља Александра 73) 

9:45 - 10:00 Долазак учесника и регистрација 

10:15 - 11:00 Анализа података у индустрији игара: „Customer lifetime value prediction in 
mobile gaming“ (Michal Warchalski, Нордеус Београд) 

11:15 - 11:45 Развој алгоритама у области рачунарског друштвеног избора  
(Проф. др Борис Делибашић, Факултет организационих наука) 

12:00 - 12:45 Складиштење података у ДНК: “Managing Reliability Bias in DNA Storage” 
(Проф. др Ђорђе Јевђић, Универзитет у Сингапуру) 

13:00 - 13:30 “Modelling Subreddit Interactions by Activity Overlap”  
(маст. инж. Предраг Обрадовић, Електротехнички факултет) 

13:30 - 14:00 Анализа података у радовима наших дипломаца и истраживача на 
Универзитету у Београду 

▪ „Балансирање скупова података коришћењем неуралних мрежа“ 
(дипл. инж. Павле Дивовић) 

▪  „Одређивање репутације особе анализом садржаја са микроблогинг 
платформе Twitter, на примеру Новака Ђоковића“  
(дипл. инж. Балша Кнежевић) 

14:00 Коктел 

 

За онлајн предавања која се одржавају у оквиру европске мреже истраживачких институција 

можете се пријавити путем следећег веб сајта (таква предавања су означена као „Online Event“):  

https://data-week-2022.b2match.io/components/20122 

 

Стојимо Вам на располагању за додатне информације путем адреса е-поште Службе за иновације 

Привредне коморе Србије и ПР сектора Електротехничког факултета: inovacije@pks.rs и 

pr@etf.bg.ac.rs  
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