Недеља отворених података
6. – 11. март 2018.
Поштовани/а,
Међународни Дан отворених података, 3. март, којим се већ седам година широм света
прослављају достигнућа и могућности отворених података, ове године се по први пут обележава
и у Србији. Овим поводом, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, у
сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), организује Недељу отворених
података, од 6. до 11. марта 2018. године.
Позивамо Вас да нам се придружите на централном догађају у оквиру Недеље отворених
података, конференцији под називом „Отворени подаци – отворене могућности”, која се
одржава у уторак 6. марта, са почетком у 9.30 часова, у Хотелу „Crowne Plaza” (сала
Балтик), Владимира Поповића 10, Београд.
На скупу ће бити представљена национална иницијатива за отварање података, предложени
законски оквир за отворене податке, као и нови скупови података које су државне институције
објавиле на Националном порталу отворених података (data.gov.rs), а домаћи и страни
стручњаци говориће о међународним трендовима у области отварања података.
Посебна сесија биће посвећена отвореним подацима локалних самоуправа, где ће бити речи о
томе како градови и општине отварају своје јавне податке и како то доприноси унапређењу
квалитета свакодневног живота и рада људи, приватних и јавних институција.
Током Недеље отворених података биће одржан већи број окупљања и радионица
техничке заједнице и других заинтересованих. На овим догађајима, који ће бити одржани у
Стартит центрима широм Србије, заинтересовани ће моћи да разговарају о политици отворених
података, приоритетима, проблемима и потребама различитих страна у процесу отварања
података, као и да науче како се користе отворени подаци, како се комбинују са подацима из
других извора, како се анализирају, визуализују и сл.
Распоред свих догађаја у Недељи отворених података дајемо у наставку.
Формулар за регистрацију за Конференцију „Отворени подаци – отворене могућности” и
конференцију слободног формата (unconference) на тему отворених података, који ће бити
одржани 6. марта, доступан је на адреси goo.gl/forms/ZZW3yl4182Y8xwo33
Више детаља о скуповима и радионицама у Стартит центрима, као и адресе за регистрацију,
биће ускоро доступни на startit.rs/category/dogadjaji.

***
Недеља отворених података одржава се у оквиру пројекта „Отворени подаци – отворене
могућности”, који спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и
UNDP, а подржавају Светска банка, Фонд за добру управу Уједињеног краљевства (GGF) и
Шведска агенција за међународну сарадњу (SIDA).

Програм Недеље отворених података
Конференција „Отворени подаци – отворене могућности”
Уторак, 6. март 2018.
Место: Хотел „Crowne Plaza” (сала Балтик), Владимира Поповића 10, Нови Београд
Приступ догађају је слободан уз регистрацију на goo.gl/forms/ZZW3yl4182Y8xwo33
09.30 – 10.00

Регистрација

10.00 – 12.00

Отворени подаци - трендови у Европи, региону и Србији
Модератор: Слободан Марковић, UNDP Србија
●
●
●
●
●

Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и е-управу
Тон Зелстра, међународни консултант за отворене податке, Холандија
Лејла Садику, специјалисткиња за отворене податке, регионални центар
UNDP у Истанбулу
Ђорђе Кривокапић, Share фондација
Представљање појединачних институција које су отвориле податке

12.00 – 12.30

Пауза за кафу уз разговоре са институцијама које су отвориле податке

12.30 – 13.00

Примери са локалног нивоа – отворени за градове и општине
●
●
●
●
●
●

Представник/ца градске управе Београда
Јелена Топаловић Петровић, помоћница градоначелника, Град Шабац
Представник/ца градске управе Лесковац
Боривоје Ђорђевић, Народни парламент, Лесковац
Јована Страхинић, Национална коалиција за децентрализацију, Ниш
Ана Секе, UNDP Србија – Изазов отворених података у оквиру пројекта
„Локални развој отпоран на климатске промене”

13.00 – 13.15

Закључак конференције

13.15 – 14.15

Ручак

14.15 – 14.45

Организовани превоз до Стартит центра, за учеснике регистроване за
учешће на конференцији слободног формата (unconference) о отвореним
подацима

Конференција слободног формата (unconference) о
отвореним подацима
Уторак, 6. март 2018.
Место: Стартит центар Београд, Савска 5, Београд
Приступ догађају је слободан уз регистрацију на goo.gl/forms/ZZW3yl4182Y8xwo33
15.00 – 17.00

Конференција слободног формата на тему отворених података
Конференција слободног формата је догађај на коме сами учесници
одређују теме за разговор и воде дискусију. Нема унапред дефинисане
агенде, већ се на почетку скупа прикупљају теме за које присутни сматрају
да су битне за дискусију. Затим се одређују тематске групе, а присутни су
слободни да се током трајања скупа прикључују и доприносе различитим
групама.

***

Распоред дешавања у Стартит центрима широм Србије
Више информација о догађајима и регистрација на startit.rs/category/dogadjaji

Уторак, 6. март 2018.
КЛИНИКА ЗА ПОДАТКЕ У БЕОГРАДУ
Место: Стартит Центар Београд, Савска 5, Београд
14.00 – 18.00

Отворене менторске сесије за стартапе и МСП
Љубица Вујовић, Александар Ивић

УВОД У НАУКУ О ПОДАЦИМА (DATA SCIENCE)
Место: Стартит Центар Суботица, Корзо 1, Суботица
18.00 – 19.30

Предавање о основама науке о подацима
Гаврило Андрић

УВОД У ОТВОРЕНЕ ПОДАТКЕ
Место: Стартит Центар Вршац, Омладински трг 17, Вршац
18.00 – 19.30

Шта су отворени подаци и који је њихов значај на локалу?
Филип Миленковић

Среда, 7. март 2018.
КЛИНИКА ЗА ПОДАТКЕ У НОВОМ САДУ
Место: Стартит Центар Нови Сад, Мирослава Антића 2, Нови Сад
14.00 – 18.00

Отворене менторске сесије за стартапе и МСП
Душан Ранђеловић, Љубица Вујовић

Петак, 9. март 2018.
УВОД У НАУКУ О ПОДАЦИМА (DATA SCIENCE) У ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ R
Место: Стартит Центар Нови Сад, Мирослава Антића 2, Нови Сад
18.00 – 20.00

Предавање R Ladies Belgrade
проф. Татјана Кецојевић

УВОД У НАУКУ О ПОДАЦИМА (DATA SCIENCE) ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
Место: Стартит Центар Инђија, Војводе Степе 4, Инђија
18.00 – 20.00

Предавање и дискусија за средњошколце о потенцијалима података
Вања Кнежевић

УВОД У НАУКУ О ПОДАЦИМА (DATA SCIENCE)
Место: Стартит Центар Шабац, Карађорђева 27, Шабац
18.00 – 20.00

Предавање о основама науке о подацима

Субота, 10. март 2018.
УВОД У НАУКУ О ПОДАЦИМА (DATA SCIENCE)
Место: Стартит Центар Ваљево, Кнеза Милоша 23, Ваљево
18.00 – 19.30

Предавање о основама науке о подацима
Гаврило Андрић

Недеља, 11. март 2018.
РАДИОНИЦА R LADIES BELGRADE
Место: Стартит Центар Београд, Савска 5, Београд
15.00 – 18.00

Радионица за анализу отворених података у програмском језику R
проф. Татјана Кецојевић

„ВИЗУАЛИЗУЈ МЕ” – DATATHON СА ОТВОРЕНИМ ПОДАЦИМА
Место: Стартит центар, Савска 5, Београд
10.00 – 11.00

Уводни говори и подела у групе

11.00 – 14.00

Рад у групама

14.00 – 15.00

Ручак

15.00 – 19.00

Рад у групама

19.00 – 20.00

Вечера

20.00 – 21.00

Завршне консултације са менторима

21.00 – 22.00

Представљање решења

Ментори: Гаврило Андрић, Горан Миловановић, Милош Миловановић

***

Састанак о отварању и коришћењу геопросторних и
статистичких података
Четвртак, 8. март 2018.
Место: UNDP Србија (сала у приземљу), Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Догађај је отворен само за чланове државне Радне групе за отворене податке
10.00 – 10.30

Презентација дигиталне платформе националне инфраструктуре
геопросторних података – значај у процесу доношења одлука и
могућност повезивања са Порталом отворених података
Дарко Вучетић, Републички геодетски завод

10.30 – 11.30

Дискусија о отварању геопросторних података

11.30 – 12.00

Пауза за кафу

12.00 – 12.30

Презентација нове дисеминационе базе РЗС и пробне верзије
портала отворених података РЗС
Оља Мусић, Републички завод за статистику

12.30 – 13.30

Дискусија о отварању статистичких података

13.30 – 14.30

Ручак

