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Регионални скуп студената геодезије – Нови Сад 2013
Студенти Геодезије и геоматике имали су част да буду организатори четвртог по
реду регионалног скупа студената геодезије који се одржао у периоду од 08.11. – 11.11.
2013. године у Новом Саду на Факултету техничких наука.
Регионални скуп студената геодезије представља једногодишње окупљање студента из
различитих градова региона као што су : Београд, Сарајево, Бања Лука, Загреб, Љубљана и
колеге из Скопља који су се ове године први пут придружили скупу у коме је учествовало
преко 50 студената. Циљ дружења јесте окупљање студената Геодезије и геоматике из
региона у циљу упознавања, сарадње, размене знања и идеја...
Кроз четири дана овогодишњег скупа, била су организована стручна предавања,
радионице и вјежбе. Гости су имали прилику да се представе презентацијом свог
факултета и одабраних радова из области геодезије и геоинформатике.
На свечаном отварању студенте је испред студијског програма и факултета поздравио
професор Др Миро Говедарица, руководилац студијског програма Геодезије и геоматике,
након чега су се представили професори и асистенти факултета са презентацијама :
1. Проф. др Миро Говедарица: „Studies of geodesy and geomatics at Faculty of technical
sciences“
2. MSc. Милан Вртунски: „Modern technologies and practical excerices in Geodesy and
geomatics studies at Faculty of technical sciences“
3. Проф. доц др Александар Ристић: „GNSS – based Ground Penetration Radar
applications“
4. Марко Пантић, Горан Степановић, Анкица Милинковић: „The importance of
integrating technology components into an innovative surveying solutions“.
Наредног дана су реализоване радионице:
1. MSc. МиланВртунски: „Real-time deformation monitoring“
2. MSc ВладимирПајић: „Terrestrial laser scanning“

И презентације студената:


Н. Бродић: „Comparison of 3D models derived from data sets of Doren Landslide in
Western Austria“



М. Савић, А. Жутић, Г. Југовић: „Gravimetry surveying of BiH“



К. Котар, M. Бох: „IV International training course in topography for young surveyors“



А. Луканоска, С. Јованоски, Т. Николовски, Д. Ангеловски, И. Лековска, Ф.
Милески: „Real Estate Cadastre of R. Macedonia“



Ф.Сабо, Д. Поповић, С. Павловић: „Relationship between vegetation indices and forest
detection based on LANDSAT 5 images“



M. Амовић: „Importance of geodesy in implementation of industrial facilities“



Д. Јоксимовић: „Detection of blunders in data of gravimetry survey of Serbia“



M. Шварц, Ф. Шишко „Analysis and application of geodetic data obtained in order to
monitor the Grohovo landslide“.

Трећег дана дружења у сарадњи са асистентом MSc. Зораном Сушићем и
компанијом „Мостоградња“ из Београда, студенти су имали прилику да слушају
предавање представника поменуте компаније, Горана Продановића и Слободана
Исаиловића на тему: „Surveying works at construction of new Zezelj bridge“ након чега су
обишли градилиште где се врши монтажа елемената за изградњу новог моста „Жежељ“.
Учесници су такође били у прилици да упознају знаменитости Новог Сада, да погледају
Петроварадинску трвђаву и да истраже подземни лавиринт тврђаве који је дуг преко 20
километара. Организована је једнодневна посјета Сремским Карловцима гдје су учесници
уз присуство водича могли да сазнају историју овог малог града и да уживају у његовим
знаменитостима. Студенти су посјетили и вински подрум „Бајило“ где су уживали у
дегустацији домаћих вина.
Преузимање организацијe идућег скупа ломила се између кандидата из Скопља и
Сарајева. Након засједања огранизационе комисије са представницима студената из свих
градова, одлучено је да се пети скуп одржи у Сарајеву 2014. године.
Четврти регионали скуп студената геодезије регистрован је као званична конференција у
Војводини где је за председника скупа изабран асистент MSc. Милан Вртунски.

Главни и одговорни студенти организатори РГСМ Нови Сад 2013 су :


Дејан Поповић



Вања Павловић

Организатори скупа се захваљују спонзорима и пријатељима који су допринели
материјална и нематеријална средства за одржавање научно-стручног студентског скупа.
Спонзори :


Факултет техничких наука (златни спонзор)



Влада Аутономне Покрајине Војводине (сребрни спонзор)



Град Нови Сад (бронзани спонзор)



Студијски програм Геодезија и геоматика



Катедра за хидротехнику и геодезију



Департман за грађевинарство и геодезију



ЈП Урбанизам



Веком , Београд



Мостоградња, Београд



Бомба, Дистрибутивни центар енергетског пића, Нови Сад

Студенти сарадници :


Вељко Латиновић



Мирослав Петровић



Сања Павловић



Милена Кокотовић



Урош Радовановић



Данијела Чајевић



Катарина Лазић



Јована Радовић



Милан Ђермановић



Марко Шимшић



Никола Јанковић



Анђелко Матић



Марко Петроман



Маја Орихан

