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Сектор Б5 Обилазнице око Београда, 
од петље Орловача до Стражеви-

це, заједно са левом цеви тунела Стра-
жевица, отворен је 15.06.2022.г.  у при-
суству председника Србије Александра 
Вучића. Отварању су присуствовали и 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић, 
министар финансија Синиша Мали, от-
правник послова амбасаде Кине у Бе-
ограду Тиен Ишу, директор ЈП „Путеви 
Србије“ Зоран Дробњак и предузећа „Ко-
ридори Србије“ Александар Антић, гра-
доначелник Београда Зоран Радојичић 
и заменик градоначелника Горан Весић, 
као и челници кинеске компаније „Пауер 
Чајна" и азербејџанског „Азвирта" који 
граде Обилазницу.

На овој деоници Обилазнице која је 
дуга 3,1 км завршена је лева трака ауто-
пута са три моста, и лева тунелска цев 
испод брда Стражевица дужине 760 м. 
Кинеска компанија „Пауер чајна", азер-
бејџански „Азвирт“ и домаћи подиз-
вођачи раде и на изградњи сектора Б6 

Обилазнице око Београда, од тунела 
Стражевица до Бубањ Потока, где ће се 
Обилазница спојити са аутопутем Бео-
град - Ниш, Коридором 10. 

Дужина деонице Обилазнице око Бе-
ограда од новог моста на Сави код Ос-
тружнице до Бубањ Потока је 20,4 км. 
Вредност радова је 207 милиона евра, 
од чега се 15% улаже из буџета Републи-
ке Србије, а  85%  финансира из кредита 
кинеске Ексим банке. 

Пуштен у саобраћај сектор Б5,
Обилазнице око Београда,
деоница петља Орловача
- тунел Стражевица
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Интензивно се изводе радови на изградњи пуног профила аутопута Сектора 
Б6 Обилазнице око Београда који се протеже од тунела Стражевица до пе-

тље Бубањ Поток у дужини од приближно 10 км и обухвата радове на изградњи 
обе траке (пун профил) аутопута од тунела Стражевица до петље Бубањ Поток у 
дужини од 9,6 км, изградњу тунела Бели Поток, петљи Авала и Бубањ Поток као 
и 2 моста.

Завршетком радова до Бубањ Потока биће изграђено укупно око 47 км ауто-
пута од Батајнице до Бубањ Потока.

Радови на реконструкцији старог Ост-
ружничког моста преко Саве на Оби-

лазници око Београда се настављају 
уговореним интензитетом и у току су за-
вршни радови на рехабилитацији узво-
дне конструкције моста број 8.  

На левој прилазној конструкцији са 
сурчинске стране, обављено је наноше-
ње асфалтних слојева АБ11 и СМА у ду-

жини од 591м, док је из правца Оструж-
нице обављено асфалтрање (десних) 
прилазних конструкција.

Истовремено је постављена и заш-
титна еласто-одбојна ограда из правца 
Сурчина, као и анти-скид слој (слој про-
тив клизања) на пешачким стазама. За-
вршена је репарација и сервисирање 
лежишта моста, израда дилатационих 

спојница мостовске конструкције као и  
радови на антикорозионој заштити че-
личне конструкције.

На челичној коловозној површини 
израђена је ММА хидроизолација и оба-
вљене су завршне припреме за асфалти-
рање челичне конструкције моста.

Изградња 
сектора Б6
Обилазнице 
око Београда 

Рехабилитација Остружничког моста
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Председник Србије Александар Вучић
отворио реконструисани пут Нови Пазар-Тутин

Председник Србије Александар Вучић 
је у присуству амбасадора Турске у 

Србији Хамија Аксоја, министра грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструкту-
ре Томислава Момировића, генералног 
конзула Турске у Новом Пазару Башара 
Басола, градоначелника Новог Пазара 
Нихат Бишевца, представника ЈП „Путе-
ви Србије” и других званичника, свечано 
отворио реконструисани пут од Новог 
Пазара до Тутина дужине 20,5 км.

Радови на реконструкцији саобраћај-
нице Нови Пазар - Тутин су почели сеп-
тембра 2019.г. Пројекат реконструкције 
пута је обухватио замену дотрајалог 
асфалта, изградњу потпорних зидова, 
мостова преко Себечевске реке и по-
стављање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације. Саобраћај-
ница има изузетан значаја за локал-
но становништво, јер се на реконструк-
цију овог државног пута чекало више 
од 40 година. Радове у вредности од 24 

милиона евра је извела турска  компа-
нија „Ташјапи“, а пројекат је финансиран 
средствима Републике Србије из креди-
та  добијеног од Турске. 

Председник Вучић је потом обишао 
и реконструисани пут Придворица - Де-
вићи код Ивањице, заједно са председ-
ником општине Ивањица Момчилом 
Митровићем, министром пољопривре-
де Браниславом Недимовићем и в.д. 
директора ЈП „Путеви Србије” Зораном 
Дробњаком. У тај пут је држава уложи-
ла више од 480 милиона динара.
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Завршена 
рехабилитација пута 
Сјеница - Сушица

Пуштена
у саобраћај
деоница 
Обилазнице
око Зрењанина

Завршени су радови на рехабилитацији државног пута IБ реда број 
29, деоница Сјеница (Карајукића бунари) - Сушица у дужини од 9 км.
У оквиру рехабилитације обављени су припремни, земљани и ра-

дови на коловозној конструкцији као и рехабилитација моста преко 
Брњичке реке у дужини од 10 м. Постављена је нова сигнализација 
и опрема пута.

Посебно је спроведен сет мера за повећање безбедности ђака у 
зони школе у насељу Штаваљ.

Радови су изведени у оквиру Пројекта рехабилитације путева и 
унапређења безбедности саобраћаја и финансирани су из средстава 
Европске Инвестиционе Банке и буџета Републике Србије.

Министар грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре То-

мислав Момировић у присуству градо-
начелника Зрењанина Сима Салапуре и 
извршног директора Сектора за одржа-
вање државних путева I и II реда ЈП „Пу-
теви Србије“ Зорана Стојисављевића, 
пустио је 09.08.2022.г. у саобраћај део 
Обилазнице око Зрењанина у дужини 
од 3,7 км.

Министар Момировић је истакао 
значај који изградња Обилазнице има у 
смањењу емисије штетних гасова и је-
дан је од предуслова за индустријски 
развој региона. 

Додао је да ће на пролеће почети и 
изградња петог сектора Обилазнице ду-
жине око 4 км, са циљем да се сав те-
ретни саобраћај у перспективи измести 
из града.
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Пројекат проширења наплатних станица

Министар 
Момировић 
посетио 
наплатну 
станицу 
Обреновац

Наплата путарине у Србији се спро-
води на 66 наплатних станица, на 

дужини од 830 км аутопутева и сваке 
године евидентира се све већи број ау-
томобила који пролазе српским аутопу-
тевима.

У току је пројекат проширења 26 
наплатних станица у Србији у циљу по-
већања капацитета и несметаног про-
ласка возила кроз наплатне станице. 
Приоритетна проширења су на наплат-

ним станицама Стара Пазова, Обрено-
вац, Пожаревац и Смедерево.

У оквиру планиране реконструкције 
наплатне станице „Стара Пазова“ урађе-
но је проширење саобраћајних површина, 
постављене су кабине и опрема за напла-
ту путарине на три нова острва, односно 
две саобраћајне траке, а у плану је да се 
број саобраћајних трака, са некадашњих 
9, повећа на 17, односно капацитет нап-

латне станице ће бити већи за скоро 90% 
у односу на постојећи.

Планирана је и изградња управног 
објекта са више од 300m2 модерно оп-
ремљеног простора смештеног изнад 
наплатних канала. Наплатна стани-
ца ће, након проширења, бити једна од 
највећих наплатних станица, пројектова-
на по узору на модерне наплатне стани-
це и заједно са наплатном станицом Бе-
оград имаће највећу пропусну моћ.

Министар Момировић је 10.07.2022.г. 
посетио наплатну станицу Обрено-

вац, и том приликом апеловао на све 
учеснике у саобраћају да се понашају 
одговорно и возе безбедно.

Руководилац Одељења за надзор 
наплате путарине у ЈП „Путеви Србије“ 
Маријана Босић представила је рад и ре-
зултате Сектора за наплату путарине и 
истакла значај пројекта проширења нап-
латних станица које ће, због повећаног 
капацитета, имати већу пропусну моћ.
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Презентација Плана зимске службе 
2022/23 и конференција за медије 

поводом почетка зимског одржавања 
државних путева, организације људ-
ства, средстава и механизације и сис-
тема обавештавања медија, јавности и 
свих заинтересованих о стању на путе-
вима током зимског периода одржана је 
01.11.2022.г. у хотелу „Метропол“ у Бео-
граду.

План зимске службе 2022/2023 пред-
ставили су Љерка Ибровић, руководи-
лац Одељења за односе са јавношћу и 
Зоран Стојисављевић, извршни дирек-
тор Сектора за одржавање државних 
путева I и II реда и руководилац Штаба 
зимске службе.

Присутнима су се такође обрати-
ли Живко Бабовић, Начелник управе за 
управљање ризиком и цивилну зашти-
ту, МУП - Сектор за ванредне ситуације, 
Горан Михајловић, помоћник директора 
Републичког хидрометеоролошког за-
вода Србије, као и Марко Маслаковић, 
испред Информативног центра ЈП „Пу-
теви Србије“.

„Ове године у првом приоритету 
чишћења је 5.940 км државних путева, 
који ће бити чишћени и посипани сољу 
и који морају бити очишћени четири са-
та након престанка падавина“, навела 
је Љерка Ибровић и прецизирала да је 
за зимско одржавање путева спремно 
169 база и пунктова, у којима је на рас-
полагању 774 путарска возила и ками-
она, 332 машине и 2.191 радник у једној 
смени, уз могућност повећања њиховог 
броја у случају потребе.

Спремни за Зимску службу
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Промоција едукативних кампања 
ЈП „Путеви Србије“

Премијерним приказивањем ви-
део спотова „Не вози зауставном 

траком, не заустављај живот" и „Знак 
значи живот" у присуству министра 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре Томислава Момировића, на-
челника Управе саобраћајне полиције 
Славише Лакићевића, в.д. директора 
Зорана Дробњака, дирeктора преду-
зећа „Коридори Србије" Александра Ан-
тића, сарадника, стручњака за безбед-
ност у саобраћају и креативних тимова, 
на презентацији организованој у хоте-
лу „Метропол" у Београду, 13.05.2022.г. 
званично су почеле две нове едукативне 
кампање ЈП ,,Путеви Србије" намењене 
повећању безбедности возача и других 
учесника у саобраћају које упозоравају 
на опaсност вожње зауставном тра-
ком на аутопуту и на опасности изазва-
не уништеном или украденом саобраћај-
ном сигнализацијом.

ЈП „Путеви Србије“ наставља у кон-
тинуитету да спроводи активнос-
ти у вези са унапређењем безбед-
ности саобраћаја и системски делује 
на подизање нивоа свести учесника у 

саобраћају спровођењем две нове кам-
пање.

Основни циљ спровођења едука-
тивних кампања је подизање свести 
о проблемима страдања у саобраћају, 

односно скретање пажње јавности на 
значај и могућности унапређења нивоа 
безбедности саобраћаја, као и смањење 
нивоа страдања у саобраћају кроз еду-
кацију свих учесника у саобраћају.
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Едукативном кампањом „Не вози зауставном траком, не 
заустављај живот“, ЈП „Путеви Србије“ жели да утиче на 

понашање возача на аутопутевима и пробуди свест о зна-
чају и употреби зауставне траке.

Кампања се спроводи како би се утицало на понашање 
возача који непрописно користе зауставну траку на ауто-
путу и има за циљ да промени њихов начин понашања ка-
ко би зауставну траку ослободили за кретање возила под 
ротацијом. Заштитно лице кампање је глумац Милош Ти-
мотијевић.

Едукативном кампањом „Знак значи живот“, ЈП „Путе-
ви Србије“  жели да укаже на утицај оштећене, покраде-

не саобраћајне сигнализације и опреме на безбедност у са-
обраћају и апелује на све оне који уништавају, краду или на 
други начин оштећују саобраћајну сигнализацију да то не 
раде јер се тако могу спречити саобраћајне незгоде.

Кампања се спроводи како би се указало на значај и 
улогу саобраћајне сигнализације и опреме и могућих после-
дица уништавања и крађе исте. Заштитно лице кампање је 
бивши тренер репрезентације Србије, ватерполиста и реп-
резентативац Дејан Савић.

Да ли сте знали?
  У Републици Србији у саобраћајним незгодама 
годишње живот изгуби више од 500 лица;

  Србија је у претходне три године изгубила 
више од 120 лица у саобраћајним незгодама на 
аутопутевима;

  За последњих пет година на аутопутевима у 
зауставној траци изгубљено је више од
20 живота

Да ли сте знали? 
  На путевима у Републици Србији, у 
последње 4 године оштећено је или 
украдено преко 25.000 саобраћајних 
знакова и (делова) опреме;

  Вредност украдене и оштећене 
саобраћајне сигнализације и опреме у 
последњих 5 година износи преко милион 
евра;

Не вози зауставном траком, не заустављај живот 

Знак значи живот
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Четврти српски конгрес о путевима

У Београду је 02.06.2022.г. одржан 
Четврти српски конгрес о путевима.  

“Налазимо се на врхунцу инвестиционог таласа у из-
градњи путне саобраћајне инфраструктуре у Србији. У 

последњих 10 година изградили смо близу 400 км аутопутева 
и брзих саобраћајница, чиме стојимо раме уз раме са развије-
ним земљама Западне Европе”, рекао је ресорни министар 
Томислав Момировић отварајући Конгрес о путевима у хоте-
лу “Краун плаза” у Београду и најавио да ће у Србији бити из-
грађено укупно 16 нових аутопутева и брзих саобраћајница.

Главне теме дводневног, Четвртог српског конгреса о пу-
тевима биле су планирање и пројектовање, нове технологије, 
управљање, грађење и одржавање путева, ефикасност и без-

бедност саобраћаја на путевима, одрживи развој и заштита 
животне средине.

Представници ЈП „Путеви Србије“ и тима за реализацију 
медијских  кампања о безбедности у саобраћају Љерка Иб-
ровић, Невена Југовић, Ивана Суботић, Рајко Бранковић и Ни-
колина Арбутина презентовали су посетиоцима кампање: „3 
секунде цео живот“, „Знак значи живот“и „Не вози заустав-
ном траком“.  

Организатори Четвртог српског конгреса о путевима су 
Српско друштво за путеве „Виа-Вита” и ЈП „Путеви Србије”.

ASECAP – Европско удружење концесионара аутопутева 
под наплатом је на свом сајту, у рубрици „Вести из земаља 
чланица“ објавио да се у Београду, 2.и 3. јуна 2022.г. одржаo 
Четврти српски конгрес о путевима. У вести су наведене и те-
ме конгреса.
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Развој прекограничног прелаза 
Сантово - Бачки брег

Иницијатива Отворени Балкан

У просторијама ЈП „Путеви Србије" 
23.06.2022.г. одржана је Конферен-

ција за медије на којој је представљен 
напредак пројекта „Развој прекогранич-
ног прелаза Сантово - Бачки Брег са по-
требном царинарницом и објектима у 
функцији теретног саобраћаја" који се 
финансира из Interreg IPA фондова Ев-
ропске уније. Партнери у пројекту су На-
ционална агенцијa за инфраструктуру 
Мађарске (NIF Zrt.), ЈП „Завод за урба-
низам Војводине" и ЈП „Путеви Србије".

Присутнима су се обратили Зоран 
Дробњак, в.д . директора ЈП „Путеви Ср-
бије", Миодраг Поледица, помоћник ди-
ректора и посредством онлајн платфор-
ме Золтан Наљи, вођа пројекта у име 
Мађарске Националне агенције за ин-
фраструктуру. О детаљима пројекта су 
говорили и Јована Ђуровић, руководи-
лац Одељења за стратешко планирање, 
студије и развој ЈП „Путеви Србије" и 
др Тамара Зеленовић Васиљевић, члан 
пројектног тима ЈП „Завод за урбани-
зам Војводине".

Циљ пројекта је развој граничног 
прелаза Сантово-Бачки Брег за све вр-
сте теретног саобраћаја без ограни-
чења јер је тренутно на том прелазу 
саобраћај омогућен само путничким и 
теретним возилима до 3,5 т. ЈП „Путеви 

Србије", као партнер у пројекту има за-
датак да изради потребну планску доку-
ментацију, идејно решење, идејни проје-
кат и пројекат за грађевинску дозволу 
за развој граничног прелаза за теретни 
саобраћај.

У просторијама ЈП „Путеви Србије“ 
27.10.2022.г. је одржан иницијални 

састанак представника ЈП „Путеви Ср-
бије“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ 
и ЈП „Аутоцесте ФБиХ“.

Састанку су присуствовали Миодраг 
Поледица, помоћник директора, Милен-
ко Цаковић, извршни директор Сектора 
за наплату путарине и Ненад Грубић, по-
моћник извршног директора, Слободан 

Станаревић, в.д. директора ЈП „Аутопу-
теви Републике Српске“ и Елмедин Воло-
дер, директор ЈП „Аутоцесте ФБиХ“.

Тема састанка била је повезивање 
система електронске наплате путарине 
(ЕНП) на аутопутевима у Србији, Репуб-
лици Српској и Федерацији БиХ у оквиру 
иницијативе „Отворени Балкан“ („Open 
Balkan“). Договорено је да се у наред-
них неколико недеља одржи састанак 

техничких тимова три предузећа око по-
везивања система ЕНП, након чега би се 
потписао и Споразум између предузећа 
за саму реализацију заједничких тагова 
у оквиру иницијативе „Отворени Балкан“.

До сада су постигнути договори из-
међу Србије, Северне Македоније и Ал-
баније о успостављању јединственог 
система електронске наплате путарине 
у оквиру иницијативе „Отворени Балкан“
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Симпозијум „Превенција саобраћајних 
незгода на путевима 2022“ у Новом Саду

Делегација Инжењерске коморе Црне Горе
обишла градилиште на деоници
аутопута Прељина - Пожега 

У организацији Удружења за безбедност 
саобраћаја Србије (УБСС) у Новом Са-

ду је одржан 15. међународни симпозијум 
„Превенција саобраћајних незгода на пу-
тевима 2022“ у чијем раду су учествовали 
Љерка Ибровић, Невена Југовић, Николи-
на Арбутина,  Марија Дото и Небојша Ке-
цовић из ЈП „Путеви Србије“.

Стручњаци из нашег предузећи су пр-
вог дана симпозијума презентовали своје 
радове на следеће теме:

  „Ефекти кампање „3 секунде 
цео живот’’на интервал слеђења 
возила и број и тежину последица 
саобраћајних незгода“

  „Буђење свести учесника у 
саобраћају о значају и употреби 
зауставне траке“

  „Утицај оштећене и покрадене 
саобраћајне сигнализације и опреме 
на безбедност у саобраћају“
Симпозијум је био још једна прили-

ка да се промовише вишегодишњи кон-
тинуирани рад ЈП „Путеви Србије“ на по-

већању свести свих учесника у саобраћају 
кроз едукативне кампање  под називом 

„Три секунде цео живот“,  „Не вози заус-
тавном траком” и “Знак значи живот”. 

Делегација секције грађевинских ин-
жењера Инжењерске коморе Црне 

Горе, у организацији Сектора за инвес-
тиције, Сектора за УИСС и Одељења за 
односе са јавношћу ЈП „Путеви Србије", 
17. и 18. октобра 2022.г. је посетила не-
колико градилишта на деоници аутопу-
та Е-763 Прељина - Пожега у изградњи 

као и изграђену поддеоницу аутопута 
Прељина – Бранчић.

Током богатог стручног програма, 
двадесет и три члана стручног удру-
жења су посетила петљу „Паковраће" и 
мост 8 у изградњи, Тунелско оператив-
ни центар „Бранчић", градилиште тунела 

Лаз, петљу Лучани и мост број 10, као и 
„Велики усек" на девијацији 12.  

Посета колега из Црне Горе била је 
још једна прилика да се размене иску-
ства, посебно нова у изградњи великих 
инфраструктурних пројеката у које спа-
да и изградња поменуте деонице ауто-
пута ка Црној Гори.
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У просторијама ЈП „Путеви Србије“ је 
06.05.2022.г. одржана свечана доде-

ла сертификата за Систем управљања 
безбедношћу друмског саобраћаја пре-
ма захтевима стандарда ISO 39001:2012 
и тиме потврђено да је у нашем преду-
зећу тај систем постављен по најви-
шим стандардима о чему сведочи и пре-
тходно успешно окончана провера коју 
је спровело сертификационо тело „PCC 
Cert Balkan“ из Београда.

Скуп је у име в.д. директора Зорана 
Дробњака поздравила Љерка Ибровић, 
руководилац Одељења за односе са јав-
ношћу након чега се из Лондона, онлајн, 

присутнима обратио виши саветник за 
заштиту и здравље ЕБРД (Европске бан-
ке за обнову и развој), Деран Вилијамс.  
У име ЈП „Путеви Србије“ сертификат је, 

од генералног директора сертификацио-
ног тела „PCC Cert Balkan“ Милоша Ва-
сића, примио помоћник директора Ми-
одраг Поледица.

Међунардни сертификат за Систем управљања 
безбедношћу друмског саобраћаја

EV Days – Конференција
електромобилности у Новом Саду

Зоран Дробњак, в.д. директора ЈП 
“Путеви Србије” учестововао је у 

раду “EV Days”- конференције о елек-
тромобилности, посвећеној новим 
глобалним технолошким решењима 
транспорта људи и роба, одржаној 8.и 
9. Септембра 2022.г. у Мастер Центру 
у Новом Саду. 

Конференцију је отворио градоначел-
ник Новог Сада Милош Вучевић. Дирек-
тор Дробњак је говорио другог дана кон-
ференције на панелу “Како превазићи 
питање домета електричних возила – 
савремени инфраструктурни изазови 
нових технологија пуњења електричних 
возила”.
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Промоција електронске наплате путарине 
и кампања о безбедности у саобраћају

Вишегодишња пракса заједничких активности, Одељења за 
односе за јавношћу и Сектора за наплату путарине, на про-

моцији електронске наплате путарине и кампања о безбед-
ности у саобраћају није изостала ни овог лета. У непосредном 

контакту са корисницима промотери су представљали бе-
нефите коришћења ЕНП и указивали на значај и могућности 
унапређења безбедности у саобраћају.

У организацији Савеза Самосталних 
Синдиката Србије – Самосталног 

Синдиката путара Србије на Копаони-
ку су од 30.06. до 03.07.2022.г. одржане 
26. радничке спортске игре - „Путарија-
да 2022“.

Kао и сваке године, на „Путарија-
ди“ је учествовао велики број спорти-
ста-аматера из путне привреде - око 850 
запослених из 23 путарска предузећа 
борило за одличја у 8 спортских дисци-
плина. Колегинице и колеге из ЈП „Путе-

ви Србије“ су освојили златне медаље у 
шаху и стоном тенису (обе категорије), 
надвлачењу конопца (жене), сребрну 
медаљу у малом фудбалу (мушкарци) и 
бронзане медаље у пикаду и стрељаш-
тву (жене), као и у надвлачењу конопца 
(мушкарци). У екипном пласману ЈП „Пу-
теви Србије“ је освојило прво, ПЗП „По-
жаревац“ д.о.о. друго и екипа ПЗП „Кра-
гујевац“ д.о.о. треће место.

Путаријада 2022
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Подршка акцији удружења СМА Србија

ЈП „Путеви Србије" је поводом обе-
лежавања месеца оболелих од 

спиналне мишићне атрофије (СМА)  
06.08.2022.г. осветлило мост „Врла" код 
Владичиног Хана и мост код Димитров-
града у званичним бојама спиналне ми-
шићне атрофије.

Као друштвено одговорно преду-
зеће, ЈП „Путеви Србије“ се придружило 
таласу осветљавања грађевина током 
месеца августа у знак солидарности и 
подршке оболелима и њиховим породи-
цама који се на дневном нивоу боре про-
тив сурове болести.

Акција која се спроводи на иниција-
тиву Удружења СМА Србија, ради ши-
рења свести о ретким болестима, потре-
бе за заједничком и истрајном борбом, 
као и побољшањем квалитета живота 
те популације.

На овогодишњој манифестацији „GDi 
Solutions day 2022“ која је одржана 

04.10.2022.г. у хотелу „Хилтон“ у Београ-
ду, колеге из Сектора за УИСС предста-
вљале су наше предузеће

„GDi Solutions day“ је традиционални 
годишњи стручни скуп који још од 2004. 
окупља кориснике модерне геоинфор-
мационе технологије из различитих ин-
дустрија као што су телекомуникације, 
инфраструктура, транспорт и логистика, 
као и представнике државне управе, од-
носно министарстава, агенција, општи-
на и градова. 

GDI
Solutions
Day 2022
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