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ПЛАН РАДА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ
Полазећи од програмских циљева изнетих у Статуту Друштва, Програмске
оријентације усвојене на Скупштини Друштва у мају 2008 године и сагледавања актуелног
стања и потреба у развоју информатике у Србији, Управни одбор Друштва је. 28.01.2015.
усвојио следећи план активности ДИС за 2015. годину:
 Научно стручни скуп „ИНФОРМАТИКА 2015“ ( 12.05.2015. ), - II квартал,
 Скупштина Друштва за информатику Србије (12.05.2015.) - II квартал,
 Стручни скуп ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 2015, - III квартал,
 Акредитација ДИС за сертификацију софтверских инжењера - целе године,
 2 научно стручна предавања, - II и IV квартал,
 3 округла стола о најактуелнијим питањима информатике у Србији, - I,
III i IV квартал,
 3 трибине о стручним аспектима примене информатике, -II, III i IV квартал,
 2 презентације информатичких технологија и услуга, - III i IV квартал,
 Сарадња на прикупљању вести и уређивању ИКТ Билтена у сарадњи са РНИДС и
Mineco Computers –током године,
 Доделу ПЛАКЕТА ДИС за највећа достигнућа у информатици (07.04.2015.)
 Организација 6 стручних трибина у сарадњи са Домом омладине Београд.
 Oрганизовање активности ДИС у срединама ван Београда, - целе године,
 Реорганизација и одржавање сајта www.dis.org.rs, у сарадњи са Yutro.com - целе
године,
 Организација рада Радне групе Националног конвента и ЕУ за поглавље
10(информационо друштво и медији)
 Семинар за примене ИСО 20.000
 Покретање акције „Безбедан интернет за децу“
 Обележавање јубилеја 30 година “Лола 8” рачунарa,
 Сарадња са међународним организацијама из области ИКТ, - целе године,
 Сарадња
са надлежним државним органима, привредним коморама и
заинтересованим компанијама
у циљу:
подстицања ефикаснијег и
организованијег развоја информационог друштва у Србији, ширења примена
електронског пословања, иницирања и рада Форума за информационо друштво,
развој Интернет сервиса, ширења примена ћирилице у коришћењу ИКТ, усвајања
етичког кодекса информатичара, сарадња са РНИДС, масовног коришћења платних
картица, сарадње са PMI, бржег развоја телекомуникационе инфраструктуре,
примене стандарда у области ИКТ и ГС1 стандарда, успостављања информационог
система о стању информатизације у Србији и др. - целе године
Сагласно потребама Друштво за информатику Србије ће организовати и друге
активности.
Управни одбор Друштва за информатику Србије је . приликом усвајања овог плана
прихватио и финансијски план за 2015. годину којим се предвиђа да се активности
финансирају на основу чланарина предузећа (колективни чланови ) и индивидуалних
чланарина у укупном износи од 646.000,00 динара.
28.01.2015. у Београду
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