ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
Београд, Кнеза Милоша 9

Ана Брнабић
мандатар за састав нове Владе Републике Србије
Поштована госпођо Брнабић,
Друштво за информатику Србије честита Вам на добијању мандата да саставите Владу
Републике Србије.
Велики број наших чланова пратио је Ваше активности како у оквиру НАЛЕДА, тако и у
улози министра. Сматрамо да сте се етаблирали као особа која разуме трендове у развоју
савременог друштва у коме доминирају знања, високе технологије и ефикасна
организација. Запазили смо и поздравили прве резултате Министарског савета за ИКТ и
Вашег министарства у модернизацији рада државних органа, посебно у сфери развоја
еУправе.
У жељи да допринесемо успешном обављању дужности Председника Владе Републике
Србије, износимо Вам наше погледе и предлоге за унапређивање развоја информационог
(дигиталног) друштва у Србији:
-

-

Предлажемо Вам да у Закону о организацији државних органа предвидите
обједињену надлежност за све послове информационог друштва у једном органу и
надлежност за ниво целе земље обухватајући не само надлежност за државне
органе, већ за све делатности (привреду, финансије, јавне службе и др.). До сада је
надлежност била непотпуна и подељена на неколико органа, што је успоравало и
отежавало рад. Уобичајено је да сваки орган и делатност поседују сопствену
одговорност за развој, али је јасно да се мора обезбедити ефикасна координација
укупних активности на развоју информационог (дигиталног) друштва у Србији.
Србија има потребу, али и шансу да бржи развој оствари кроз агилније и
организованије активности на подстицању дигитализације, што је светски процес. Од
Вас, као премијера, очекујемо да се заложите за: развој стимулативног правног оквира
за дигитализацију, усвајање Стратегије развоја дигиталне Србије, покретање фонда за
развој и промоцију нових ИКТ производа и услуга и друге активности које ће
допринети већој улози знања и ИКТ у развоју Србије.

Друштво за информатику Србије постоји од 1973. године и свих протеклих година се
трудило да промовише најновије домаће и стране ИКТ, као и да помаже у стварању услова
за бржу информатизацију. Нудимо Вам сарадњу и партнерство у развоју савремене
дигиталне Србије!

Председник, Никола Марковић

