ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ
Београд, Кнеза Милоша 9
www.dis.org.rs
ПРОГРАМ РАДА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ У 2021. ГОДИНИ
Полазећи од програмских циљева изнетих у Статуту Друштва, Програмске
оријентације усвојене на Скупштини Друштва 16 мајa 2017. године и сагледавања актуелн ог
стања и потреба у развоју информатике у Србији, основне активности ће се орјенти сати н а:
промоцију најновијих информационих и комуникационих технологија, афирмацији домаћих
ИКТ решења и предлагању потребних мера и активности на даљој дигиталној
трансформацији Србије.
Управни одбор Друштва је 29. 12.2020. усвојио следећи Програм активности ДИС з а 2021.
годину:
• Научно стручни скуп „ИНФОРМАТИКА 2021“ -II квартал,
• Изборна Скупштина Друштва за информатику Србије -II квартал,
• Организација скупа Дан информатичара Србије-За дигиталну Србију(18.11.2021.)
• Доделу ПЛАКЕТА ДИС за највећа достигнућа у информатици (18.11.2021)
• Доручка(конференције) са медијима(ИНФОРМАТИКА 2021 и Дан информатичара.
• 2 научно стручна предавања, - I и IV квартал,
• 2 вебинара на актуелне теме.
• 2 округла стола о најактуелнијим питањима информатике у Србији, - II и IV
кварталу.
• 4 презентације најновијих ИКТ и домаћих ИКТ решења(Јутарње ИТ новости),
• 2 тематска скупа тренинг центра,
• Организација прикупљања вести и уређивање ИКТ Билтена,
• Организација 2 стручнe трибинe у сарадњи са Домом омладине Београд и
Машинским факултета.
• Oрганизовање активности ДИС у срединама ван Београда, - целе године,
• Реорганизација и одржавање сајта www.dis.org.rs,
• Tематска истражиања о стању у појединим областима ИТ. (дигитализација, инд
4.0. пиратерија, еТрговина, ИТ паушалци...)
• Координација рада Радне групе Националног конвента и ЕУ за поглавље
10(информационо друштво и медији)
• Активности Секције наставника информатике у оквиру ДИС.
• Сарадња са IFIP и другим међународним организацијама из области ИКТ,
• Сарадња на организацији ИТ форума напредних технологија у Нишу,
• Укључивање нових колективних и индивидуалних чланова у рад ДИС,
• Сарадња са заитересованим ИКТ компанијама, медијима, надлежним државним
органима, ПКС, регионалним привредним коморама и другим заинтересованим
организацијама уразматрању стања у информатизације и предлагању потребн их
мера и активности.(током целе године)
Сагласно потребама, Друштво за информатику Србије ће организовати и друге активности.
Управни одбор Друштва за информатику Србије је . приликом усвајања овог програма
прихватио и Финансијски план за 2021. годину којим се предвиђа да се активности
финансирају на основу чланарина предузећа и ИТ асоцијација (колективни чланови ),
индивидуалних чланарина и уговорених прихода у укупном износи од 1.150.000,00 динара.
Председник ДИС,
29.12.2020 у Београду
Никола Марковић с.р.

