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После дугогодишње паузе, у оквиру Сајма технике на Београдском сајму се поново покреће  Међународни сајам 
информационих и комуникационих технологија – ICT Srbija, који има за циљ да на једном месту окупи најважније и  
најутицајније  носиоце  информационо  комуникационих  технологија  из  Србије  и  заинтересоване  иностране 
партнере како би се пословним сарадницима и крајњим корисницима омогућио увид у ниво њиховог достигнутог 
степена развоја и освојености технологија, производа и услуга. 

Чињеница да су се у организацију и покровитељство ове манифестације укључили Министарство трговине, туризма  
и телекомуникација, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Привредна комора Србије и Друштво за  
информатику Србије, указује на то да је ова област од стране релевантних институција препозната као значајан  
корисник инвестиционих улагања, као и битан фактор на којем ће се темељити ревитализација домаће привреде. 

ICT Srbija је манифестација која ће на једном месту представити достигнућа предузетништва у Србији у областима:
 Компјутери и периферије, интегрисани рачунарски системи, софтвер, електронска обрада података, 

одржавање и надградња рачунарске опреме, специјализовани часописи у области IT и савремених 
технологија, информационе технологије професионалних служби.

 Телекомуникациони сервиси, телекомуникациона опрема, телекомуникационе технологије 
професионалних служби.

 Интернет провајдери, WWW сервиси, e-mail сервиси, Web hosting сервиси, Интернет SMS сервиси, IP 
мрежни провајдери (IPTV, BLP, DSL, ISP satelite...).

 Мобилно пословање, услуге, сервиси, сигурност, доступност, предности, мобилни оператери и продавци 
мобилних телефона и опреме, услуге, предности правци развоја услуга, интеграција Интернета и мобилне 
телефоније, сервиси који проистичу из те интеграције. 

 Мултимедија, аудио, видео, фото, игре, мултимедијални и мултифункционални уређаји, достигнућа, 
трендови.е-трговина, услови, могућности, процедуре, начини плаћања, аукције, продаја, визија 
будућности, сигурност испоруке, приватност корисника.Примена ICT у образовању.

У циљу што бољег приказа домаћих представника ICT привреде, Београдски сајам као извршни организатор ће 
настојати  да  поред присуства  и  директних  контаката са  иностраним представницима,  обезбеди представљање 
инвестиционих програма земаља партнера са  којима Република Србија има потписане уговоре о билатерарној 
сарадњи. 

У оквиру ICT Srbija биће организован пратећи програм са предавањима по следећим тематским областима: 
 Информационо комуникационе техннологије и основно, средње и високо образовање у Србији 
 Пословни софтвер и његова примена у пословању 
 "Start up" – ови, место и улога у привреди Републике Србије 
 Информационо комуникационе техннологије и државна управа 
 ДИС - стручни скуп: Савремени IT у унапређењу пословања 
 “Дигитализација” у Републици Србији 

Поред стручног програма биће организована такмичења у области "case modinga", "overclockinga", избор  најбоље 
апликације за паметне телефоне и такмичења за посетиоце ICT Srbija.  Сваком излагагачу ће бити на располагању 
получасовни бесплатни термин за презентацију програма у промотивном простору Хала 2 ниво Ц.

Очекујемо да ћете и ви на основу предоченог програма наћи своје место као излагач на  Међународном сајму 
информационих и комуникационих технологија – ICT Srbija  (пријавни материјал у прилогу), који ће се одржати у 
оквиру Сајма технике и техничких достигнућа на Београдском сајму, од 11. - 15. маја 2015., Хала 2, ниво Це и својим 
присуством допринети да се потенцијалним пословним партнерима, медијима и корисницима на адекватан начин 
представи понуда ICT предузетништва у Србији.
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