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1. Η Βιομηχανία τησ Τεχνολογίασ

Όταν οι άνκρωποι ςκζφτονται τθ ερβία, οι νεοφυείσ εταιρείεσ και θ τεχνολογία δεν
αποτελοφν τουσ πρϊτουσ τομείσ που ζρχονται ςτο μυαλό τουσ, αν και θχϊρα
αυτιπεριείχεπάντοτε ζνα γόνιμο χϊρο για καινοτομία.
Σο ζτοσ 2019, θ ερβία ςυμπεριλιφκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν ζρευνα του
StartupGenome1 ενϊ ο τομζασ τθσ πλθροφορικισ ςυνζχιςε τθν τάςθ ανάπτυξθσ και
αφξθςθσ του όγκου εργαςιϊν, ιδίωσ ςτθν εξαγωγι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ.
Δυςτυχϊσ, θ κρίςθ που προκλικθκε από τθν επιδθμία του ιοφ Covid-19 επθρζαςε και τθ
βιομθχανία πλθροφορικισ με εμφανι μείωςθ των δραςτθριοτιτων και αναδιάρκρωςθ
ςτισ κζςεισ εργαςίασ.
Οι περιςςότερεσ από τισ μεγάλεσ εταιρείεσ πλθροφορικισ ίδρυςανερευνθτικά κζντρα
ςτθ ερβία. Με ετιςια αφξθςθ άνω του 20% τα τελευταία πζντε χρόνια, οι εξαγωγζσ
υπθρεςιϊν πλθροφορικισ,το ζτοσ 2019,‘’ζφταςαν’’ τα 1,4 διςεκατομμφρια ευρϊ
(αφξθςθ 25% ςε ςφγκριςθ με το 2018). Αυτι θ τάςθ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί τα
επόμενα χρόνια. φμφωνα με ςχετικζσ προβλζψεισ,ενδζχεται,οι εξαγωγζσ υπθρεςιϊν
πλθροφορικισνα ανζλκουν ςτα 20 διςεκατομμφρια ευρϊ ζωσ το 2030.
Η ςερβικι κυβζρνθςθ ζκεςεωσ προτεραιότθτα τθν ψθφιακι ανάπτυξθ και τθν κοινωνία
τθσ πλθροφορίασ. Σο ζτοσ2017, θ κυβζρνθςθ άρχιςε να εφαρμόηει τθ «τρατθγικι για
τθν Ανάπτυξθ τθσ Βιομθχανίασ Πλθροφορικισ για τα ζτι 2017-2020». Οι επενδφςεισ ςε
προγράμματα επανεκπαίδευςθσ, θ αφξθςθ του αρικμοφ των ειδικευμζνων εργαηομζνων,
θ ανάπτυξθ υποδομϊν και θ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και ρυκμιςτικοφ
περιβάλλοντοσ είναι οι κφριοι ςτόχοι αυτισ τθσ ςτρατθγικισ.
Η ερβία αποτελεί ζναν από τουσ πιο ελκυςτικοφσ προοριςμοφσ εξωτερικισ ανάκεςθσ
εργαςιϊν ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι επιχειριςεισ τεχνολογίασ
επιλζγουν τθ ερβία για να ανακζςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςε εξειδικευμζνουσ
προγραμματιςτζσ με ευρωπαϊκι νοοτροπία, υψθλι ποιότθτα, χαμθλότερο
ωριαίοεργατικό κόςτοσ και γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
Η ζκκεςθ GlobalInnovationIndex 20192κατατάςςειτθ ερβία ςτθν 21θ κζςθ, μεταξφ των
οικονομιϊν129 χωρϊν, ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν για κινθτά. φμφωνα με
τθν ίδια ζκκεςθ, θ χϊρα βρίςκεται ςτθ 13θ κζςθ ςε ότι αφορά τθν εξαγωγι
τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ όγκου εμπορίου.
Παρόλο που οι μιςκοί ςτισ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ αυξάνονται, οι ςερβικζσ
εταιρείεσ και οι επαγγελματίεσ εξακολουκοφν να είναι πολφ ανταγωνιςτικοί ωσ προσ
αυτό. Σα Βαλκάνια εξακολουκοφν να αποτελοφνμια από τισ φκθνότερεσ περιοχζσ τθσ
Ευρϊπθσ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, ειδικά ςε ςφγκριςθ με τισ
ςκανδιναβικζσ χϊρεσ.
Προσ το παρόν υπάρχουν περιςςότερεσ από 2.500 ενεργζσ εταιρείεσ λογιςμικοφ ςτθ
ερβία που απαςχολοφν περιςςότερα από 30.000 άτομα και πραγματοποιοφν ετιςια
ζςοδα άνω των 2,5 διςεκατομμυρίων ευρϊ. Σα τελευταία τζςςερα χρόνια, ο τομζασ τθσ
τεχνολογίασ αποτελεί τον πιο ςθμαντικό τομζα τθσ ςερβικισ οικονομίασ. Οι
περιςςότερεσ από τισ εταιρείεσαυτζσ παρζχουν λφςεισ για τρίτουσ (περίπου 67%). Ο
μζςοσ αρικμόσ υπαλλιλων ανά εταιρεία ανζρχεται ςε ζνδεκα, επομζνωσ οι
1

https://startupgenome.com/ecosystems/belgrade-and-novi-sad
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434
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περιςςότερεσ από αυτζσ τισ εταιρείεσ εμπίπτουν ςτο τμιμα των μικρομεςαίων
επιχειριςεων (ΜΜΕ).
Διεκνϊσ μεγάλεσ εταιρείεσ πλθροφορικισ δθμιουργοφν ι ςχεδιάηουν να προβοφν ςτθ
ςφςταςθ κζντρων ανάπτυξθσ πλθροφορικισ ςτθ ερβία.
Για παράδειγμα, θ Microsoft,ιδθ από το 2005,‘’άνοιξε’’ το πζμπτο παγκόςμιο κζντρο
ανάπτυξθσ τθσ ςτθ ερβία. Η δε NCR Corporation‘’χτίηει’’ μια τεχνολογικι
πανεπιςτθμιοφπολθ που κα απαςχολεί 4.200 άτομα.
Πολλοί άλλοι βαςικοί παγκόςμιοι ‘’παίκτεσ’’ όπωσ Adobe, Asseco, Blackrock, Cisco,
Endava, Erickson, Execom, FIS, Google, HP, IBM, Intel, Oracle, Privax, SAP, Schneider
Electric, Siemens, SKFGroup, Telenor, Ubisoft, Vast (κά), ζχουν ιδθ αναγνωρίςει αυτό το
δυναμικό, είτε με τθν ίδρυςθ κζντρων ανάπτυξισ τουσ ςτθ ερβία, είτε με υπθρεςίεσ
εξωτερικισ ανάκεςθσ ςε τοπικζσ εταιρείεσ πλθροφορικισ. Επί παραδείγματι, το
LocalComtradeGroupαποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ πλθροφορικισ με
περιςςότερουσ από 1.000 μθχανικοφσ ςε 16 τοποκεςίεσ παγκοςμίωσ.
Η βιομθχανία αναπτφςςεται ςτακερά, γεγονόσ που απεικονίηεται ςτα ζςοδα από τισ
εξαγωγζσ των τεχνολογικϊν εταιρειϊν. Σα τελευταίααυξάνονται ςτακερά τθν τελευταία
δεκαετία, ςχεδόν 10 φορζσ περιςςότερο από το 2010.
Από το ζτοσ 2016, ο τομζασ τθσ τεχνολογίασ αποτελεί τον δυναμικότερο κλάδο τθσ
ςερβικισ οικονομίασ, ‘’αφινοντασ πίςω’’πχ τον παραδοςιακό ανταγωνιςτικό αγροτικό
τομζα.
Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ βιομθχανίασ (περίπου 67%) εξακολουκεί να επικεντρϊνεται
ςτθ δθμιουργία λφςεων για τρίτουσ και το ζνα τρίτο (1/3) αναπτφςςει τα δικά τθσ
προϊόντα. Σα δφο τρίτα του κζρδουσ προζρχονται,επίςθσ, από επιχειριςεισ που
παρζχουν υπθρεςίεσ ςε τρίτουσ.
Ωςτόςο, θ τάςθ που εξελίςςεται τα τελευταία δφο χρόνια δείχνει ότι πολλζσ εταιρείεσ
παροχισ υπθρεςιϊν τθσ ερβίασ αρχίηουν να διακζτουν τα δικά τουσ προϊόντα ςτθν
αγορά, ςυνδυάηοντασ αυτοφσ τουσ δφο τφπουσ επιχειριςεων.
Η Blackrock ειςιλκε πρόςφατα ςτθν αγορά τθσ ερβίασ μζςω μια εξαγοράσπουοδιγθςε
ςτθ δθμιουργία ενόσ γραφείου 500 ατόμων ςτο Βελιγράδι. Η δε FIS απαςχολεί 300
άτομα ζπειτα από τθν πρόςφατθ εξαγορά τθσ SunGard. Αλλά και ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ
ζχουν ιςχυρι παρουςία ςτθ ερβία. Η SAP, προ πολλοφ παροφςα ςτο Βελιγράδι,
πρόςκεςε ζνα τεράςτιο κζντρο R&D μετά τθν απόκτθςθ του CallidusCloud. Όςον αφορά
τθνSchneider Electric, αυτι ζχει αξιοςθμείωτθπαρουςία ςτο Νόβι αντμε περιςςότερουσ
από 1000 εργαηομζνουσ, όπου αναπτφςςει υπερ-ευαίςκθτα ςυςτιματα διαχείριςθσ
θλεκτρικϊν δικτφων.
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2. Το οικοςύςτημα των Νεοφυών Επιχειρήςεων ςτη Σερβία
(start-ups)

Ο κλάδοσ των νεοφυϊν εταιρειϊν είναι ιδιαίτερα δυναμικόσ, ειδικά ςτο Βελιγράδι και το
Νόβι αντ, τισ δφο μεγαλφτερεσ πόλεισ και τεχνολογικά κζντρα τθσ ερβίασ.
φμφωνα με τθν ζρευνα που διεξιγαγε θ πρωτοβουλία Ψθφιακι ερβία (www.dsi.rs ), οι
ςερβικζσ start-ups ζχουν «ςθκϊςει» περίπου 143 εκατ. Ευρϊ ςε επενδυτικά κεφάλαια
(venturecapital) και απαςχολοφν ςιμερα περιςςότερουσ από 1.700 ανκρϊπουσ. Οι
περιςςότερεσ από αυτζσ επικεντρϊνονται ςτισ αγορζσ των ΗΠΑ και τθσ Δυτικισ
Ευρϊπθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 69% από αυτζσ απευκφνονται ςε δυτικζσ αγορζσ (37% ςτισ
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και 26% ςτθν Ευρϊπθ).
Μόνο το 22% των νεοςφςτατων επιχειριςεων προςανατολίηεται προσ τισ αγορζσ τθσ
ερβίασ και τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. Σο 57% των πελατϊν των ερβικϊν νεοςφςτατων
επιχειριςεων είναι επιχειριςεισ, το 41% των startupsαπευκφνονται απευκείασςτουσ
καταναλωτζσ και μόνο το 2% παρζχει λφςεισ ςε Κυβερνιςεισ και ΜΚΟ.
Σο οικοςφςτθμα τθσ ερβίασ υποςτθρίχκθκε από τθν Google μζςω του προγράμματοσ
Launchpad, το οποίο επικεντρϊκθκε ςτθν υποςτιριξθ αναδυόμενων αγορϊν και
οικονομιϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Η ερβία ιταν επίςθσ θ πρϊτθ χϊρα ςτθν Ευρϊπθ
που ζγινε μζροσ του παγκόςμιου προγράμματοσ επιτάχυνςθσ (accelerator) του
GoogleLaunchpad.
Οι ςερβικζσ startupsλειτουργοφν κυρίωσ ςε τομείσ όπωσ: τεχνθτι νοθμοςφνθ, διαχείριςθ
και ανάλυςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων, παιχνίδια (gaming), ζξυπνεσ πόλεισ, τεχνολογία
blockchain3 / crypto κα.

3

https://el.wikipedia.org/wiki/Blockchain - Blockchain: (ςτα ελλθνικά ο αγγλικόσ όροσ αποδίδεται ποικιλοτρόπωσ, ωσ «αλυςίδα
μπλοκ» ι «μπλοκ αλυςίδασ», «αλυςίδα ςυςτοιχιϊν», «τεχνολογία κατανεμθμζνθσ εγγραφισ», «αλυςίδα ομάδων ςυναλλαγϊν»,
«αλυςίδα κοινοποιιςεων») είναι μια νζα τεχνολογία θ οποία παρουςιάηεται ωσ μία δθμόςια, μθ δυνάμενθ να τροποποιθκεί ωσ προσ
το ιςτορικό τθσ], διανεμθμζνθ ςειρά δεδομζνων, ομαδοποιθμζνων ςε χρονικά αρικμθμζνα «τμιματα», «ςυςτοιχίεσ» (blocks). Η
πρϊτθ ιςτορικά, εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ πραγματοποιικθκε ςτον χϊρο των ψθφιακϊν νομιςμάτων, και ιταν θ περίπτωςθ του
bitcoin. Η τεχνολογία αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ζνα πλικοσ επιπλζον περιοχϊν τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, όπωσ
ενδεικτικά θ καταμζτρθςθ ψιφων, θ Παιδεία, θ Τγεία, θ διαφφλαξθ και διαφάνεια ιςτορικϊν, πολιτιςτικϊν, δθμοςιονομικϊν και
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Η StartupGenome, θ κορυφαία εταιρεία παροχισ ςυμβουλϊν και ερευνθτικϊνπολιτικϊν
καινοτομίασ, αναγνϊριςε το blockchain και το gaming ωσ τουσ πλζονανταγωνιςτικοφσ
τομείσ ςτθ ερβία.
Η ζκκεςθ αναφζρει ότι θ ερβία είναι μία από τισ πζντε πρϊτεσ χϊρεσ ςτον κόςμο ςτον
αρικμό των προγραμματιςτϊν blockchain. Επίςθσ, θ ςερβικι βιομθχανία
onlineπαιχνιδιϊν αναπτφςςεται ραγδαία, με το ετιςιο ειςόδθμα (τθσ βιομθχανίασ
τυχερϊν παιχνιδιϊν) ςτθ ερβία να ξεπερνά τα 100 εκατομμφρια ευρϊ.
Σα τελευταία δζκα χρόνια, οι ςερβικζσ startupsαπορρόφθςαν, περίπου,150 εκατομμφρια
ευρϊ επενδφςεων για τισ επιχειριςεισ τουσ, αλλά περιςςότερο από το 80% αυτοφ του
ποςοφ ςυγκεντρϊκθκε από δφο μόνο εταιρείεσ. Ωςτόςο, οριςμζνεσ ςυμφωνίεσ
παραμζνουν άγνωςτεσ. Εκτιμάται ότι θ ςυνολικι αξία όλων των εξαγορϊν κα μποροφςε
να είναι μεγαλφτερθ από 400 εκατομμφρια ευρϊ. Η χρθματοδότθςθ πρϊιμου ςταδίου
εξακολουκεί να είναι πολφ περιοριςμζνθ ςτο οικοςφςτθμα εκκίνθςθσ του Βελιγραδίου
και του Νόβι αντ. Προσ το παρόν, ςτθ ερβία υπάρχουν λίγεσ μόνο επιλογζσ
χρθματοδότθςθσ για νεοφυείσ επιχειριςεισ και ςτοχεφουν κυρίωσ ςε πρϊιμα ςτάδια.
Αυτζσπεριλαμβάνουνταεξισεπενδυτικάςχιματα (VentureCapital):
SerbianInnovationFund, SouthCentralVentures, ICTHubVenturesκαιStartlabs.
Τπάρχουνεπίςθσμερικοίπολφενεργοίοργανιςμοίκαιπρογράμματαυποςτιριξθσεκκίνθςθσ
(Incubators/Accelarators)ςτθερβία, όπωσ : StartIT, ICTHub, ImpactHubBelgrade,
ScienceTechnologyParkBelgrade,
BusinessIncubatorNoviSad,
StartIn,
NordeusHubκαιSerbiaStartup.

άλλων αρχείων, θ πιςτοποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, τα κοινωνικά δίκτυα, οι τραπεηικοί, αςφαλιςτικοί, καταςκευαςτικοί τομείσ
κα.
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Οι πιο επιτυχθμζνεσ ςερβικζσ startupsείναι οι ακόλουκεσ:
1.
Nordeus. Hπιο διάςθμθ εταιρεία τυχερϊν παιχνιδιϊν ςτθ Σερβία, που ιδρφκθκε
το 2010, και θ οποία δεν κεωρείται πλζον startup. Η παγκόςμια επιτυχία τθσ προζρχεται
από το παιχνίδι Top Eleven, μια διαδικτυακι προςομοίωςθ διαχειριςτι ποδοςφαίρου,
που ξεπζραςε τα 200 εκατομμφρια εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ και ζγινε το πιο επιτυχθμζνο
ακλθτικό παιχνίδιγια κινθτά ςτον κόςμο.
2.
SevenBridges. Eταιρείαβιοϊατρικϊν δεδομζνων που ειδικεφεται ςε λογιςμικό και
ανάλυςθ δεδομζνων για ζρευνα ςχετικά με τθν υγειονομικι περίκαλψθ. Η
εταιρείαζλαβε χρθματοδότθςθ φψουσ 100 εκατομμυρίων δολαρίων και ςυνεργάςτθκε με
κλινικζσ και ιατρικά ερευνθτικά ιδρφματα ςε όλο τον κόςμο.
3.
FishingBooker. Η μεγαλφτερθ διαδικτυακι ταξιδιωτικι εταιρεία που ειδικεφεται
ςε αλιευτικά ταξίδια.
4.
ActiveCollab. Ολοκλθρωμζνθ λφςθ διαχείριςθσ εργαςιϊν και ζργων,
5.
Tradecore. Καινοτόμα εργαλεία για το λιανικό εμπόριο και ευρφτερεσ
βιομθχανίεσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν.
6.
OriginTrail. Αξιόπιςτθ κοινι χριςθ δεδομζνων ςε παγκόςμιεσ αλυςίδεσ
εφοδιαςμοφ με χριςθ τεχνολογίασ blockchain.
7.
TwoDesperados. τοφντιο παιχνιδιϊν.
8.
MadHead. Παιχνίδια (ςτοφντιο παιχνιδιϊν).
9.
Visaris. Ψθφιακι απεικόνιςθ ακτινϊνΧ και ροι εργαςίασ διαγνωςτικϊν.
10.
Mikroe. Επιλογι εργαλείων για αρχιτεκτονικζσ μικροελεγκτϊν.
Τπάρχουν, επίςθσ, πολλζσ ‘’ιςτορίεσ επιτυχίασ’’ ερβικϊν νεοφυϊν επιχειριςεων που
αποκτικθκαν από μεγάλεσ αλλοδαπζσ εταιρείεσ, όπωσ: θ εξαγορά τθσ εταιρείασ Frame
από τθ Nutanix (αξία 165 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ)4, θ απόκτθςθ τθσ 3Lateral από
τθν EpicGames,οιεξαγορζσ τθσ ManageWP από τθν GoDaddy,τθσ DMS από τθν Schneider
Electric, τθσAskGamblers από τθν CatenaMedia και τθσEipix από τθν Playrix.

4

https://www.karanovicpartners.com/news/nutanix-buys-frame
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3. Ανθρώπινο Δυναμικό – Εκπαίδευςη

Παρότι θ ‘’τεχνολογικι ςκθνι’’ τθσ ερβίασ ςτερείται εμπορικϊν και άλλων
επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων, οι γνϊςεισ και θ ζρευνα βρίςκονται ςε πολφ καλό επίπεδο
και αυτό είναι φανερό από τουσ μθχανικοφσ και προγραμματιςτζσ που χρθςιμοποιοφν οι
μεγάλεσ εταιρείεσ που ζχουν επενδφςει ςτθ χϊρα.
Όπωσ προαναφζρκθκεθ Microsoft αναπτφςςει ςθμαντικά τμιματα AI (τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ) ςτο Βελιγράδι και μθχανικοί ιδρφουν αυτόνομα ςυςτιματα οδιγθςθσ και
άλλα προϊόντα που βαςίηονται ςε AI υποςτθρίηοντασδιεκνείσ πελάτεσ.
Η υποδομι του cloud είναι μια μεγάλθ υπόκεςθ ςτθ ερβία. Η Microsoft οδθγεί το
δρόμο με τθν ομάδα των Azure και SQL server που ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςε αυτά τα
προϊόντα. Τπάρχει, επίςθσ, θ Nutanix, το cloudjuggernaut που ειςιλκε ςτθ ερβία μζςω
τθσ εξαγοράσ του Frame και τθσ SevenBridgesGenomics. Η τελευταίαπαρουςίαςετθν
κορυφαία πλατφόρμα cloud-basedbioinformatics για τουσ ιατρικοφσ ερευνθτζσ,
δθμιουργϊντασ μια υψθλοφ δυναμικοφ βιοτεχνολογικι ‘’ςκθνι’’, θ οποία περιλαμβάνει
επίςθσ τθν εταιρεία Totient.
Επίςθσ, θ ψθφιακι ψυχαγωγία αποτελεί βαςικό υπόβακρο τθσ ςερβικισ τεχνολογικισ
ςκθνισ, με τον τοπικό ‘’ιρωα’’ τθν Nordeus και το παιχνίδι Top Eleven να φτάνει ςτουσ
100 εκατομμφριαπαίκτεσ. Η 3lateralτου NoviSad ζχει πρόςφατα αποκτθκεί από τουσ
Epicames, μετατρζποντάσ το ςεκζντρο ζρευνασ και ανάπτυξθσ.
Πολλζσ άλλεσ εταιρείεσ ‘’επιχειροφν’’ ςε αυτό το πεδίο, ςυμπεριλαμβανομζνων των
TwoDesperados, Eipix και MadHeadGames.
Οριςμζνεσ δε start-ups ζχουν ςυμβάλει ςθμαντικά και ςτθν αμυντικι βιομθχανία,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ αυτόνομων περιμετρικϊν ςυςτθμάτων
αςφαλείασ.
Η βιομθχανία τεχνολογίασ τθσ ερβίασ απαςχολεί περίπου 30.000 εργαηόμενουσ,
περίπου τα δφο τρίτα (2/3) των οποίων είναι μθχανικοί. Σο τεχνολογικό εργατικό
δυναμικό ςτθ ερβία είναι ςίγουρα καταρτιςμζνο αλλά χριηει εκπαίδευςθσόςον αφορά
το μάρκετινγκ, τισ επιχειριςεισ και τισ πωλιςεισ. φμφωνα με τισ τελευταίεσ ζρευνεσ, το
8
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14,2% των προγραμματιςτϊν είναι γυναίκεσ, κάτι που ςυμβαδίηει με τον μζςο όρο τθσ
βιομθχανίασ ςτο SiliconValley. Οι πιο δθμοφιλείσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ είναι θ
JavaScript, θ C #,θ Java και Python, το οποίο γίνεται όλο και πιο διαδεδομζνο τα
τελευταία δφο χρόνια.
Οι περιςςότεροιπρογραμματιςτζσεργάηονται ςε διαδικτυακζσ και αυτόνομεσ
πλατφόρμεσ μεακολουκοφν εκπαίδευςθ, άνω των 10 ωρϊν εβδομαδιαίωσ, ςε νζεσ
τεχνολογίεσ. Η πλειοψθφία των μθχανικϊν εργάηεται για τοπικζσ επιχειριςεισ, ενϊ το
15% απαςχολοφνται ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι διαχειρίηονται τισ δικζσ τουσ
εταιρείεσ. Ωςτόςο, ςχεδόν οι μιςοί από αυτοφσ ςκοπεφουννα δθμιουργιςουν τθ δικι
τουσ επιχείρθςθ ςτο εγγφσ μζλλον.
Αναφορικά με τθν τάςθ και τισ δυνατότθτεσ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθ ερβία, θ
ςθμερινι ηιτθςθ για ειδικοφσ ςε κζματα τεχνολογίασ είναι πολφ μεγαλφτερθ από τθν
προςφορά, γεγονόσ που δθμιουργεί ελλείψεισ ςτθν αγορά εργαςίασ. Λόγω αναγκϊν, οι
υψθλότεροι μιςκοί αποτελοφντο κφριο εργαλείο προςζλκυςθσ ικανϊν ςτελεχϊν με
ςπουδζσ και εμπειρία ςε κζματα πλθροφορικισ. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείεσ
ςυμβάλλουν ςτθν αυξθτικι τάςθ των μιςκϊν και ωσ εκ τοφτου οι προςδοκίεσ των
νεοειςερχόμενων προγραμματιςτϊν μεγαλϊνουν προςβλζποντασ ςε αρχικοφσ μιςκοφσ
των 1200 ευρϊ περίπου.
Η ςυνολικι απαςχόλθςθ ςτον τομζα του λογιςμικοφ, που αφοράκατά κφριο λόγο τθν
εξαγωγι λογιςμικοφ, παρουςιάηειδιαρκϊσ αυξανόμενθ τάςθ θ οποία εκτιμάται περίπου
ςε 1.500 νζουσ υπαλλιλουσ ετθςίωσ. Επομζνωσ, οι περιςςότεροι πτυχιοφχοι
πλθροφορικισ ςτθ ερβία βρίςκουν εργαςία ςφντομα μετά τθν αποφοίτθςι τουσ.
Εκτιμάται ότι ο τομζασ του λογιςμικοφ κα ςυνεχίςει να προςελκφει τθν πλειονότθτα των
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ υψθλισ ποιότθτασ για μεγαλφτερθ χρονικι περίοδο,
αυξάνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτά του και τθ ςθμαςία του ςτο βιομθχανικό κλάδο τθσ
ερβίασ.
Τπάρχει μια τάςθ όλο και περιςςότερων αλλοδαπϊν να αναηθτοφν εργαςίαςε ςερβικζσ
τεχνολογικζσ εταιρείεσ, λόγω του καλοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, αλλά και του
χαμθλοφ κόςτουσ ηωισ ςτθ ερβία.
Εταιρείεσ όπωσ θ Microsoft, θ Nordeus και θ BookBooker (ςερβικι start-up) που διακζτει
μια πλατφόρμα όπωσ θ Booking.com για αλιευτικά ταξίδια) προςελκφουν πολλά
‘’ταλζντα’’ από το εξωτερικό. Οι κερμοκοιτίδεσ (incubators) και οι επιταχυντζσ
(accelerators) ζχουν αναδειχτεί ςε ςθμαντικό μζροσ τθσ τεχνολογικισ κοινότθτασ, ωσ
προσ τθν ανταλλαγι γνϊςεων και των εμπειριϊν κατανόθςθσ άλλων πολιτιςμϊν και
αγορϊν.
Οι ζρβοι μθχανικοί είναι παγκόςμιασ ‘’κλάςθσ’’. Αυτό οφείλεται εν μζρει ςτον τρόπο με
τον οποίο διδάςκεται θ επιςτιμθ των υπολογιςτϊν. Άνω των 3.300 μθχανικϊν
τεχνολογίασ λογιςμικοφ αποφοιτοφν κάκε χρόνο από τα πανεπιςτιμιαόλθσ τθσ χϊρασ.
Όμωσ θβιομθχανία ζχει ανάγκθ πολφ περιςςότερουσ.
Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο οι ςπουδζσ πλθροφορικισ ςτθ ερβία προςελκφουν
μεγάλο αρικμό υποψθφίων. Σο ςερβικό δε κράτοσ επενδφει ςε εκπαίδευςθ ςτελεχϊν ςε
ςπουδζσ πλθροφορικισ μζςω τθσ ανϊτερθσ και ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ,
κακϊσ ο τομζασ ΙΣ αποτελεί τθν κφρια κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ.
Παράλλθλα, οι δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε αυτόν τον τομζα είναι μεγάλεσ, ενϊ
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καταβάλλονται προςπάκειεσ και πρόςκετεσ ενζργειεσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ
διαρροισ εγκεφάλων (brain-drain).
Ακόμθ και ςτθ Μζςθ εκπαίδευςθ, ςτα γυμνάςια κα λφκεια, θ επιςτιμθ των υπολογιςτϊν
απζκτθςε ςθμαντικι ϊκθςθ με περιςςότερα από 40 εξειδικευμζνα μακιματα
πλθροφορικισ που ξεκίνθςαν το 2019 ςε 35 ςχολεία τθσ ερβίασ. Σα δε κορίτςια
γυμναςίου που είναι ταλαντοφχα ςτο STEM,παρακολουκοφν ζνα τετραετζσ πρόγραμμα
αφιερωμζνο ειδικά ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν, τον προγραμματιςμό, τθν
αλγορικμικι παιδεία και δεξιότθτεσ. Εκτόσ από αυτό, υπάρχουν περιςςότερα από 80
εξειδικευμζνα γυμνάςια για τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν και τθν θλεκτρολογία ςε όλθ
τθ χϊρα.
Η ερβία είναι επίςθσ θ πρϊτθ χϊρα ςτθν Ευρϊπθ που διακζτει τθν γλϊςςα
προγραμματιςμοφ Python ωσ υποχρεωτικό μζροσ των προγραμμάτων ςπουδϊν
δθμοτικοφ ςχολείου. Οι μακθτζσ ςτθ ερβία παρακολουκοφν από τθν 5θ τάξθ μακιματα
προγραμματιςμοφ.
Κάκε χρόνο, υπάρχουν περιςςότεροι από 3.300 απόφοιτοι, ειδικοί πλθροφορικισ, από
πανεπιςτιμια ςε όλθ τθ χϊρα. Η εκπαίδευςθ μθχανικϊν ςτθ ερβία είναι ιδιαίτερα
ςοβαρι, με περίπου το 33% των αποφοίτων πανεπιςτθμίων να προζρχονται από τεχνικζσ
ςχολζσ. Οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) διδάςκονται ςε 35
ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Προσ το παρόν, φοιτοφν30.000 περίπουφοιτθτζσ
πανεπιςτθμίων ςτα μακθματικά, τθν πλθροφορικι και τθν πλθροφορικι.
Να ςθμειωκεί,επίςθσ, θ ςυμβολι του Ινςτιτοφτου BioSense5 (Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και
Ανάπτυξθσ για τισ Σεχνολογίεσ Πλθροφοριϊν ςτα Βιοςυςτιματα) ςτο NoviSad, που
ιδρφκθκε το 2015 και προωκεί τθν διεπιςτθμονικι ζρευνα ςτουσ τομείσ τθσ μικρο και
νανοθλεκτρονικισ, των επικοινωνιϊν, τθσ επεξεργαςίασ ςθμάτων, τθσ τθλεπιςκόπθςθσ,
των μεγάλων δεδομζνων, τθσ ρομποτικισ και των βιοςυςτθμάτων.Σο εν λόγω Ινςτιτοφτο,
ςυνδυάηει δφο εξζχοντεσ τομείσ ςτθ ερβία, τισ ΣΠΕ και τθ γεωργία, με ςτόχο τθ ςτιριξθ
τθσ ανάπτυξθσ τθσ αειφόρου γεωργίασ. Σο ίδρυμα αυτό ςυγκεντρϊνει τουσ
αρμόδιουσφορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κυβζρνθςθσ, τθσ κοινότθτασ των ΣΠΕ και
των παραγωγϊν γεωργικϊν προϊόντων.Σο ινςτιτοφτο ςυντονίηει ι ςυμμετζχει ςε μεγάλο
αρικμό διεκνϊν ερευνθτικϊν ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνων των Horizon2020, FP7,
Eureka, μεταξφ άλλων.

4. Πολιτικϋσ υποςτόριξηστησ ψηφιακόσ οικονομύασ

Σον Ιοφνιο του 2018, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εγκαινίαςε τθν Ψθφιακι Ατηζντα
(DigitalAgenda) για τα Δυτικά Βαλκάνια με ςκοπό να υποςτθρίξει τθ μετάβαςθ τθσ
περιοχισ ςτθν ψθφιακι οικονομία και να δθμιουργιςει ταχφτερθ οικονομικι ανάπτυξθ,
περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ και καλφτερεσ υπθρεςίεσ.

5

https://biosens.rs
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Επιπλζον, θ Ψθφιακι Ατηζντα βοθκά ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτθν
ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ ςτον κυβερνοχϊρο, ςτθν αυξθμζνθ ςυνδεςιμότθτα και ςτθ
βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ γενικά. υνολικά 30 εκατομμφρια ευρϊ
επιχορθγιςεων τθσ ΕΕ διατίκενται ςτο πλαίςιο του επενδυτικοφ πλαιςίου των Δυτικϊν
Βαλκανίων (WBIF) προκειμζνου να αναπτυχκεί περαιτζρω θ ευρυηωνικι υποδομι ςτθν
περιοχι.

Η ςερβικι κυβζρνθςθ ζχρθςετθν ψθφιοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ
πλθροφορίασ ωσ μία από τισ προτεραιότθτζσ τθσ. Πολλζσ δράςεισ και προγράμματα
ζχουν ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και των δεξιοτιτων, τθσ υποδομισ και του
νομικοφ περιβάλλοντοσ που ςχετίηεται με τον τομζα των ΣΠΕ. Δόκθκε δε προτεραιότθτα
ςτθν ψθφιοποίθςθ τθσ κρατικισ διοίκθςθσ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. Ο κρατικόσ
ρυκμιςτισ ανακοίνωςε ότι θ δθμοπραςία για το εφροσ 5G κα ξεκινιςει ςτα τζλθ του
2020 και αναμζνεται να είναι ζτοιμο για εμπορικι χριςθ το 2021.
Σο 2017, θ κυβζρνθςθ άρχιςε να εφαρμόηει τθ «τρατθγικι για τθν Ανάπτυξθ τθσ
Βιομθχανίασ Πλθροφορικισ για το 2017-2020». Οι κφριοι ςτόχοι αυτισ τθσ ςτρατθγικισ
ιταν:
1.
Το πόςο των 1,5 διςεκατομμυρίου ευρϊ για κακαρζσ εξαγωγζσ ςτον τομζα των
ΤΠΕ. Αυτόσ ο ςτόχοσ πικανότατα κα μποροφςε να επιτευχκεί ζωσ το τζλοσ του 2020,
κακϊσ θ εξαγωγι υπθρεςιϊν ΣΠΕ ςτα τζλθ του 2019 ανιλκε ςτα 1,4 διςεκατομμφρια
ευρϊ, με αφξθςθ 25% ςε ςφγκριςθ με το 2018. Βεβαίωσ θ πανδθμία του COVID-19
επθρζαςε και τον κλάδο αυτό. Σα τελευταία πζντε χρόνια, θ ετιςια ανάπτυξθ ιταν
τουλάχιςτον 20% και αυτι θ τάςθ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί τα επόμενα χρόνια. Οι
ςχετικζσεκτιμιςεισ αναφζρουν ότι θ εξαγωγι υπθρεςιϊν ΣΠΕ μπορεί να ‘’φτάςει’’ακόμθ
και τα 20 διςεκατομμφρια ευρϊ ζωσ το 2030.
2.
Αφξθςθ του αρικμοφ των ειδικευμζνων εργαηομζνων ςτον κλάδο ΤΠΕ ςε 5.000
ετθςίωσ (από 1.500 το 2017), μζςω επίςθμων και άτυπων εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν.
Αυτόσ ο ςτόχοσ δεν κα επιτευχκεί άμεςα.Ωςτόςο, ζχουν πραγματοποιθκεί ζωσ τϊρα
πολλζσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ κα φζρουν αποτελζςματα ςτο εγγφσ μζλλον. Ήδθ το 2017,
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θ κυβζρνθςθ αφξθςε τισ κζςεισςταπανεπιςτθμιακά τμιματα πλθροφορικισ κατά
περιςςότερο από 20%.
Με αυτόν τον τρόπο, θ ερβία κα ικελε να διαςφαλίςει ότι κα ζχει ςυνεχι προςφορά
ταλαντοφχων μθχανικϊν ςτο άμεςο μζλλον. Από τθν άλλθ πλευρά, 1.200 άτομα
ολοκλιρωςαντο πρόγραμμα επανεκπαίδευςθσ πλθροφορικισ που ειςιγαγε θ
κυβζρνθςθ το 2017.
Η κυβζρνθςθ τθσ ερβίασ παρζχει κίνθτρα για εταιρείεσ που απαςχολοφν ζρβουσ
πολίτεσ οι οποίοι επιςτρζφουν από το εξωτερικό για να εργαςτοφν ςτθ ερβία. Αυτζσ οι
εταιρείεσ καταβάλλουν μειωμζνεσ μιςκοδοτικζσ ειςφορζσζωσ και 70% κατά τθν πρϊτθ
πενταετία. Από τισ αρχζσ του 2019, οι εταιρείεσ επωφελοφνταιμείωςθσ φόρου εάν
επενδφουν ςε Ζρευνα & Ανάπτυξθ (R&D) ςτθ ερβία ι μείωςθ φόρου για ζνα προϊόν
καινοτομίασ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι οι εταιρείεσ που παράγουν
καινοτόμα προϊόντα δφνανται κατά περίπτωςθ να απαλλαχκοφν από φόρο ειςοδιματοσ.
Σον Φεβρουάριο του 2020, θ κυβζρνθςθ υιοκζτθςε τθ ςτρατθγικι τθσ ζξυπνθσ
εξειδίκευςθσ. Αυτι θ ςτρατθγικι αποτελεί ςθμαντικό μζςο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ
καινοτομιϊν και ζρευνασ. Σα βαςικά ςθμεία τθσ ςτρατθγικισ αυτισ αφοροφν ςε: ΣΠΕ
(Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & Επικοινωνίασ), αγροδιατροφι καιδθμιουργικι βιομθχανία
(creativeindustry).
Μερικζσ από τισ πολιτικζσ, οι οποίεσ χριηουν βελτίωςθσ περιλαμβάνουν:
Σθ βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου που ςχετίηεται με τισ επενδφςεισ ςε πρϊιμο
ςτάδιο, τισ θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ, τα venturecapital και το crowdfunding6.
Επίςθσ, οι δυνατότθτεσ ψθφιοποίθςθσ χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν ςτθ
ερβία είναι αρκετά περιοριςμζνεσ λόγω τθσ περιοριςτικισ πολιτικισ ςυναλλάγματοσ.
Κατά ςυνζπεια, οι ςερβικζσ start-up δεν μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πιο διάςθμεσ
διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ πλθρωμϊν και ςυναλλαγϊν, γεγονόσ που μειϊνει τθν
ανταγωνιςτικότθτά τουσ.

6

Το crowdfunding -ι αλλιϊσ, participativefinancing –«χρθματοδότθςθ από το πλικοσ» ι «ςυμμετοχικι χρθματοδότθςθ»–
είναι μία νζα μζκοδοσ για τθν άντλθςθ πόρων από ζναν μεγάλο αρικμό ενδιαφερόμενων για ζνα κζμα, ηιτθμα ι ιδζα. Το
crowdfunding αποτελεί μια διαδικαςία που υλοποιείται μζςω του διαδικτφου και προωθείται με διάφορουσ, απλοφσ και
χαμηλοφ κόςτουσ, τρόπουσ.
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5. Συμπερϊςματα και δυνατότητεσ για ελληνικϋσ εταιρεύεσ
Ο ςερβικόσ κλάδοσ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ –επικοινωνίασ αναπτφςςεται δυναμικά τα
τελευταία χρόνια και ωσ εκ τοφτου προςφζρονται πολλά περικϊρια και ευκαιρίεσ για
επενδφςεισ.
Ωςτόςο, το ποςοςτό των εργαηομζνων που χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ ςτθν
κακθμερινι τουσ εργαςία είναι ςθμαντικά χαμθλότερο ςε ςχζςθ με τα κράτθ μζλθ τθσ
ΕΕ. Πολλζσ εταιρείεσ γνωρίηουν ότι ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ των επιχειριςεων
βρίςκεται ςε εξζλιξθ, αλλά εξακολουκοφν ακόμα και ςιμερα να ζχουν επιφυλάξεισ ςτθ
χριςθ τθσ τεχνολογίασ.Είναι γεγονόσ ότι αρκετζσςερβικζσ επιχειριςεισ που αςχολοφνται
με τουσ τομείσ τεχνολογιϊν και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων δραςτθριοποιοφνται μόνο
υπεργολαβικά. τθ ςυνζχεια τα παραγόμενα προϊόντα τουσ εξάγονται μζςω άλλων
δικτφων προσ ξζνεσ αγορζσ. υνεπϊσ πολλζσ εταιρείεσ τθσ χϊρασ ζχουν ςθμαντικι
τεχνογνωςία ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ αλλά υςτεροφν ςε πωλιςεισ και επιχειρθματικι
ανάπτυξθ.
ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ςερβικζσ εταιρείεσ ζχουν ςυνάψει διεκνείσ ςυνεργαςίεσ
χρθςιμοποιϊντασ τα δίκτυα επαφϊν και τισ διαςυνδζςεισ τουσ με τθν ερβικι διαςπορά.
Από τθν άλλθ πλευρά οι ςερβικζσ εταιρείεσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτεροφνται
τθσ πλθροφόρθςθσ αναφορικάμε τισ διεκνείσ αγορζσ, δεν διακζτουν γνϊςεισ ςχετικά με
τισ δυνθτικζσ αγορζσ για τα προϊόντα αυτά και τισ υπθρεςίεσ τουσ, κακϊσ επίςθσ, δεν
γνωρίηουν τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ αυτζσ. υνεπϊσ οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ
του κλάδου κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν κοινζσ ςυνεργαςίεσ προκειμζνου να
αναπτυχκοφν προϊόντα τόςο για τθν εςωτερικι αγορά, όπου υπάρχουν εξαιρετικζσ
δυνατότθτεσ απορρόφθςθσ, αλλά και για το εξωτερικό, αναλαμβάνοντασ τθν προϊκθςι
τουσ ςε διεκνείσ αγορζσ.
Οι εταιρείεσ τθσ ερβίασ επενδφουν περίπου το 0,7% των εςόδων τουσ ςε τεχνολογίεσ
πλθροφορικισ, οι οποίεσ είναι ςθμαντικά χαμθλότερεσ από τον παγκόςμιο μζςο όρο
(3,5%). Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα ζςοδα των ςερβικϊν εταιρειϊν είναι χαμθλά, το
απόλυτο ποςό των δαπανϊν τουσ για ςυςτιματα και τεχνολογίεσ πλθροφορικισ
εκτιμάται ακόμθ μικρότερο.
Ο εξαγωγικόσ τομζασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και λογιςμικοφ τθσ ερβίασ
αποτελείται από επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχουν, κυρίωσ,εξωςτρεφι δραςτθριότθτα.
Ο κλάδοσ του outsourcing είναι το τμιμα τθσ ςερβικισ βιομθχανίασ πλθροφορικισ με τισ
υψθλότερεσ επιδόςεισ.
Ανάλογα με το πόςο γριγορα ωριμάηει ο τομζασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθ
ερβία και τθν ευρφτερθ περιοχι, θ αγορά κα δθμιουργεί ζνα αυξανόμενο χάςμα μεταξφ
εταιρειϊν που λειτουργοφν με outsourcing ωσ κφρια δραςτθριότθτα (ειδικά ανάπτυξθσ
λογιςμικοφ ι αποκλειςτικά υπεργολάβοι) και εκείνων που εργάηονται περιςταςιακά ςε
εξωτερικζσ ανακζςεισ ςυμβάςεων.
υμπεραςματικά, οι ςερβικζσ επιχειριςεισ πλθροφορικισ διακζτουν υψθλισ ποιότθτασ
δεξιότθτεσ ςε ανάπτυξθ λογιςμικοφ και τεχνογνωςίασ που αποκτικθκε λόγω ιςχυροφ
κλάδου υπεργολαβιϊν. Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα ςυνεργαςιϊν με
τισ αντίςτοιχεσ ςερβικζσ εταιρείεσ διευρφνοντασ περαιτζρω τισ δυνατότθτεσ πωλιςεων
ςε διεκνείσ αγορζσ, αφοφ δεν το επιτυγχάνουν, ακόμθ, οι ςερβικζσ.
Επιπρόςκετα δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ να αξιοποιιςουν
ευκαιρίεσ ςτο τομζα των νεοφυϊν εταιρειϊν ςτθ ερβία δθμιουργϊντασ επαφζσ μεταξφ
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του ερβικοφ οικοςυςτιματοσ των νεοφυϊν επιχειριςεων και των ελλθνικϊν VC
funds.Σα τελευταία αναηθτοφν ευκαιρίεσ για επενδφςεισ με ελκυςτικζσ αποτιμιςεισ είτε
ςτθ ερβία είτε ςτθν Ελλάδα. Αυτι τθ ςτιγμι τα επενδυτικά κεφάλαια ςτθν ερβία είναι
εξαιρετικά περιοριςμζνα. Ωςτόςο ςτθν Ελλάδα το νζο επενδυτικό ‘’εργαλείο’’,EquiFund
(fundoffunds), του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Επενδφςεων και τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ
Επενδφςεων, κα μποροφςε να αξιοποιθκεί από τισ καινοτόμεσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ
μασ που ενδιαφζρονται να επεκτείνουν τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα ςτθν
αγορά τθσ ερβίασ.
Σζλοσ, δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ υπάρχουν ςτθν υιοκζτθςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθν
αγροτικι παραγωγι.Η καινοτομία και θ τεχνολογία ζχουνεξελιχκεί, με ιδθπολλζσ λφςεισ
να εφαρμόηονται ςτθν αγροτικι παραγωγι, κυρίωσ από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Οι
εφαρμογζσ αγροτικισ τεχνολογίασ (Agricultural Technology – AgTech) ζχουν ςυμβάλει
ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ γεωργίασ και ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ
αποτυπϊματοσ.
Οι εξελίξεισ ςτθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, το Internet of Things, το blockchain και άλλεσ
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, αξιοποιοφνται πλζον ςτθν αγροτικι παραγωγι, αλλά και ςτο
ςφνολο τθσ αλυςίδασ παραγωγισ, κακϊσ παρζχουν λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ςειράσ
προκλιςεων όπωσ: θ ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ, θ ακρίβεια πρόβλεψθσ, θ μείωςθ
τθσ ςπατάλθσ και θ διαχείριςθ του ςυνόλου τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
Ενδεικτικά, θ χριςθ ςυςτθμάτων γεωργίασ ακριβείασ, ρομποτικισ και drones, αυξάνει
τθν παραγωγι και βελτιςτοποιεί τθ χριςθ των πόρων. Σαυτόχρονα μειϊνει τθ ςπατάλθ
και εξαςφαλίηει τθν ιχνθλαςιμότθτα και τθν ποιότθτα των τροφίμων.
τθ χϊρα μασ υπάρχουν αρκετζσ εταιρείεσ που κα μποροφςαν να παράςχουν
τεχνογνωςία ςτθ ερβία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο μζςω τθσ ανάπτυξθσ και
εφαρμογισ τεχνολογικϊν λφςεων ςτθ γεωργικι παραγωγι.

---------------------------------------
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Χρόςιμεσ Ιςτοςελύδεσ– Πηγϋσ

 https://inovacije.gov.rs (στη σερβική γλώσσα)
 https://www.dsi.rs/en
 https://www.dsi.rs/wp-content/uploads/2020/01/Startup-skener_2019_ENG.pdf
 https://www.eu-startups.com/2020/05/serbias-startup-ecosystem-at-a-glance
 https://startupgenome.com/ecosystems/belgrade-and-novi-sad
 https://startupgenome.com/report/gser2020
 https://en.startit.rs
 https://biosens.rs
 http://europa.rs
 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Supporting+an+Innovatio
n+Agenda+for+the+Western+Balkans+-+Tools+and+Methodologies/f7a54003-7e75-449f8a66-f9caeadfc59e
 http://www.wbedif.eu
 https://belgrade.impacthub.net
 https://ntpark.rs
 https://novaiskra.com
 https://www.seven.rs
 https://www.apr.gov.rs
 https://www.serbiastartup.rs
 https://www.karanovicpartners.com
 https://innovations.serbiacreates.rs
 http://www.zis.gov.rs/about-us/international-cooperation.606.html
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Λοιπϋσ Μελϋτεσ και Ενημϋρωςη Ιδιωτικών Φορϋων ICT

-‘’ICT Network’’, https://www.ict-net.com/language/en/members/

-‘’ICT Cluster Central Serbia-Newsletter ICT Cluster’’,
https://www.ict-cs.org/en/members/

-‘’Business Innovation Center (BIC)’’,
https://www.bickg.rs/

-ICT Case Study in Serbia: Report on the Innovation Potential of the Software Industry in
Serbia’’, Mihajlo Pupin Institute, JRC, 2018
http://www.pupin.rs/cirnt/wp-content/uploads/2018/06/ICT-case-studyreport.pdf

-‘’ICT in Serbia-At a Glance 2018’, Vojvodina ICT Cluster,
https://vojvodinaictcluster.org/wp-content/uploads/2018/05/ICT-in-Serbia%E2%80%93-At-a-Glance-2018.pdf

--‘’Serbia. SmartSolution-ICT Serbia’’, SIEPA, 2014’’,
Sottps://ras.gov.rs/uploads/2016/02/ict-industry-in-serbia.pdf
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ΕΡΒΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Company name: ALGOTECH D.O.O.
Address: Pozeska 60, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3537 600, +381 11 3537 643
Fax: +381 11 3537 601
E-mail: info@algotech.rs, office@algotech.rs
Website: http://www.algotech.rs/
Company name: ALTI D.O.O.
Address: BulevaroslobodilacaCacka 78G, 32000 Cacak
Tel: +381 32 340 140
Fax: +381 32 370 007
E-mail: office@alti.rs
Belgrade branch
Address: Dunavska bb, 1100 Beograd
Tel: +381 11/ 6555-705
E-mail: office@alti.rs
Website: http://www.alti.rs/
Company name: AMADEUS D.O.O.
Address: TresnjinCvet 1, Blok 11a, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 71-55-105, +381 11 71-55-100
Fax: +381 11 31-30-192
E-mail: info@rs.amadeus.com, helpdesk@rs.amadeus.com
Website: http://www.amadeus.com/rs/rs.html
MrSrdjanDzuver, General Manager
E-mail: Srdjan.dzuver@rs.amadeus.com
Company name: APOLLO
Address: Venizelosova 5, 11000 Beograd
Tel: +381 11 33-47473
Fax: +381 11 30-33-864
Mobile phone: +381 63 302111
E-mail: office@apollog4.com, office@apollo.rs
Website: http://www.apollog4.com
MrBranislavDjurkovic, CEO
Company name: ASSECO SEED.O.O.
Address: BulevarMilutinaMilankovica 19g, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 2013 111
E-mail: office@asseco-see.rs
Website: https://see.asseco.com
Mr Igor Brnabic - Director, Country Leader of ASEE Serbia
MrMiodragMircetic - Director, Member of the Group Board

Company name: AVS SOLUTIONS D.O.O.
Address: Aleksandra Dubceka 26b, 11080 Zemun, Beograd
Tel: +381 11/ 4201757
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Mobile phone: +381 64/ 1314018
E-mail: office@avssolutions.rs
Website: http://avssolutions.rs/
Mr Vladimir Nesic
E-mail: vladimir.nesic@avssolutions.rs
Company name: BEE ITD.O.O.
Address: Narodnogfronta 23a, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 300 15 16
E-mail: office@beeit.rs
Website: https://www.beeit.rs/
Mr Nikola Gorjanac, Owner
Company name: BEOLINK DOO
Address: GoceDelceva 42, 11070 Novi Beograd
E-mail: office@beolink.biz
Website: http://www.beolink.biz
Company name: BeoNET
Address: Nevesinjska 12, 11000 Beograd
Tel: +381 11 30-85-800
Fax: +381 11 30-85-801
E-mail: office@beonet.net
Website: http://www.beonet.net
Mr Miroslav Zeravcic
Company name: BIG DATA INSIGHTS
Address: VojvodeSupljikca 17, 21000 Novi Sad
E-mail: info@bditengineering.com
Website: https://bditengineering.com/
MrSinisaGrgic, Founder & CTO
Company name: BRAINJOCKS EUROPE D.O.O.
Address: Futoska 1A, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 301 77 50
E-mail: serbia-careers@brainjocks.com
Website: http://www.brainjocks.com
Mr Ivan OmoracDirector, Engineering
Company name: BRAVE GIANT LTD
Address: ArseTodorovica 5, 21000 Novi Sad
Mobile phone: +381 66 6481000
E-mail: office@bravegiant.com
Website: http://bravegiant.com

Company name: BREZA SOFTWARE ENGINEERING
Address: Kraljice Natalie 23a, 11000 Beograd
Tel: +381 11 36-13-874, +381 11 36-13-882
Fax: +381 11 26-85-105
E-mail: office@brezasoftware.com
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Website: http://www.brezasoftware.com
Company name: BS COMPUTER
Address: VladimiraCvetkova 43, 23000 Zrenjanin
Tel: +381 23 601200
E-mail: office@bscomputer.com
Website: http://www.bscomputer.com
MrSasaBajic, Director
Mobile phone: +381 63 7329850, E-mail:sbajic@bscomputer.com
Company name: BYTEOUT SOFTWARE D.O.O.
Address: Kneza Danila 56, 11000 Beograd
Mobile phone: +381 62 8943522
E-mail: office@byteout.com
Website: http://www.byteout.com/
MrDragomirPantelic, Co-Founder
MrMiodragPeric, Co-Founder
MrDusanPopovic, CEO
Company name: C CODE SOFTWARE D.O.O.
Address: BulevarArsenijaCarnojevica 82/9, 3rd floor, 11070 Novi Beograd
Tel/fax: +381 11 283 50 09
Mobile phone: +381 66 46 46 46
E-mail: info@c-code.com
Website: http://www.c-code.com/
Company name: CODEIT D.O.O.
Address: Nusiceva 25, 11000 Beograd
Mobile phone: +381 64 387 0 196
E-mail: office@codeit.rs
Website: https://codeit.rs/
MrMihailoMilojevic, CEO & Founder
Company name: COMPUTER LAND
Address: GospodaraVucica 176, 11000 Beograd
Tel: +381 11 71 58 000
Fax: +381 11 71 58 001
E-mail: office@computerland.rs
Website: http://www.computerland.rs/
MrMiodragStakiv, Managing Director
MrsSnezanaSokolovic, Executive Director
Mr Marko Milosavljevic, Manager Import-Export
MrsVesnaPopovic, Director Wholesale
Company name: COMTRADE GROUP
Address: SavskiNasip 7, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 201 55 55, +381 11 2015 600
Fax: +381 11 201 55 56, +381 11 2015 626
E-mail: info@ctcomputers.rs, distribution.rs@comtrade.com, info.rs@comtrade.com
Website: http://www.comtradegroup.com, http://www.comtrade.com
Company name: DEGREE 361 D.O.O.
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Address: BulevarSlobodanaJovanovica 22, 21000 Novi Sad
Mobile phone: +381 65 8223 817
E-mail: office@degree361.com
Website: http://degree361.com/
Company name: DEPLOY
Address: Terazije 41, 4th Floor, 11000 Beograd
Tel: +381 11 33 46 461
E-mail: belgrade@deployinc.com
Website: http://www.deployinc.com/
Mrs Ana Kovanovic, General Manager, Belgrade
Company name: ENETEL SOLUTIONS D.O.O.
Address: Juznibulevar 10, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3093703
Mobile phone: +381 64 6099001
E-mail: office@enetelsolutions.com, cv@enetelsolutions.com
Website: http://enetelsolutions.com
MrRadeVujovic, General Manager
E-mail: rade.vujovic@roamingsolutions.rs
MrsBiljanaPetrovic, Head of Business Development
E-mail: biljana.petrovic@enetelsolutions.com
MrAleksandarVicentic, Head of Software Development and System Integration
E-mail: aleksandar.vicentic@enetelsolution.com
MrBrankoIvanovic, Head of Software Development
E-mail: branko.ivanovic@enetelsolutions.com
Mr Ivica Stoicic, Head of SAP Technologies
E-mail: ivica.stoicic@enetelsolutions.com
Company name: ENLIGHT IT SOURCING D.O.O.
Address: BulevarMihajlaPupina 12, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 3018406
E-mail: office@enlightit.rs
Website: http://enlightit.rs
Mrs DanijelaMilicevic (CFO)
E-mail: danijela.milicevic@enlightit.rs
NenadPascan (COO)
E-mail: nenad.pascan@enlightit.rs

Company name: ENDAVA
Address: BulevarMilutinaMilankovica 9dj, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 2057400
E-mail: info.belgrade@endava.com, jobs.belgrade@endava.com,
interns.belgrade@endava.com
Website: http://www.endava.com
Company name: ESD
Address: Hajduk Veljkov venac10, 11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 2684 964
E-mail: office@esd.rs
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Website: http://www.esd.rs
Company name: ESENCA SOFTWARE
Address: BulevarDespotaStefana 68c, 11000 Beograd
Tel: +381 11 32 91 811
Mobile phone: +381 63 85 42 651
E-mail: office@esenca.rs
Website: http://www.esenca.rs/
Company name: EUROCOM D.O.O.
Address: Lomina 31, 11000 Beograd
Tel: +381 11 36-17-412
Fax: +381 11 26-85-353
E-mail: info@eurocom.rs, zeljko.stekovic@eurocom.rs
Website: http://www.eurocom.rs
Company name: EXECOM SERBIA
Address: BulevarvojvodeStepe 50, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 3004420
E-mail: info@execom.eu
Website: http://www.execom.eu/
MrPetarUlic, CEO
Mr Luka Ranisavljevic, COO
MrsDraganaSreckov, CFO
Mr Goran Savic, CTO
Mr Stanislav Grujic, CKO
Company name: EXLRT D.O.O.
Address: Mornarska 7, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 630 1548
E-mail: info@exlrt.com, careers@exlrt.com, sales@exlrt.com
Website: http://www.exlrt.com
MrDejanCurcic, Managing Director Serbia
Company name: FERMICODING INTERNET ENGINEERING
Address: Sekspirova, 21000 Novi Sad
Mobile phone: +381 64 823 6449
E-mail: office@fermicoding.com
Website: https://fermicoding.com/
Company name: FIRST TELECOM D.O.O.
Address: KraljaMilana 10/III/13, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3349603
Fax: +381 11 3349592
E-mail: prodaja@first.gr, sales@first.gr
Website: http://www.first.gr/
Company name: GIGATRON D.O.O.
Address: Kirovljeva 17, 11000 Beograd
Tel: +381 11 354.13.78, +381 11 354.13.79, +381 11 669 2600
Fax: +381 11 354.14.07
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Mobile phone: +381 66 6 67 67 67
E-mail: banovobrdo@gigatronshop.com, arena@gigatronshop.com,
office@gigatronshop.com, marketing@gigatronshop.com
Website: http://www.gigatronshop.com/
MrVladanJankovic, CEO
Company name: GOLIVE D.O.O.
Address: Dositejeva 23, 11158 Beograd
Tel: +381 11 303 84 51
E-mail: office@golive.rs
Website: http://golive.rs/
Company name: HIGH TECH ENGINEERING CENTER D.O.O.
Address: BulevarMilutinaMilankovica 11b, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 228 11 82, +381 11 2270515
E-mail: office@htecgroup.com, office-bg@htecgroup.com, office-nis@htecgroup.com
Website: https://htecgroup.com/
MrAleksandarCabrilo, CEO
Company name: IGT - INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
Address: BulevarMihailaPupina 6 / VII, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 330 5700
Fax: +381 11 330 5701
E-mail: InfoSerbia@IGT.com, AdminsSerbia@IGT.com
Website: https://www.igt.com/, http://igt.rs/
MrBrankoCuricic
Company name: IMS GROUPS
Address: Rudnicka 21/8, 34000 Kragujevac
Tel: +381 34 500 666
Mobile phone: +381 66 077 088
E-mail: contact@ims-groups.com
Website: http://www.ims-groups.com/
Mr Slobodan Nikolic
Company name: INFOTREND
Address: Kneza Danila 38, 11000 Beograd
Tel: +381 11 32-36-627
Mobile phone: +381 64/ 11-11-615
E-mail: kontakt@infotrend.rs
Website: http://www.infotrend.rs
Company name: INSTITUT MIHAJLO PUPIN D.O.O.
Address: Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: +381 11 67-71-398, +381 11 67-72-876
Fax: +381 11 67-76-583
E-mail: info@pupin.rs, telecom@pupin.rs, automatika@pupin.rs,
racunarski.sistemi@pupin.rs
Website: http://www.pupin.rs/en/
Prof. SanjaVranes, Ph.D, El. Eng., General Director
Mr Milenko Nikolic, M.Sc, El. Eng.IMP-Automatika, Ltd. Director
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Mr Vladimir Simeunovic, El. Eng.IMP-Computer Engineering, Ltd. Director
MrZeljkoStojkovic, El. Eng.IMP-Telecommunications, Ltd. Director
Company name: INTERVENTURE SERBIA
Nearshoring Development Center
Science Park Belgrade
Address: VeljkaDugosevica 54, 11000 Beograd
Tel: +381 11 334 33 13
E-mail: info@interventure.info
Website: https://www.interventure.info
Mr Marko Djuric, Founder & Managing Partner
Company name: IRITEL A.D.
Address: Batajnicki put 21, 11080 Zemun, Beograd
Tel: +381 11 30-73-400
Fax: +381 11 30-73-434
E-mail: info@iritel.com
Website: http://www.iritel.com
Mr Lazar TrpkovicMsc, President of the Supervisory Board
Tel: +381 11 30-73-443, E-mail: trpkovic@iritel.com
Mr Dragan Kovacevic dipl. ing., General Manager
Tel: +381 11 30-73-515, E-mail: dragan.kovacevic@iritel.com
MrTomislav Suh, Msc, Sales& Marketing, Executive Director
Tel: +381 11 30-73-555, E-mail: mlazic@iritel.com
Company name: IT4BIZ D.O.O.
Address: Studentskitrg 4, 11000 Beograd
Tel: +381 11 4409400; +381 11 4409404, +381 11 440 9 410
E-mail: kontakt@it4biz.rs, prodaja@it4biz.rs
Website: http://www.it4biz.rs/
MrLjubisaRadivojevic, Managing partner
Mr Dragan Grujic, IT Specialist

Company name: KOSMO GROUP
Address: Dr. Pantica 107, 14000 Valjevo
Tel/fax: +381 14 242-059
Mobile phone: +381 64 137 3 137
E-mail: office@kosmo.rs
Website: http://www.kosmo.rs
Company name: KROJAC D.O.O.
Address: NikolajaOstrovskog 3, 11080 Zemun, Beograd
Tel/fax: +381 11 31-62-471
E-mail: kancelarija@krojac.com
Website: http://www.krojac.com
Company name: LEVI9 IT SERVICES
Address: ZorzaKlemansoa 19, 11000 Beograd
Address: TrifkovicevTrg 6, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 2155513, +381 21 2155504, +381 21 2155 512
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Address: 23000 Zrenjanin, Kralja Petra I Karadjordjevica 2, 4th floor
E-mail: serbia@levi9.com, jobs-serbia@levi9.com
Website: https://serbia.levi9.jobs/
Mr Jan Dolinaj, Country Manager Serbia
Company name: LOOPIA D.O.O.
Address: TPC Kalca C1/72,73, 18000 Nis
Tel: +381 18 526-408
Fax: +381 18 517-375
E-mail: info@loopia.rs
Website: https://www.loopia.rs
Company name: MEGA COMPUTER ENGINEERING
Address: MisIrbijeve 48g, 11000 Beograd
Tel: +381 11 28-32-399, +381 11 28-32-400, +381 11 28-32-401
Fax: +381 11 30-47-831
E-mail: office@mega.rs
Website: http://www.mega.rs
MrDejanMijatovic, General Manager
E-mail: dejan.mijatovic@mega.rs
MrAleksandarPopovic, Technical Director
E-mail: aca@mega.rs
Software Managers: MrsLiljanaCvijic, E-mail: liljana.cvijic@mega.rs,
MrDaniloKordic, E-mail: danilo.kordic@mega.rs
Company name: MERA SOFTWARE SERVICES D.O.O.
Address: DjordjaStanojevica 12, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 402 4500
E-mail: vanja.kisic@merasws.rs, resume@merasws.com
Website: https://www.mera.com/
MrsSnezanaRadovic, General Manager at MERA Serbia
Company name: NEBO ITS D.O.O
Address: BulevarMihailaPupina 10D, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 2137163, +381 11 213 55 20
Mobile phone: +381 63 359091
E-mail: office@neboits.com
Website: http://www.nebo.co.rs/
Mr Milos Duje Petrovic
E-mail: milos.petrovic@neboits.com
Company name: NUL TIEN D.O.O.
Address: VladimiraPopovica 40, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 40 56 808
E-mail: info@nultien.rs, hr@nultien.rs
Website: http://nultien.rs/
Company name: P3 COMMUNICATIONS ENGINEERING D.O.O.
Address: BulevarZoranaDjindjica 2a, 11070 Novi Beograd
Website: http://www.p3-group.com
Mr Ivan Tucakovic, Managing Director
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Mobile phone: +381 62 8044734, E-mail: ivan.tucakovic@p3-group.com
Mr Jean Marc Schroeder, Managing Director
Mobile phone: +381 62 8044033,E-mail: jeanmarc.schroeder@p3-group.com
Company name: PROZONE IT SOLUTIONS
Address: Puskinova 26, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 47-20-200
Fax: +381 21 451-216
E-mail: office@prozone.rs
Website: http://www.prozone.co.rs
Mr Dragan Radakovic, Director
Company name: PUPIN TELECOM AD
Address: Batjnicki put 23, 11080 Zemun, Beograd
Tel: +381 11 30-70-500, +381 11 30-70-516
Fax: +381 11 30-70-447
E-mail: info@pupintelecom.co.rs
Website: http://www.pupintelecom.co.rs
MrZvonimirJankovic, Bc.Sc.Ecc, Head of Supervisory Board
MrRadisavCuculanovic, Bc.Sc.Polit., General Director
Mr Vladimir Lazovic, M.Sc.E.E., Executive Director
Company name: S&T SERBIA D.O.O.
Address: DjordjaStanojevica 14/III · 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 311 6221
Fax: +381 11 311 7665
E-mail: info@snt.rs
Website: http://www.snt.rs
MrRajkoJovanovic, Director
Company name: ROUND GLOBE TECHNOLOGIES D.O.O.
Address: Airport City - Omladinskihbrigada 90d, 11070 Novi Beograd
E-mail: careers@roundglobe.tech
Website: https://roundglobe.tech/
Mr Douglas Paul Abel, Director & Owner
Mr Zoran Tadic, Director
Company name: SAGA D.O.O.
Address: Bul. ZoranaDjindjica 64a, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 3108-500, +381 11 31-08-562, +381 11 31-08-595
Fax: +381 11 3108-567
E-mail: office@saga.rs, ict.ksa@saga.rs, marketing@saga.rs
Website: http://www.saga.rs
MrMiodragMitrovic, Technology Solutions Director
Mr Milan Jevtic, Software Solutions Director
Company name: SAOP D.O.O.
Address: SlobodanaBajica 10, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 63 100 64
E-mail: info@saop.rs
Website: http://www.saop.rs/
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Company name: SBB SERBIA BROADBAND
Headquarter
Address: BulevarZoranaDjindjica 8a, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 3010 500
Fax: +381 11 3112551
E-mail: info@eunet.co.rs, sales@eunet.co.rs, support@eunet.co.rs
Website: https://www.eunethosting.com/
Company name: SCHNEIDER ELECTRIC DMS NS D.O.O.
Address: NarodnogFronta 25 A, B, C, D, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 488 36 00
Fax: +381 21 488 3789
E-mail: office@schneider-electric-dms.com
Website: https://www.schneider-electric-dms.com/
Mr Dragan Popovic, Director/Executive Director
MrAleksandar Galovi, Head of Solutions Sector
Mr Igor Radujkov, Head of Software Services Sector
Mr Ivica Grujic, Head of IT Sector
Company name: SDD INFORMATION TECHNOLOGY GROUP DOO
Address: Aleksandra Dubceka 5-9, 11080 Zemun, Beograd
Tel/fax: +381 11 3076-920, +381 11 3076-921
E-mail: office@sdditg.com
Website: http://www.sdditg.com
MrSpiraMatic, Founder, co-owner & Director
E-mail: spira@sdditg.com
Company name: SMILESOFT S.A.
Address: Omladinskih brigade 58, 35000 Jagodina
Tel/fax: +381 35 245-945
Mobile phone: +381 63 627.987
E-mail: office@smilesoft.net, prodaja@smilesft.net
Website: http://www.smilesoft.net
Company name: SOFTWARE-NATION D.O.O.
Address: AdmiralaGeprata 14, 11000 Beograd
Mobile phone: +381 66 199 991
E-mail: info@software-nation.com
Website: http://www.software-nation.com
Company name: SOL SOFTWARE & CONSULTING
Address: Kosovska 28, 11000 Beograd
Tel: +381 11 32-31-310
Fax: +381 11 33-43-451
E-mail: info@sol.rs
Website: http://www.sol.co.rs
Company name: SOPREX
Soprex Belgrade Office
Address: Takovska 45a, 11000 Beograd
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Tel: +381 11 33 42 545, +381 11 30 37 363
E-mail: info@soprex.com, sales@soprex.com
Website: http://soprex.com/
Company name: STENOCAT
E-mail: sales@stenocat.com
Website: https://www.gsclion.com/
Company name: STUNTCODERS D.O.O.
Address: SvetozaraMarkovica 48, 11000 Beograd
Tel: +381 11 / 4048 240
E-mail: hello@stuntcoders.com
Website: https://stuntcoders.com/
MrDejanJacimovic
Company name: TELEGROUP D.O.O.
Address: SvetozaraMiletica 9a, 11000 Beograd
Tel: +381 11 30-81-981
Fax: +381 11 30-81-991
E-mail: office@telegroup.rs, milan.stefanovic@telegroup.rs
Website: http://www.telegroup-ltd.com, http://www.telegroup.rs/
MrMilomirGligorijevic, Founder, President, CEO
E-mail: milomir.gligorijevic@telegroup-ltd.com
MrAleksandarAntunovic, Chief Operations Officer
E-mail: aleksandar.antunovic@telegroup-ltd.com
Company name: TEHNOMANIJA D.O.O.
Address: TosinBunar bb, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 3713 713, +381 11 3629 165, +381 11 3614 969
E-mail: prodaja@tehnomanija.rs, ponude@tehnomanija.rs
Website: http://www.tehnomanija.rs/
Mr Slobodan Sijan, Owner & Director
Company name: TMS
Address: MilovanaMarinkovica 3, 11000 Beograd
Mobile phone: +381 63 7 503270
E-mail: hello@tms-outsource.com
Website: http://tms-outsource.com
Mr Alexander Gilmanov, Founder
MrsBiljanaDevic
Mobile phone: +381 60 7033964
Company name: TNATION
Business Centre West End
Address: TosinBunar 272, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 65 57 581, +381 11 65 57 582
E-mail: office@tnation.eu
Website: https://www.tnation.eu/
Company name: UBConnect D.O.O.
Address: BulevarMilutinaMilankovica 3B, 11070 Novi Beograd
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Tel: +381 11 414 22 89
E-mail: post@ubconnect.no
Website: https://ubconnect.no/
MrDejanCakarevic, Director Mobile Projects
Mobile phone: +381 69 400 41 72, E-mail: dc@ubconnect.no
Company name: VEGA IT SOURCINGD.O.O.
Address: Novosadskogsajma 2, 9th floor, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 661 65 57
E-mail: office@vegaitsourcing.rs, contact@vegait.rs
Website: https://www.vegaitsourcing.rs/
MrSasaPopovic, Co-Founder & CEO
MrBobanMiksin, CTO
MrsBiljanaGolijanin, CFO
Company name: VERIDIXD.O.O.
Address: TosinBunar 272g, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 7856 700, +381 11 7856 691
E-mail: info@veridix.rs, support@veridix.rs
Website: http://www.veridix.rs
MrZivanSavic, Director
Company name: VLATACOM D.O.O.
Address: MilutinaMilankovica, 11070 Novi Beograd
Tel: +381-11 377-11-00
Fax: +381-11 377-11-99
E-mail: info@vlatacom.com
Website: https://www.vlatacominstitute.com/
Company name: WEB BAY
Address: NedeljkaCabrinovica 10, BanovoBrdo, 11030 Beograd
Mobile phone: +381 64 577 6163
E-mail: office@webbaysolutions.com
Website: https://webbaysolutions.com/
MrNemanjaTodic, Managing Director
Company name: WESTUM D.O.O.
Address: Kozjacka 6, 11000 Beograd
Tel: +381 11 4141260
E-mail: hr@westum.com, contact@westum.com
Website: http://www.westum.com/
Company name: YUNET INTERNATIONAL D.O.O.
Address: Dubrovacka 35/3, 11000 Beograd
Tel: +381 11 33-05-678
Fax: +381 11 33-82-760
E-mail: info@yu.net, support@yu.net
Website: https://www.yunet.rs/
Mr Milan Milosevic, CEO
Mrs Marina Godic, COO
Mr Ivan Lukovic, CTO
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Company name: ZTE CORPORATION
Address: Omladinskihbrigada 88b, 5th floor, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 2258783
E-mail: mobile@zte.com.cn, audit@zte.com.cn
Website: http://www.zte.com.cn

----------------------------------------------------------
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