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ΓΕΝΙΚΑ 

Η Κυβέρνηση της Σερβίας κατευθύνει πόρους από τον προϋπολογισμό σε επενδύσεις 

ψηφιοποίησης τόσο του κρατικού μηχανισμού καθώς και της λοιπής ψηφιακής υποδομής 

της χώρας.  

Όλο και περισσότερες κυβερνητικές πλατφόρμες «λειτουργούν» στο Διαδίκτυο, καθώς η 

Σερβία υιοθετεί λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος και της ανάπτυξης ενός νέου ψηφιακά 

καταρτισμένου εργατικού δυναμικού. 

Το 2020, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σερβίας, το 81 % των 

νοικοκυριών στη χώρα είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο και το 74,3 % είχε υπολογιστή.  

Το ποσοστό των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα νοικοκυριά ποικίλλει ανάλογα με την 

περιοχή με περίπου το 91% των νοικοκυριών στο Βελιγράδι να διαθέτει υπολογιστή.  

Η χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου στη Σερβία είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Σαράντα τοις εκατό (40%)  των σερβικών επιχειρήσεων κάνουν παραγγελίες μέσω 

Διαδικτύου. Ωστόσο, οι σερβικές επιχειρήσεις ήταν σχετικά αργές στην ενσωμάτωση της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Η χρήση τεχνολογιών “cloud” εξακολουθεί να είναι χαμηλή 

(υπολογίζεται στο 40 %) για εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους, ενώ η 

χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων αυξάνεται αργά. 

Ο τομέας (10%) των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

συμπεριλαμβάνεται στους 4 κορυφαίους τομείς που συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας, 

μαζί με τον χάλυβα (ορυκτά), την αυτοκινητοβιομηχανία και τη γεωργία.  

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού, 

περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις λειτουργούν στον τεχνολογικό τομέα της Σερβίας, 

οι οποίες απασχολούσαν περισσότερους από 28.000 ανθρώπους. Οι σημαντικότεροι 

εργοδότες σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν αξιόλογες εταιρείες από πολλές χώρες και 

τις θυγατρικές τους. 

Οι σερβικές εταιρείες τεχνολογίας παράγουν λογισμικό για βιομηχανίες που καλύπτουν 

τομείς από τη γεωργία έως την ιατρική, καθώς και εφαρμογές “cloud” τύπου Uber και 

διαδικτυακά παιχνίδια. Διαχειρίζονται επίσης τηλεφωνικά κέντρα και γραμμές βοήθειας 

πελατών, που χρησιμοποιούν  υψηλή τεχνολογία. 
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Το οικοσύστημα των startup είναι ακμαίο και ενδυναμώνεται, με πολλές σερβικές 

εταιρείες να δέχονται προσφορές εξαγοράς από ξένες εταιρείες. Μεταξύ των πιο 

επιτυχημένων είναι η  Nordeus, η εταιρεία που δημιούργησε το παιχνίδι «Top Eleven 

Football Manager» με έδρα το Βελιγράδι και η οποία αγοράστηκε τον Ιούνιο του 2021 από 

την αμερικανική εταιρεία Take-Two Interactive, και η FishingBooker, που έχει περιγραφεί 

ως « το Airbnb των ναυλωμένων ταξιδιών ψαρέματος».  

Η Σερβική Strawberry Energy είναι μια startup συλλογικής χρηματοδότησης (crowd-

funding) που παράγει έξυπνους ‘’πάγκους’’ με ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας πρόσβαση Wi-

Fi, εγκαταστάσεις φόρτισης κινητών τηλεφώνων και υπηρεσίες πληροφόρησης σε 

δημόσιους χώρους και δραστηριοποιείται σε 23 χώρες. 

Η Σερβία είναι ελκυστική στον τεχνολογικό χώρο λόγω του χαμηλού μισθού αλλά και του 

καταρτισμένου εργατικού δυναμικού της, με δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα και 

τεχνολογία, καθώς και με τα επενδυτικά της κίνητρα έως και 10.000 ευρώ ανά 

εργαζόμενο. 

Μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft, η IBM, η Intel, η NCR και η Seven Bridges είτε 

έχουν ιδρύσει κέντρα ανάπτυξης και πανεπιστημιουπόλεις στη Σερβία είτε έχουν αναθέσει 

εργασία σε τοπικές εταιρείες, προσφέροντας μισθούς που είναι τρεις φορές υψηλότεροι 

από τον μέσο μηνιαίο μισθό της χώρας. 520 € / 616 $ (2021), αλλά χαμηλότεροι από 

εκείνους στις χώρες της ΕΕ.  

Το κόστος των προγραμματιστών, αν και εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τις 

ανταγωνιστικές αγορές τεχνολογίας εργασίας στην Ευρώπη, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. 

 

Ανθρώπινο κεφάλαιο 

Όπως προαναφέρθηκε, η Σερβία διαθέτει ειδικούς ΤΠΕ υψηλής ποιότητας με 

ανταγωνιστικούς μισθούς, ελκυστικούς για ξένες εταιρείες που αναζητούν εξωτερικούς 

συνεργάτες. Αν και ο τεχνολογικός τομέας της Σερβίας αναμένεται να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται κατά 20 % ετησίως, η επέκταση παρεμποδίζεται από την έλλειψη 

ειδικευμένων εργαζομένων. Οι ξένες εταιρείες προσλαμβάνουν όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα από το εκπαιδευτικό σύστημα.  



 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 
Μάρτιος 2022 

4 

 

Τα πανεπιστήμια προσελκύουν μηχανικούς, αλλά εκτιμάται ότι η χώρα χρειάζεται 

τουλάχιστον 15.000 περισσότερους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Για να 

διορθωθεί το πρόβλημα, η κυβέρνηση έχει διαθέσει 65 εκατομμύρια ευρώ για 

επιστημονικά και τεχνολογικά κέντρα και σχεδιάζει να επενδύσει 70 εκατομμύρια ευρώ σε 

νέους υπολογιστές και βελτιωμένες συνδέσεις στο διαδίκτυο στα σχολεία.  

Τα μαθήματα προγραμματισμού λογισμικού στα δημοτικά σχολεία είναι 

υποχρεωτικά. Απαιτείται βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ξεπερασμένου 

συστήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Connected Schools, που 

ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε το 2021, χρηματοδοτήθηκε από δάνειο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο στην αύξηση της χρήσης και της 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη Σερβία. Αυτό το έργο περιλαμβάνει επίσης την 

ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης και 

επαγγελματική κατάρτιση για τους δασκάλους και το διευθυντικό προσωπικό του 

σχολείου. 

Το 2019, η σερβική κυβέρνηση διέθεσε επίσης περισσότερες πανεπιστημιακές θέσεις σε 

θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και επένδυσε περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ σε 

τεχνική υποδομή για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

δωρεάν χώρου εργασίας για νέες επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, η Σερβία πρέπει να αντιμετωπίσει τη «διαρροή εγκεφάλων»(brain drain) που 

έχει ‘’κοστίσει’’ στη χώρα δεκάδες χιλιάδες νέους εργαζομένους υψηλής μόρφωσης, 

ετησίως, τα τελευταία χρόνια.  

 

Ευρυζωνική Συνδεσιμότητα 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU - International Telecommunication 

Union) , τον Μάρτιο του 2019, η Σερβία κατέλαβε την 29η θέση παγκοσμίως για 

ταχύτητες κινητής τηλεφωνίας και την 55η για σταθερές ευρυζωνικές ταχύτητες. 

Υπάρχουν 212 πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Από αυτούς, 91 παρέχουν ασύρματη 

πρόσβαση, 37 παρέχουν πρόσβαση μέσω καλωδίου, 24 παρέχουν πρόσβαση οπτικών ινών 

σε σπίτια και επιχειρήσεις, 15 παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακή συνδρομητική γραμμή 
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(xDSL), 13 παρέχουν πρόσβαση Ethernet/LAN και τρεις παρέχουν πρόσβαση μέσω 

κινητής τηλεφωνίας.  

Στο τέλος του 2020, ο αριθμός των συνδρομητών σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στη 

Σερβία ήταν 1,7 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των χρηστών κινητής ευρυζωνικότητας 

έφτασε τα 6,48 εκατομμύρια. Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες σταθερής 

ευρυζωνικής σύνδεσης χρησιμοποιούν ταχύτητα από 10 Mbps έως 30 Mbps. (Πηγή: Εθνική 

Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών RATEL) 

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, θα πρέπει  μέσα στο 2022, το υψηλής ποιότητας Διαδίκτυο με 

ταχύτητα άνω των 100 Mbps να είναι διαθέσιμο για όλους τους πολίτες της Σερβίας. Η 

Σερβία θα συνεχίσει να επενδύει σε εξαιρετικά γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις με 

πρόσβαση οπτικών ινών και να αυξάνει τη διαθεσιμότητα του δικτύου για όλους τους 

χρήστες, παρέχοντας ευρυζωνικότητα με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps. Η στρατηγική 

απαιτεί επίσης την ανάπτυξη ενός Δικτύου Νέας Γενιάς σε αγροτικές περιοχές και 

άλλες περιοχές στη Σερβία που δεν είναι οικονομικές για ιδιωτικούς φορείς. 

 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Η ψηφιοποίηση της κρατικής διοίκησης και η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους 

πολίτες συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Το 2017, η 

κυβέρνηση ίδρυσε το Γραφείο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 

να συγκεντρώσει τους διοικητικούς φορείς, την υποδομή επικοινωνίας και τους 

κυβερνητικούς ιστότοπους σε μια ψηφιακή δομή. Το Γραφείο συντονίζει επίσης τις 

εργασίες του Εθνικού Κέντρου για την Ασφάλεια του Συστήματος ΤΠΕ (εθνικό CERT). 

Τον Δεκέμβριο του 2018, το Office for IT and eGov δημιούργησε την Εθνική Πύλη 

Ανοικτών Δεδομένων, μια κεντρική πύλη για κυβερνητικά δεδομένα/πληροφορίες 

διαθέσιμες στο κοινό. Αυτή η Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων συνδέεται απευθείας με 

την Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών στη Σερβία (UNDP), την 

Παγκόσμια Τράπεζα, το Ταμείο Καλής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (GGF) και 

τη Σουηδική Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (SIDA). 
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«Έξυπνες» υποδομές 

Η ανάπτυξη μιας ευφυούς υποδομής στη Σερβία βρίσκεται στα αρχικά στάδια, αλλά 

προχωρά γρήγορα. Η Εθνική Ένωση Τοπικών Αρχών προωθεί την ανάπτυξη έξυπνων 

λύσεων.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Βελιγράδι και ορισμένες άλλες μεγάλες πόλεις έχουν 

ενσωματώσει τη σύγχρονη τεχνολογία για την παροχή βασικών υπηρεσιών. Το 

Βελιγράδι διαθέτει από το 2000 εφαρμογή πληρωμής μέσω κινητού για στάθμευση 

στους δρόμους καθώς και πληροφορίες δρομολογίων λεωφορείων μέσω κειμένου σε 

κάθε στάση λεωφορείου. Το Wi-Fi εισήχθη πρόσφατα στα δημόσια μέσα μεταφοράς του 

Βελιγραδίου. Η εθνική αεροπορική εταιρεία Air Serbia έχει επίσης αναπτύξει στον στόλο 

της ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  

Τα συστήματα δημόσιων μεταφορών στο Βελιγράδι αρχίζουν να χρησιμοποιούν ανάλογα 

συστήματα που παρέχουν στους επιβάτες πληροφορίες άφιξης σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων GPS. Υπάρχει ζήτηση για επέκταση αυτού του συστήματος. 

Η πόλη του Pancevo βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της έξυπνης διέλευσης. 

Χρησιμοποιεί το «Bus-Tracker», το οποίο δείχνει την ακριβή τοποθεσία και την ώρα 

άφιξης του επόμενου λεωφορείου, καθώς και την υπηρεσία «Eco-Bus» που παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία ή την υγρασία σε 

πραγματικό χρόνο σε έναν διαδραστικό χάρτη. 

 

Blockchain 

Στην Έκθεση Γονιδιώματος Startup των ΗΠΑ για το 2020, το Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ 

κατατάχθηκαν μαζί στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης του Αναδυόμενου 

Οικοσυστήματος. Ομοίως, η Σερβία συμπεριλήφθηκε στην πρώτη πεντάδα στον κόσμο 

για προγραμματιστές blockchain. 

Η σερβική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την εφαρμογή τεχνολογίας blockchain στην 

υγειονομική περίθαλψη, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και άλλους τομείς, αλλά δεν έχει 

προχωρήσει ακόμη με συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, η κυβέρνηση εισάγει φορολογικά 

κίνητρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 
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μόνο 3,0 % (το μισό του κανονικού εταιρικού φόρου). Το Serbian Blockchain Initiative 

(SBI), που ιδρύθηκε το 2018, είναι ο κύριος ρυθμιστής της αγοράς, με τρεις κύριους 

στόχους: να αυξήσει τις τοπικές ικανότητες σε αυτόν τον τομέα, να παρέχει ρυθμιστική 

υποστήριξη και να προωθήσει τη Σερβία στην παγκόσμια αγορά blockchain. 

 

Κυβερνοασφάλεια 

Η Σερβία βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης στην εθνική της νομοθεσία της Οδηγίας 

της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Οδηγία NIS), η οποία 

αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για λύσεις κυβερνοασφάλειας. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών αναπτύσσει δυνατότητες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο κυβέρνησης για τη 

δημιουργία κέντρου πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο 

Βελιγράδι το 2021. 

 

Gaming 

Η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών της Σερβίας είναι ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς της Σερβίας. Σύμφωνα με την Ένωση Σερβικών Παιχνιδιών, η 

Σερβία φιλοξενεί περίπου 70+ στούντιο και εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 

1.500 επαγγελματίες. Οι κορυφαίες τοπικές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών που 

αναγνωρίζονται στην παραπάνω αναφορά είναι οι Nordeus και 3Lateral, καθώς και οι 

GameCredits και OriginTrail. 

 

 

 

Οι πιο επιτυχημένες σερβικές startups είναι οι ακόλουθες1:  

1. Nordeus. H πιο διάσημη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στη Σερβία, που ιδρύθηκε το 2010, 

και η οποία δεν θεωρείται πλέον startup. Η παγκόσμια επιτυχία της προέρχεται από το παιχνίδι 

Top Eleven, μια διαδικτυακή προσομοίωση διαχειριστή ποδοσφαίρου, που ξεπέρασε τα 200 

                                                           
1 Βλ. «Ο τομέας τεχνολογίας και νεοφυών εταιρειών στη Σερβία», Γραφείο  Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου, 
Νοέμβριος 2020, σελ.7 
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εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και έγινε το πιο επιτυχημένο αθλητικό παιχνίδι για κινητά 

στον κόσμο. 

2. SevenBridges. Εταιρεία βιοϊατρικών δεδομένων που ειδικεύεται σε λογισμικό και 

ανάλυση δεδομένων για έρευνα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Η εταιρεία έλαβε 

χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων και συνεργάστηκε με κλινικές και ιατρικά 

ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. 

3. FishingBooker. Η μεγαλύτερη διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται σε 

αλιευτικά ταξίδια. 

4. ActiveCollab. Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης εργασιών και έργων,  

5. Tradecore. Καινοτόμα εργαλεία για το λιανικό εμπόριο και ευρύτερες βιομηχανίες 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

6. OriginTrail. Αξιόπιστη κοινή χρήση δεδομένων σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού με 

χρήση τεχνολογίας blockchain. 

7. TwoDesperados. Στούντιο παιχνιδιών. 

8. MadHead. Παιχνίδια (στούντιο παιχνιδιών). 

9. Visaris. Ψηφιακή απεικόνιση ακτινών Χ και ροή εργασίας διαγνωστικών. 

10. Mikroe. Επιλογή εργαλείων για αρχιτεκτονικές μικροελεγκτών. 

Υπάρχουν, επίσης, πολλές ‘’ιστορίες επιτυχίας’’ Σερβικών νεοφυών επιχειρήσεων που 

αποκτήθηκαν από μεγάλες αλλοδαπές εταιρείες, όπως:  η εξαγορά της εταιρείας Frame από τη 

Nutanix (αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ)2, η απόκτηση της 3Lateral από την 

EpicGames, οι εξαγορές της ManageWP από την GoDaddy,της DMS από την Schneider Electric, 

της AskGamblers από την CatenaMedia και της Eipix από την Playrix. 

                                                           
2
https://www.karanovicpartners.com/news/nutanix-buys-frame 

https://www.karanovicpartners.com/news/nutanix-buys-frame
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Ορολογία: 

- Blockchain: Στα ελληνικά ο αγγλικός όρος αποδίδεται ποικιλοτρόπως, ως 

«αλυσίδα μπλοκ» ή «μπλοκ αλυσίδας», «αλυσίδα συστοιχιών», «τεχνολογία 

κατανεμημένης εγγραφής», «αλυσίδα ομάδων συναλλαγών», «αλυσίδα 

κοινοποιήσεων». Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία η οποία παρουσιάζεται ως 

δημόσιο αγαθό ή ανάγκη, μη δυνάμενη να τροποποιηθεί ως προς το ‘’ ιστορικό ‘’της, 

διανεμημένη σειρά δεδομένων, ομαδοποιημένων σε χρονικά αριθμημένα 

«τμήματα», «συστοιχίες» (blocks). Η πρώτη ιστορικά, εφαρμογή της τεχνολογίας 

πραγματοποιήθηκε στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων και ήταν η περίπτωση 

του bitcoin. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα πλήθος περιοχών της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά, η καταμέτρηση ψήφων, η Παιδεία, η 

Υγεία,  η διαφύλαξη και διαφάνεια ιστορικών, πολιτιστικών, δημοσιονομικών και 

άλλων αρχείων, η πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, τα κοινωνικά δίκτυα, οι 

τραπεζικοί, ασφαλιστικοί, κατασκευαστικοί τομείς κα.  

 

- Το crowdfunding -ή αλλιώς, participativefinancing –«χρηματοδότηση από το 

πλήθος» ή «συμμετοχική χρηματοδότηση»– είναι μία νέα μέθοδος για την άντληση 

πόρων από έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων για ένα θέμα, ζήτημα ή ιδέα. Το 

crowdfunding αποτελεί μια διαδικασία που υλοποιείται μέσω του διαδικτύου και 

προωθείται με διάφορους, απλούς και χαμηλού κόστους, τρόπους. 
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Χρήσιμες Ιστοσελίδες– Πηγές 

 
 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+Innovation+A

genda+for+the+Western+Balkans+-+Tools+and+Methodologies/f7a54003-7e75-449f-8a66-

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://inovacije.gov.rs/
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+Innovation+Agenda+for+the+Western+Balkans+-+Tools+and+Methodologies/f7a54003-7e75-449f-8a66-f9caeadfc59e
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Supporting+an+Innovation+Agenda+for+the+Western+Balkans+-+Tools+and+Methodologies/f7a54003-7e75-449f-8a66-f9caeadfc59e
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Supporting+an+Innovation+Agenda+for+the+Western+Balkans+-+Tools+and+Methodologies/f7a54003-7e75-449f-8a66-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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Λοιπές Μελέτες και Ενημέρωση Ιδιωτικών Φορέων 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-study-report.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 

 

- ‘’Ο τομέας τεχνολογίας και νεοφυών εταιρειών στη Σερβία’’,  Γραφείο Οικ. & Εμπ. 
Υποθέσεων Βελιγραδίου-Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σερβία, Νοέμβριος 2020, 29 σελ. 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72761 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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