
 

 

 

 

 

ППППословно технолошки инкубатор техничких факултета 

Београд д.о.о. - БИТФ успостављен је у партнерству четири 

техничка факултета Универзитета у Београду (Грађевински, 

Машински, Електротехнички и Технолошко металуршки), општине 

Палилула и Иницијативе за демократску транзицију. 

Успостављање Инкубатора базира се на међународном искуству и 
примерима најбоље праксе са следећим циљевима: 

• стварање инструмента за подршку младим, технички 

образованим људима  да започну и развију сопствени бизнис; 

• стварање услова за директну комерцијализацију резултата 

научно-истраживачког рада професора и сарадника факултета;  

• стварање нових МСП у области високих технологија.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Практично, циљ је обезбедити подршку у раној фази развоја 
бизниса смањујући удар трошкова и администрације (простор по 

субвенционисаној цени,  правна регулатива, књиговодство ...) 

као и обезбедити пословно саветовање (бизнис планирање, 

менаџмент, маркетинг, развој иновација, fund raising...). 
Инкубатор је реновирао последњи спрат старе зграде Машинског 

факултета, у кампусу техничких факултета. За 6 година колико 

радимо, остварили смо неке значајне резултате: 

• 600 м² реновирано  пословног простора; 

• 550 студената прошло обуку на тему започињања 

сопственог бизниса; 

• 240 младих инжењера радно ангажовано (од чега 15 
повратника из иностранства); 

• 40 новооснованих високотехнолошких предузећа; 

• 30  иновација развијено; 

• 3 мреже/кластера основано; 

• 1 сервисни центар развијен - сет правних, књиговодствених 

и финансијских услуга, промоција и fund raising 

 

више информација на www.bitf.rs  

 

ССССледећи корак: 

Очекује се отварање првог 

научно технолошког парка у 

региону, у комплексу 

изграђеном на Звездари. У 

наредном периоду планирано 

је пресељење Пословно-технолошког инкубатора у овај комплекс 

што ће нам,  верујемо, пружити много више могућности за развој 

и сарадњу. 
 

 Нашим стручњацима у иностранствуНашим стручњацима у иностранствуНашим стручњацима у иностранствуНашим стручњацима у иностранству     у прилици 

смо да понудимо следеће услуге: 

 

• ЗЗЗЗапочињањеапочињањеапочињањеапочињање    сопственог бизниса у оквиру нашег 

Инкубатора у Београду, а како је у току формирање Мреже 

инкубатора у Србији, убрзо ћемо моћи да вам понудимо ове 

услуге и у другим градовима. Оснивање предузећа у Србији 

је знатно поједностављено у последњих неколико година. 

Имајте у виду и да је Инкубатор развио саветодавни сервис 

и да смо Вам, у процесу оснивања фирме, доступни и on line 

за све што вас  занима у вези административних процедура 

у делу књиговодства и финансија, правне регулативе, 

заштите интелектуалне својине... Заједно са Вама 
разговараћемо са факултетима како бисте могли 

регрутовати најбољи кадар, међу изврсним и талентованим 

студентима.     

• ББББ2Б2Б2Б2Б сарадња са малим high tech фирмама у Србији по вашем 

избору; 

• ММММенторингенторингенторингенторинг    програм - малим start up high tech фирмама у 

Инкубатору посебно би значило да уче од вас. Како смо до 

сада у Инкубатору помогли оснивање и развој 40 малих  

start up фирми, њихове профиле можете видети  
http://www.bitf.rs/cms/item/companies/sr.html; 

• КонслултантскоКонслултантскоКонслултантскоКонслултантско    ангажовање – можете саветовати  high 

tech фирме у Србији приликом извоза на одређена циљна 

тржишта која добро познајете. Наиме, у оквиру пројекта 
Промоција извоза иновативних производа који реализујемо 

уз подршку Швајцарске Владе, у току је креирање 

технолошке платформе за подршку извозу ИТ индустрије из 

Србије, која треба да на једном месту окупи српске ИТ 

компаније, консултанте за извоз на страна тржишта, 

актуелне догађаје и друге неопходне информације.  

 

УУУУколико сте заинтересовани за неки од ових облика сарадње, 

или имате друге идеје, јавите нам се путем линка 

http://goo.gl/Hthbaa или на office@bitf.rs . Целокупан  процес  

саветовања приликом оснивања фирми Инкубатор ради бесплатно 

као и регистрацију предузећа. Исто тако организујемо и Б2Б 

догађаје, што  значи  да се можете јавити без икаквих обавеза 

према самом Инкубатору. Свe Вашe податке третираћемо као 

поверљиве и биће употребљени искључиво у циљу директне 
сарадње. У наставку наводимо неке од добрих примера фирми 

које су у нашем Инкубатору основали и развили повратници из 

иностранства.  

 

ДДДДа бисмо доказали да се и у Србији може радити 

другачије, одабрали смо тежак пут подизања независне 
организације која није ни на једном буџету и захваљујући 

сјајним младим људима (вашим колегама са техничких 

факултета) имамо ове добре резултате. Верујемо да 

делимо визију боље Србије и да заједно можемо урадити 

пуно више у сталној борби за промене. 
 

    
Желимо Желимо Желимо Желимо ВВВВам ам ам ам срећну и срећну и срећну и срећну и успешну 2014!успешну 2014!успешну 2014!успешну 2014! 

 

Bitgear Wireles Design Services - друго место на ранг 

листи најбрже растућих компанија у Централној Европи. 
Бизнис модел компаније се базира на испоруци високо 

квалитетних high-tech дизајн сервиса. Компанију је основао 

Дејан Драмићанин. www.bitgear.rs 

 

AGGIOS Еurope је технолошки startup који се бави 

истраживањем и развојем базичног софтвера за 
вишепроцесорске системе на чипу. Компанија је основана 

од стране Војина Живојновић, који после доктората у 

Немачкој ради већ дуже време у Америци.  

 

 

TeleSkin - добитник Microsoft Health Users Group 2013 за 

иновацију. Основан је 2007. године у Београду са циљем да 

развија, производи и продаје уређаје (хардверско-

софтверска решења) за биофизичку дијагностику коже, и то  

првенствено за рану дијагностику карцинома коже и 
меланома. Један од оснивача је Сава Маринковић, рођен у 

Америци, који је дошао у Србију након завршених студија 

електротехнике у Чикагу и мастера на Харварду. 

www.teleskin.org 

 

Технолошко партнерство је компанија основана 2010. 

године, чији се програм креће од развоја електронских 

система за веома брзу трговину вредносним папирима преко 

развоја VoIP телекомуникационих система до супер 

компјутера. Компанију су основали Сава и Сенка Живановић 
који су се вратили из Енглеске где су радили у области 

високих технологија више година. www.tp.rs  

 

 

High Tech Engineering Center (HTEC), компанију основану 

2008. године, чини тим младих инжењера специјализованих 

за дизајн система посебне намене, дигиталну обраду слике 

и видео сигнала, кодизајн хардвера и софтвера, као и 
најнапреднијих система контроле и аутоматизације. 

Компанију је основао повратник из Холандије Александар 

Чабрило, који је основао Српску мрежу пословних анђела. 

HTEC данас ангажује више од 50 младих инжењера са 
канцеларијама у Београду и Нишу.  www.htec.rs 

 

 

 

 

mBrainTrain има за циљ пренос знања оснивача из 

истраживања у медицинску индустрију и бави се развојем 

софтвера и хардвера који би унапредили ниво медицинске 

услуге и квалитета живота. Фокус је на интегрисању 
паметних мобилих телефона и других мобилних технологија 

са телесним сензорима у сврху примена у системима за 

кућну негу и надгледање. Компанија има више оснивача, а 

овде посебно наводимо Богдана Мијовића и Ивана 
Глигоријевића, који су након студија електротехнике у 

Београду докторирали у Белгији. 

http://www.mbraintrain.com  


