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Владимир Тркуља је суоснивач Startit-а, водеће непрофитне организације у 
Србији са мисијом да створи окружење за раст и развој технолошких стартапа. 
Његова основна компетенција су рачунарске науке, али је током своје 15 година 
дуге каријере развио комбинацију техничких и пословних вештина, укључујући 
способност да води тимове и управља циклусима развоја производа. 
 
Његова тренутна интересовања су употреба технологије за побољшање живота 
деце (запослен је као саветник за предузетништво у UNICEF-овом иновационом 
фонду); развој нових пословних модела за медијску индустрију (ради као 
стручњак за предузетништво и пословне моделе за IREX Србија) и дигитална 
трансформација малих и средњих предузећа у Србији (ради као сертификовани 
стручњак за дигиталну трансформацију Центра за дигиталну трансформацију). 
 
Пре тога, Владимир је био програм менаџер у Startup Academy, најдужем 
програму за убрзање покретања стартапа у Србији, и експерт за успостављање и 
подршку UNDP климатског инкубатора. 
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Vladimir Trkulja is a co-founder of Startit/ SEE ICT, a leading non-profit organization in 
Serbia with a mission of creating a vibrant environment for the growth of tech 
startups. His core competency is computer science, but during his 15+ years career, he 
has developed a combination of tech/business skills including the ability to lead teams 
and manage product development cycles. 
 
His current interests are the use of technology for children lives improvement 
(contracted as a Venture Fellow for UNICEF Innovation Fund); developing and 
validating new business models for the media industry (contracted as an Expert for 
entrepreneurship and business models for IREX Serbia) and digital transformation of 
SMEs in Serbia (contracted as a Certified Digital Transformation Expert for Center for 
Digital Transformation). 
 
Previously, Vladimir was a Program manager of Startup Academy, the longest-running 
startup accelerator programme in Serbia, and an Expert for establishing and 
supporting UNDP climate Incubator. 


