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Искусни професионални менаџер са широким знањем из пословања и 
менаџмента и више од 20 година искуства из области трансфера технологије, 
предузетничког капитала и раног улагања, менаџмента, иновација, стратегије, 
пословног развоја, управљања пројектима, продаје и маркетинга. Поседује 
комуникационе, презентационе, лидерске вештине, као и вештине преговарања 
и менторинга.  
 
Домагој је дипломирао на Електротехничком факултету Свеучилишта у Загребу. 
Стекао је MBA на IEDC – Пословна школа (Блед, Словенија) и обогатио своје 
менаџерске и лидерске вештине кроз различите програме, укључујући оне на 
MIT, VTT, Oxford, Cambridge, WIPO Worldwide Academy и форуме Светске банке за 
економију знања. 
 
Искуство је стицао у међународним корпорацијама, као и у малим и средњим 
предузећима. Оснивач је и неколико стартапа. Професионалну каријеру започео 
је у консултантској компанији Cap Gemini Ernst&Young, радио је у Siemens Business 
Services и као генерални директор у Rudjer Innovations (компанији за инвестиције 
и трансфер технологије са Института Руђер Бошковић). У 2014. године постао је 
Партнер у South Central Ventures који управља ENIF VC фондом. Од 2021. године 
је водећи партнер је у Feelsgood VC фонду са друштвеним утицајем.  
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Experienced professional manager with extensive knowledge in business and 
management. Offering over 20 years of versatile experience in technology transfer, VC 
and early investments, management, innovations, strategy, business development, 
project management, sales and marketing. Possesses communication, presentation, 
interpersonal, leadership, negotiation and mentoring skills. 
 
Hе graduated at Faculty of Electrical Engineering, University of Zagreb. He has acquired 
MBA from IEDC (Bled, Slovenia) and has refined his management and leadership skills 
through various executive programs, including the ones at MIT, VTT, Oxford, 
Cambridge, WIPO Worldwide Academy, World Bank knowledge economy forums etc. 
 
He gained experience in international corporations as well as in SME 's. In addition, he 
personally had few start-ups of his own. Domagoj has started his professional career 
in consulting company Cap Gemini Ernst&Young. Later he moved to Siemens Business 
Services. In 2007 he joined Rudjer Innovations as CEO (Technology transfer and 
investment company from Rudjer Boskovic Institute). In 2014, he became a Partner at 
South Central Ventures who manages the ENIF VC Fund. Since 2021, he has been a 
Managing Partner in the Feelsgood VC fund with social impact. 

 

 


