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Наташа је менаџерка са искуством из научне области и networker по природи. 
Ужива у томе да препозна и створи прилике за сарадњу. Уназад 20 година радила 
је на повезивању индустрије, научне заједнице и иновација. Наташа је 
докторирала фармацеутске науке на Универзитету у Утрехту у Холандији. 
 
Радила је за фармацеутску компанију Merck&Co у Холандији где је управљала 
тимом задуженим за развој биолошких лекова. У холандској компанији 
Bioconnection била је директор програма за управљање трансфером технологије, 
пословним уговарањем и производњом иновативних биолошких лекова. На 
Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду активно 
је учествовала у успостављању активности трансфера технологије и 
комерцијализације иновација као консултант управљачког тима. 
 
Као декан на Фармацеутском факултету у Новом Саду, Наташа развија нове 
видове пословања факултета и ради на развоју наставног плана и програма кроз 
укључивање савремених предмета, учења заснованог на решавању проблема, 
предузетништва и дигиталне писмености. 
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Nataša is a manager with scientific background and a networker by nature. She enjoys 
recognising and creating opportunities and facilitating collaborations. Over the last 20 
years she has been working at the intersection of the industry-academia-innovation. 
Nataša holds PhD in pharmaceutical sciences from Utrecht University, Netherlands. 
 
She worked for Pharmaceutical company Merck&Co, Netherlands, leading the team 
responsible for development of biological drugs. In the Dutch company Bioconnection 
she was a director of program management responsible for technology transfer, 
contract development and manufacturing of innovative biological medicines. At the 
Institute for Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade, she 
was actively involved in the establishment of technology transfer activities and 
commercialization of innovation as a consultant of the management team. 
 
As a dean at Faculty of Pharmacy Novi Sad she leads the development of the faculty 
which includes development of new businesses and renewing of the curriculum with 
up-to-date subjects, Problem Based Learning concept, entrepreneurship, digital 
literacy. 


