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Викторија Петров је ангажована на Економском факултету у Суботици, 
Универзитет у Новом Саду, од 2003. године, а тренутно је у звању доцента. У раду 
са студентима на свим нивоима студија покрива области економске теорије, али 
и апликативног аспекта израде пословних модела. Аутор је бројних научних 
радова изложених на међународним конференцијама, и објављеним у 
престижним међународним часописима.  
 
Активно је укључена у активности Пословног инкубатора Нови Сад од самог 
оснивања 2010. године, као екстерни консултант и асистент у фази 
прединкубације.  
 
Викторија Петров има богато искуство у раду са потенцијалним стартапима и 
младим тимовима. Од 2005. године до 2020. године активно је учествовала у 
организацији Такмичења за најбољу технолошку иновацију, где је запажено 
место имала у спровођењу едукације на тему израде пословног модела, 
истраживања тржишта и представљања иновативних идеја инвеститорима.  
 
Као програмски менаџер у nStarter-у, кроз бројне пројекте сарадње са Развојном 
агенцијом Србије, и осталим финансијерима спровела је обуке и била ментор 
младим потенцијалним предузетницима.  
 
Референтни сектори: ICT, креативна индустрија и управљање знањем 
 
Linkedin: https://rs.linkedin.com/in/viktorija-petrov-56026a4 
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Viktorija Petrov has been employed by the Faculty of Economics, University of Novi 
Sad, since 2003, where currently she is an Assistant Professor. Working with students 
at all academic levels, she lectures Economic Theory, as well as more applicable 
Business Model Generation. She is the author of numerous scientific papers presented 
at international conferences or published in scientific journals.  
 
Viktorija has taken active participation in the activities of Business Incubator Novi Sad 
since its establishment 2010, as an External Consultant and an Incubation Assistant.  
 
Viktorija has extensive experience in working with potential start-ups and would-be 
entrepreneurs. From 2005 to 2020, she actively participated in the organization of the 
Competition for the best technological innovation, where she had a prominent role in 
conducting education on business models, market research and presenting innovative 
ideas to investors. 
 
As a Program Manager at nStarter, through numerous cooperation projects with the 
Development Agency of Serbia and other financiers, she conducted trainings and 
mentored young entrepreneurs. 
 
Specific sectors of interest: ICT, creative industry and knowledge management 
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