
 

 ЗОЈА КУКИЋ 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦА И КОНСУЛТАНТКИЊА  
 
 
 
 
 
 
 
 
Зоја је део стартап и иновационог екосистема више 
од једне деценије у оквиру ког је радила са 
стартапима, великим компанијама и институцијама. 
 

Као саветница тимовима у оквиру Иновационог фонда највише је радила највише на: 
• идентификовању тржишно најатрактивнијих усмеравања за иновацију, 
• позиционирању производа кроз рад са тимом, 
• проналажење раних прихватаоца и потенцијалних партнера, 
• разматрање опција за даље финансирање и подршка и 
• увођењу тима у бизнис методологије за развој иновација 

 

Радила је са десетинама стартапа, помагала дигиталну трансформацију у глобалним 
компанијама, покренула неке од инструменталних иницијатива за раст балканског 
екосистема,  и говорила на више од 100 регионалних догађаја. Она је предузетница и 
консултанткиња, фокусирана на тачке спајања технологије, иновација и бизниса. Води 
такође неколико интерних технолошких пројеката. 
 

Као суоснивачица Стартита, креирала је мрежу стартап хабова широм Србије, неколико 
програма за подршку стартапима и стартап акцелератор који је 2018. постао део Google 
for Startups. Такође је била један од оснивача Иницијативе “Дигитална Србија” кроз коју 
се фокусирала на побољшање домаћег стартап екосистема радећи на повећању 
могућности финансирања и јачању међународне видљивости и сарадње унутар сектора. 
 

У 2020. се њен фокус се преселио на глобална тржишта и на подршку компанијама у 
процесу дигиталне трансформације. Радила је са компанијама са 5 континената из 
различитих индустрија - од технолошке до хемијске. 
 

Зоја је дипломирала и магистрирала на Економском факултету Универзитета у Београду. 
Део је глобалног подкаста три жене предузетнице, као и неколико других програма 
посвећених женама и њиховом пословном развоју. Зоја је такође препозната у оквиру 
програма Глобални економски мултипликатори америчког Стејт департмента. 
 
 
 



 

 ZOJA KUKIĆ  

 
ENTREPRENEUR AND CONSULTANT 

 
 
 
 
 
 
 
Zoja has worked in the startup and innovation sector for 
over a decade — working with early-stage startups, big 
companies, and institutions. 
 
As an advisor to teams within the Innovation Fund, she mostly worked on: 

• identifying the most attractive directions for innovation on the market, 

• product positioning through team work, 

• finding and reaching to early adopters and potential partners, 

• consideration of options for further funding and support, 

• introducing the business methodology for the innovation development to the team 
 
She is an entrepreneur and advisor, specializing at the intersections of tech, innovation and 
business. She is also running several in-house tech projects. Zoja started instrumental 
initiatives for the growth of the Balkan ecosystem, worked with dozens of startups, supported 
digital transformation initiatives in global companies, and spoke at more than 100 regional 
events. 
 
She co-founded the network of startup hubs across Serbia, built national tech media, and a 
startup accelerator which in 2018 became a part of Google Launchpad. She was also a 
founding member of the Digital Serbia Initiative through which she focused on improving the 
startup ecosystem landscape by improving funding opportunities, and strengthening 
international visibility and collaboration within the sector. 
 
In 2020, her focus moved to global markets and on supporting companies in their digital 
transformation journeys. She worked with companies on 5 continents and spent two years 
collaborating with the NY-based Digital Supply Chain Institute. 
 
Zoja has a Bachelor's and Master's degree from the Faculty of Economics, University of 
Belgrade. She is a co-host of SheRocksGlobal, a global podcast by three women 
entrepreneurs. Zoja is also the recipient of the US Department of State's Global Women 
Economic Multipliers program, where she remains an active alumnus. 


