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Горан Илић је у последње три године професионално ангажован као партнер за 
развој тржишта западног Балкана у Импулс саветовању д.о.о., једној од најбрже 
растућих саветодавних предузећа за подршку иновативним МСП у Хрватској.  
 
Горан има двадесетогодишње искуство у директој подршци МСП, кроз 
националне и међународне инструменте финансијске подршке у циљу јачања 
њихове конкурентности и тржишног позиционирања. 
 
Такође, више од десет година је радио као директор представништва Привредне 
Коморе Србије у Италији на јачању билатералне привредно – трговинско - 
технолошке сарадње, подржавајући српска предузећа у планирању и развоју 
пословно-комерцијалне стратегије. 
 

Поред релевантног искуства у пословном саветовању и стратешком планирању, 
Горан је стекао завидно искуство у управљању пројектима финансираним из 
фондова ЕУ, посебно у програмима трансанационалне и прекограничне сарадње.  

 

Као Таск менаџер за Србију, радио је пет година при Заједничком Техничком 
Секретаријату ИНТЕРЕГ Јадранског прекограничног програма, пружајући 
техничку асистенцију Управној дирекцији Програма у припреми програмске 
документације и евалуацији пројектних предлога. 

 

Академско образовање: Мастер из стратешког менаџмента за одрживи развој. 

 

Поље експертизе: иновације зелене индустрије, С3. 
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In the last three years, Goran has been 
professionally engaged as a partner for the development of the Western Balkans 
market within Impuls savetovanje LLC, one of the fastest growing consulting 
companies supporting innovative SMEs in Croatia. 
 
He has twenty years of experience in direct support to SMEs, in relation to national 
and international instruments of financial support in order to strengthen their 
competitiveness and market positioning.  
 
For more than ten years, he worked as director of the representative office of the 
Serbian Chamber of Commerce in Italy supporting strengthening bilateral economic - 
trade - technological cooperation, as well as the Serbian companies in preparation and 
development of business and commercial strategies.  
 
In addition to the experience in business consulting and strategic planning, he has 
acquired relevant experience in managing EU funding projects, especially in the 
framework of transnational and cross-border cooperation programs.  
 
He worked for five years as Task Manager for Serbia at the Joint Technical Secretariat 
of the INTEREG Adriatic Cross-Border Program, providing technical assistance to the 
Programme Managing Authority in the preparation of program implementation 
documentation and evaluation of the project proposals. 
 
He holds a Master degree in strategic management for the sustainable development. 
 
Field of expertise: green industry innovation, S3. 


