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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 где је 
такође и гостујући професор од 2013. године на катедри за биолошка средства и 
биотехнологију. 
 
Од 2021. године Наташа је консултант за иновације и науку у Светској банци где 
кроз трансфер технологије пружа подршку истраживачима у комерцијализацији 
истраживања и проналазака, као и у трансформацији истраживачких институција. 
Била је и пословни ментор на програму Доказ концепта који спроводи Фонд за 
иновациону делатност. Чланица је ФИП (International Pharmaceutical Federation) 
радне групе за дигиталну фармацију. 
 
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 углавном има 
улогу менаџера и посвећена је развоју релативно нове и модерне образовне и 
истраживачке институције која је усмерена на успостављање чврсте сарадње са 
пословним партнерима и стејколдерима из области здравства и фармације. 
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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 
where she also is a visiting professor for biologicals and biotechnology since 2013. 
 
Since 2021. Natasa has been Innovation and science consultant at the World Bank 
(consultant in tech transfer, support to researchers to translate their science and 
innovation to business collaboration, support to transformation of research 
institutions). She has also been a business mentor for the Innovation Fund program 
Proof of Concept. She is a member of FIP (International Pharmaceutical Federation) 
working group in digital pharmacy. 
 
Previously 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 mainly has managerial role and is 
committed to development of a relatively new and modern educational/research 
institution focused on establishment of strong collaboration with relevant business 
partners and various stakeholders in health/pharmacy field. 


