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Зоја Кукић је активна у регионалном стартап екосистему већ скоро деценију. 
Један је од оснивача Startit-а, организације са мрежом од осам хабова широм 
Србије и првим програмом акцелерације за стартапове. Радила је са више од 30 
стартапа и део је Google Launchpad менторске мреже. 
 
Тренутно је на позицији директорке програма за стартап екосистем у 
Иницијативи Дигитална Србија, организацији која окупља више од 30 компанија 
и организација. Сарађује са предузетницима, инвеститорима, стартап 
организацијама и корпорацијама у циљу побољшања окружења за раст српских 
стартапа. Такође помаже домаћим и међународним инвеститорима и пословним 
анђелима да се повежу са српским предузетницима. 
 
Зоја је дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду, где је 
завршила и мастер студије. Активна је у оснаживању жена које се баве модерним 
технологијама и основала је SheRocksGlobal, глобалну заједницу жена које се 
међусобно професионално развијају и подржавају. 
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Zoja Kukić has been active in the regional startup ecosystem for almost a decade. She 
co-founded Startit, organization with a network of eight hubs across Serbia, online 
tech media and a first pre-acceleration program for startups. She has worked with 
more than 30 startups and is part of the Google Launchpad mentorship network. 
 
She is currently holding position of a Programme Director for Startup Ecosystem in the 
Digital Serbia Initiative, private non-profit gathering оf more than 30 companies and 
organizations. She is working together with entrepreneurs, investors, startup support 
organizations and corporations in order to improve the environment for the Serbian 
startups to grow. She is also helping local and international investors and business 
angels connect with Serbian entrepreneurs.  
 
Zoja obtained a Bachelor and Master’s degree at Faculty of Economics, University of 
Belgrade. She is active in empowering women in the tech sector and has co-founded 
SheRocksGlobal, an imperfect truly global and diverse community of women who 
develop and support each other. 


