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Милош Матић је Партнер у ICT Hub Venture, првом приватном инвестиционом 
фонду намењеном технолошким стартапима у раној фази у Србији. Милош је 
задужен за оперативан рад целокупног фонда, портфолио менаџмент компанија, 
мапирање и упознавање стартапа из југоисточне Европе. Као део ICT Hub Venture 
регионалног екосистема, Милош је задужен и за развој и изградњу локалне 
предузетничке заједнице и менторисање локалних стартапа. У склопу тога 
основао је VC Chat podcast намењен едукацији регионалних стартапа о 
прикупљању капитала из конкретних примера, и односу са инвеститорима, са 
циљем да приближи глобалну праксу VC индустрије региону. 
 
Такође, део је менторског програма Google Launchpad, глобалне заједнице 
одабраних стартап ментора, као и многих других акцелераторских програма 
попут Biosense Accelerator-а, Стартап Академије у Подгорици, Startup Wеек у 
Скопљу и других. Милош је био Амбасадор и саветник у склопу Global Startup 
Awards такмичења. Члан је неколико радних група за развој локалног стартап и 
инвестиционог екосистема у склопу Дигиталне иницијативе Србије и Кабинета 
министра за иновације и технолошки развој Владе Републике Србије. И сам је 
предузетник. Претходно је радио у склопу UNDP Србија и развојном центру 
Microsoft Србија. 
 
Референтни сектори: : ICT, иновације, прикупљање предузетничког капитала, 
стратешко размишљање, пословни развој компаније, преговарање, итд. 
 
Linkedin: https://rs.linkedin.com/in/milos-matic 
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Miloš Matić is Partner at ICT Hub Venture, first privately owned venture capital fund 
in Serbia. Miloš is in charge of funds operations, portfolio management and 
development, mapping and sourcing of startups from the SEE region. As a part of ICT 
Hubs’ ecosystem, Miloš is in charge of building the entrepreneurship community and 
mentoring local startups. With an aim to bring closer the VC industry and its global 
practice to the region, Milos founded VC Chat podcast that he hosts. The podcast will 
bring real world stories and examples on how startup founders should plan, execute 
and negotiate VC investments. 
 
He is the part of Google Launchpad Mentor Program, a global community of verified 
mentors for startups, and he is called to be a mentor for many other local and regional 
programs such as Biosense Accelerator, Startup Academy in Montenegro, Startup 
Week in North Macedonia and many others. Miloš is also Ambassador and Advisor for 
Global Startup Awards competition and entrepreneur himself. He previously worked 
for UNDP and Microsoft Development Center Serbia. 
 
Specific sectors of interest: ICT, innovation, VC fundraising, strategic thinking, business 
development, negotiations etc. 
 
Linkedin: https://rs.linkedin.com/in/milos-matic 
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