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Др Сандра Нешић је програмска директорка Центра за развој технолошког 
предузетништва и иновације - ICT Hub и програмска саветница у инвестиционом 
фонду ICT Hub Venture. 
 
Током протеклих пет година осмислила је и водила више програма инкубације за 
младе иновативне тимове и стартапе чији је циљ развој њихових идеја у одржива 
предузећа. Била је чланица стручног жирија у стартап такмичењима и менторка 
у неколико програма пословног убрзања. Њена експертиза укључује: дизајн 
предлога вредности, тестирање идеја, дизајн пословног модела, израду 
стратегије комерцијализације и успостављање партнерстава. Она је програмска 
директорка и предавач на - ICT Hub Академији за управљање иновацијама за 
корпоративне иноваторе. 
 
Има академску каријеру у области менаџмента и економије, ангажована је као 
наставник и сарадник у бројним истраживачким и стручним пројектима. 
Ванредна је професорка на Универзитету Сингидунум и предаје на Факултету за 
медије и комуникације. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 SANDRA NEŠIĆ  

 
PROGRAM DIRECTOR AT CENTER FOR TECHNOLOGY 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION – ICT HUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra Nesic, Phd is the Program Director at Center for Technology Entrepreneurship 
and Innovation – ICT Hub and the Program Advisor at investment fund ICT Hub 
Venture. 
 
Over the past five years, she has designed and led multiple incubation programs for 
young innovative teams and companies aimed at supporting the development of their 
ideas into sustainable businesses. She was a member of the jury in startup 
competitions and a mentor in several acceleration programs. Her expertise includes: 
designing value propositions, testing ideas, designing business model, developing go-
to-market strategy and establishing appropriate partnerships. She is the Program 
Director and the lecturer at ICT Hub's Innovation Management Academy for corporate 
innovators. 
 
She has an academic career in management and economics, as a teacher and associate 
in numerous research and professional projects. She is Associate Professor at 
Singidunum University and teaches at Faculty of Media and Communications. 


