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ВОВЕД 

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРЕСТИЖНИ АКАДЕМСКИ ГРАЃАНИ е првата 

асоцијација во Македонија кој има за цел да ги промовира и вмрежи најуспешните 

студенти од сите професии и универзитети и да им помогне да го искористат во целост 

својот потенцијал преку развојот на креативноста, иновативноста и претприемачките 

вештини. НАПАГ е самостојна, невладина, непрофитна и непартиска асоцијација на 

граѓани кои во својата земја и пошироко ги остваруваат своите лични и колективни права 

и слободи. 

 

АКТИВНОСТИ И СЛУЧУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА 

 07.04.2014 – Регистрација на НАПАГ во Централниот регистар на Република 

Македоинија 

 10.04.2014 – Ставена во функција официјалната веб страна на НАПАГ. www.napag.mk 

 30.04.2014 – НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 

 05.05.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 07.05.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со ЛК АИЕСЕК Прилеп 

 08.05.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Првиот приватен универзитет ФОН 

 11.05.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 14.05.2014 - Презентација на НАПАГ пред студентите на ФОН 

 16.05.2014 – Објавено првото официјално интервју со Претседателот на Националната 

Асоцијација на Престижни Академски Граѓани, Д-р Виктор Ѓорѓиески со наслов „НАПАГ 

- СИМБОЛ НА НОВАТА КРЕАТИВНА И ПРЕТПРИЕМАЧКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЕЛИТА ВО 

МАКЕДОНИЈА“ на студентскиот портал www.fakulteti.mk  
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 21.05.2014- НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Универзитетот Американ Колеџ Скопје 

 31.05.2014 – Во Кинотека на Македонија се одржа свечен настан на кој беа доделени 

сертификати на првата генерација членови во Националната асоцијација на престижни 

академски граѓани (НАПАГ). Покрај доделените сертификати беа промовирани Марија 

Јаневска, автор на бестселерот „Белешките на Лајла Грејс“ и м-р Орде Ѓорѓиоски, 

директор на секторот за правни и општи работи во Витаминка како почесни членови на 

оваа престижна асоцијација. Покрај нив, на свеченоста се официјализираше и 

членството во НАПАГ на дел од најуспешните студенти од сите професии и од сите 

универзитети во Република Македонија.  

 12.07.2014 – Објавено првото издание на весникот НАПАГНИК кој ги содржи 

информациите за сите активности реализирани во периодот од формирањето на 

асоцијацијата јули 2014 година. 

 29.08.2014 -  НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Универзитетот „Св. Апостол Павле“ – Охрид 

 01.09.2014 – Стартуваше мега-проектот „Најсупешните студенти учат од најуспешните 

Македонци“ чија цел е да ги пренесе успешните приказни на претприемачи/менаџери, 

уметници, спортисти и научници. 

 11.09.2014 – Објавено првото интервју со Ирена Јакимовска, сопственик на Комфи 

Ангел во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“ кој предвидува реализирање интервјуа со сопствениците/менаџерите 

на успешните македонски компании чии успешни приказни претставуваат доказ дека и 

во Македонија може да се биде успешен со што директно ќе придонесат за 

мотивирање на најуспешните и најталентираните студенти да не размислуваат за 

напуштање на државата по студиите. Основната цел на проектот е активно да ги 

вклучи најуспешните македонски компании во развојот на креативните, иновативните 

и претприемачките вештини на најуспешните студенти од сите професии и 

универзитети во Република Македонија. Давајќи директен придонес кон зголемување 

на креативниот и иновативниот потенцијал на овие студенти, тие ќе го потврдат своето 

исклучително високо ниво на корпоративна општествена одговорност што 

дополнително ќе го зајакне позитивниот имиџ на компанијата и нејзините брендови во 

очите на целокупната јавност.  

 13.09.2014 – Гостување на претседателот и потпретседателот на НАПАГ во утринската 

програма „Ја сакам Македонија“ на ТВ Сител 

 17.09.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Иванов школа за лидери 

алумни асоцијација (ИСЛАА) 
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 18.09.2014 – Прес конференција на претседателот на НАПАГ за штипските медиуми 

 29.09.2014 – Одржана првата сертифицирана обука за членовите на НАПАГ со целосно 

членство во Битола: членовите на Националната асоцијација на престижни академски 

граѓани од Универзитетот „Климент Охридски“ беа дел од еднодневната обука на тема 

„Биди креативен и иновативен и размислувај претприемачки“. Предавањето го одржа 

д-р Игор Андреев, потпреседател на НАПАГ. 

 29.09.2014 - Гостување на претседателот на НАПАГ во вестите на ТВ Орбис Битола 

 01.10.2014 - Одржана првата сертифицирана обука за членовите на НАПАГ со целосно 

членство од Скопје 

 03.10.2014 - Објавено интервју со д-р Рашела Мизрахи, во склоп на проектот 

„Најуспешните студенти учат од најуспешните научници“. Овој проект предвидува 

реализирање интервјуа со докажани научници на национално и интернационално 

ниво со цел да ги мотивираат најталентираните поединци од сите професии да 

продолжат да работат напорно кон реализација на своите лични цели. 

 05.10.2014 - Објавено второто издание на весникот НАПАГНИК кој ги содржи 

информациите за сите активности реализирани во периодот од јули до октомври 2014 

година. 

 09.08.2014 - Гостување на претседателот и потпретседателот на НАПАГ во утринската 

програма на ТВ Алфа 

 15.10.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Државниот Универзитет воТетово 

 20.10.2014 – Промовирана албанската верзија на официјалната веб страна на НАПАГ 

 22.10.2014 – НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Студентскиот парламент при 

Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје 

 22.10.2014 - Свечен настан за второ доделување на сертификати на членовите на 

НАПАГ од Генерацијата 2014 кој се одржа во просториите на Универзитетот за туризам 

и менаџмент Скопје на кој за почесен член на НАПАГ беше прогласена д-р Рашела 

Мизрахи. 

 23.10.2014 – Промовиран натрпреварот за најдобар есеј каде на победникот НАПАГ, во 

соработка со Коузон, ќе ги покрие трошоците за Work&Travel програмата 2015 во USA. 

Победникот ќе биде објавен на 20.02.2015 година. 

 13.11.2014 - Промотивен настан на Меѓународниот Славјански Универзитет во Свети 

Николе 

 14.11.2014 - Презентација на НАПАГ на Career Expo 2014 организиран од Youth Council 

of the U.S. Embassy 
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 17.11.2014 - Гостување на претседателот и потпретседателот на НАПАГ во живо на 

телевизија 24 Вести во емисијата „За животот“ со Огнен Јанески 

 21.11.2014 - Објавено интервју со Фросина Мешкова, генерален извршен директор во 

Свислион, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“  

 23.11.2014 - Објавено интервју со д-р Златко Симоновски, претседател на Управен 

одбор и генерален директор на ФАКОМ АД – Скопје, во склоп на проектот 

„Науспешните студенти учат од најуспешните претприемачи“  

 25.11.2014 - Објавено интервју со д-р Ева Михаиловска, во склоп на проектот 

„Најуспешните студенти учат од најуспешните научници“ 

 26.11.2014 - НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со SWT Alumni Macedonia, 

првата work&travel алумни асоцијација во светот. 

 27.11.2014 - Објавено интервју со Иван Деановски, менаџер на Монтенегро Мебел, во 

склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните претприемачи“  

 30.11.2014 – Учество на дел од членовите и раководството на НАПАГ на 

Конференцијата за млади лидери "Предизвици и можности за балканското лидерство 

денес" под покривителство на претседателот на Република Македонија 

 01.12.2014 - Објавено интервју со Анита и Томислав Христови, основачи и 

косопственици на Христови Инженеринг, во склоп на проектот „Науспешните студенти 

учат од најуспешните претприемачи“  

 03.12.2014 - Објавено интервју со д-р Емил Угриновски, генерален менаџер на 

Неуромедика, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“  

 04.12.2014 - Објавено третото издание на весникот НАПАГНИК кој ги содржи 

информациите за сите активности реализирани во периодот од октомври до декември 

2014 година. 

 06.12.2014 - НАПАГ како партнер на Националниот центар за развој на иновации и 

претприемачко учење, го организираше промотивниот настан за промоција на Мрежата 

за поддршка на млади претприемачи - YES Network, во Вардарскиот регион. 

 08.12.2014 - Обрјавено интервјуто со иконата на македонската џез музика, Владимир 

Четкар, во склоп на проектот „Најуспешните студенти учат од најуспешните 

уметници“. Овој проект предвидува реализирање интервјуа со докажани уметници на 

национално и интернационално ниво со цел да ги мотивираат најталентираните 

поединци од сите професии да продолжат да работат напорно кон реализација на 

своите лични цели. 
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 10.12.2014 - Објавено интервју со Александар Чадиковски, директорот на производство 

во Идеал Шипка, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“. 

 11.12.2015 – Организирана работилницата за креативност, иновативност и мотивација 

од страна на Студентскиот Парламент при ТТФ Велес во соработка со НАПАГ. 

 12.12.2014 - Објавено интервју со Антоанета Кирова-Веселиновска,  одговорна за 

човечки ресурси во Office Plus и дел од менаџерскиот тим на компанијата, во склоп на 

проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните претприемачи“. 

 13.12.2014 - Објавено интервју со Арбен Абдурахмани, сопственикот на „Везе Шари, 

Лекер и Електро Шари“, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од 

најуспешните претприемачи“. 

 17.12.2014  - Во склоп на кампањата „Креатори на сонот“, НАПАГ го објави огласот за 

стипендии на 5 најдобри студенти од факултетите во Република Македонија за 

присуство на сертифицираната академија за развој на креативни, иновативни и 

бизнис-вештини Life Tools Academy под покровителство на Везе Шари, Лекар и Електро 

Шари. 

 20.12.2014  - Во склоп на кампањата „Креатори на сонот“, НАПАГ го објави огласот за 

стипендии на 5 најдобри студенти од факултетите во Република Македонија за 

присуство на сертифицираната академија за развој на креативни, иновативни и 

бизнис-вештини Life Tools Academy под покровителство на општина Струмица. 

 22.12.2014 – Колумна на претседателот на НАПАГ за магазинот Патоказ со наслов 

„НАПАГ активно придонесува за намалување на „одливот на мозоци“  

 22.12.2014 - Објавено интервју со Димитар Миновски, генерален секретар на АМСМ, во 

склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните претприемачи“. 

 22.12.2014  - Во склоп на кампањата „Креатори на сонот“, НАПАГ го објави огласот за 

стипендии на 5 најдобри студенти од факултетите во Република Македонија за 

присуство на сертифицираната академија за развој на креативни, иновативни и 

бизнис-вештини Life Tools Academy под покровителство на Здравје Радово. 

 22.12.2014 - Објавено интервју со Дејан Нешковиќ, генерален директор на АД Бетон 

Скопје, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“. 

 23.12.2014 - Објавено интервју со Јован Дабевски, генерален директор на Здравје 

Радово, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“. 
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 24.12.-2014 – Свечен настан на доделување сертификати за целосно членство на 10 

стипендисти на Неуромедика од редот на најдобрите студенти од медицинските 

факултети од Скопје и Штип, и трето свечено доделување на членовите на НАПАГ од 

генерација 2014. На тој настан за почесни членови беа прогласени д-р Ева 

Михаиловска, молекуларен биолог на постдокторски студии во Виена, и д-р Никола 

Стиков, професор по биомедицински инженеринг на Политехничката школа при 

Универзитетот во Монтреал, Канада. 

 24.12.2014 – НАПАГ потпиша Меморандум за соработка со Сојузот на Студенти по 

Медицина на Македонија 

 27.12.2014 - Предновогодишно гостување на претседателот на НАПАГ, д-р Виктор 

Ѓорѓиески во вестите на ТВ Орбис Битола 

 

 

Со почит 

д-р Виктор Ѓорѓиески 

Претседател на НАПАГ 

http://napag.mk/wp/%d0%bd%d0%b0%d1%98%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%b4-%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%85/
http://napag.mk/wp/?p=1075
http://napag.mk/wp/?p=1075

