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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 2015 ГОДИНА 

 13.01.2015 -  НАПАГ стана дел од официјалната листа на непрофитни организации на 

Советот на Европа.  

 21.01.2015 – Објавено четвртото издание на весникот НАПАГНИК кој ги содржи 

информациите за сите активности реализирани во периодот од декември до јануари 

2015 година. 

 23.01.2015 - Објавено интервју со Габриела Павловска, директор во Окитекс, во склоп 

на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните претприемачи“. 

 24.01.2015 – Промовирано видеото "Are you a Dream Maker? If yes, then your help can 

make NAPAG's mission possible." 

 26.01.2015 - Објавено интервју со Кирил Трендафилов, главен извршен директор на 

Близу Македонија, во склоп на проектот „Науспешните студенти учат од најуспешните 

претприемачи“. 

 26.01.2015 - Објавено интервју со Благоја Конески, сопственик на конфекцијата 

„HATRA Fashion“ и детскиот моден бренд „Tilla“, во склоп на проектот „Науспешните 

студенти учат од најуспешните претприемачи“. 

 26.01.2015 - Објавено интервју со д-р Златко Муцунски, генерален директор на Порше 

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

претприемачи“. 
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 27.01.2015 – На Facebook страната на НАПАГ,  воведен е форум за дискусија на 

најразлични теми од области кои ги засегаат најуспешните студенти во Република 

Македонија. 

 02.02.2015 – Прогласени добитниците на стипендии за посета на тримесечната 

сертифицирана академија Life Tools Academy која започнува на 28.02.2015. 

 14.02.2015 – Свечен настан на доделување ваучери на петтемина стипендисти од 

страна на сопственикот на Везе Шари, г-нот Арбен Абдурахмани. Настанот се одржа во 

кругот на фабриката во с. Требош, Тетово. 

 19.02.2015 – Свечен настан на доделување ваучери на тројцата стипендисти од страна 

на сопственикот на Здравје Радово, г-нот Јован Дабевски. Настанот се одржа во 

просториите на Здравје Радово во Скопје. 

 21.02.2015 – НАПАГ добитник на награда на церемонијата „Најпопуларни за 2014“ во 

организација на телевизија Орбис во Битола. Битолчани преку анонимна анкета го 

прогласија НАПАГ за Најуспушна иновативна платформа за социјално 

претприемништво. Наградата ја подигна претседателот на НАПАГ, а имаше и свое 

обраќање пред 700 гости од бизнис елитата во Македонија. 

 24.02.2015 - Потпишан Меморандум за соработка со студентскиот парламент при 

Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и одржана презентација пред 

најуспешните студенти од тој универзитет за активностите на НАПАГ 

 28.02.2015 – Реализиран првиот модул „Изгради личен бренд“ од тримесечната 

сертифицирана академија Life Tools Academy со групата стипендисти од Везе Шари, 

Здравје Радово и општина Струмица. 

 02.03.2015 – Објавени резултатите од Натпреварот за најдобар есеј – добитник на 

наградата „Покривање на трошоците за Work&Travel програмата 2015 во САД“ е Давор 

Данилоски од Техничко-технолошкиот факултет Велес. 

 07.03.2015 – Реализиран вториот модул „Генерирај иновативни идеи 1“ од 

тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy со групата стипендисти од 

Везе Шари, Здравје Радово и општина Струмица. 

 09.03.2015 – Со објавување на огласот за стипендии, официјално започна проектот „Со 

најуспешните студенти заедно за Карпош“, поддржан од Општина Карпош која ќе 

додели 30 стипендии за целосно членство во НАПАГ, а во склоп на проектот 
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стипендистите низ фокус сесии ќе изработат креативна промотивна кампања за 

општинската понуда на Карпош. 

 12.03.2015 - Објавено петтото издание на весникот НАПАГНИК кој ги содржи 

информациите за сите активности реализирани во периодот од јануари до март 2015 

година. 

 13.03.2015 – Објавено петтото издание на весникот НАПАГНИК на Албански јазик кој ги 

содржи информациите за сите активности реализирани во периодот од јануари до март 

2015 година. 

 28.03.2015 – Реализиран третиот модул „Генерирај иновативни идеи 2“ од 

тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy со групата стипендисти од 

Везе Шари, Здравје Радово и општина Струмица. Учесниците се стекнаа со знаење и 

вештини за алатките за генерирање иновативни идеи: 1. Техника на “6 KIPLING 

прашања” 2. ПРЕКРШИ ГИ ПРАВИЛАТА техники, и 3. SCAMPER техника 

 04.04.2015 – Реализиран четвртиот модул „Процени ја атрактивноста на генерираните 

бизнис-идеи“ од тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy со групата 

стипендисти од Везе Шари, Здравје Радово и општина Струмица. 

 17.04.2015 - Објавено интервју со м-р Дане Јованов, генерален директор на Винарија 

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

претприемачи“. 

 18.04.2015 - Реализирани петтиот модул „Проекција на готовински тек“ и шестиот 

модул „Аплицирај за проект“ од тримесечната сертифицирана академија Life Tools 

Academy со групата стипендисти од Везе Шари, Здравје Радово и општина Струмица. 

 20.04.2015 - Објавено интервју со Сеад Кочан, сопственик и генерален директор на 

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

претприемачи“. 

 20.04.2015 – Објавена листата на добитници на стипендии за Academy Adora Inzenering. 

 22.04.2015 – НАПАГ се појави како покровител на првата меѓународна тренинг-

конференција „Иновативна компанија – како да ја искористите креативноста на 

вработените и клиентите“. Целта на тренинг-конференцијата беше да се потенцира 

значењето на иновациите за растот и развојот на сите приватни компании, независно 

од нивната големина и дејноста која ја извршуваат.Пред стотината претставници на 

компании од приватниот сектор модератор беше претседателот на НАПАГ, д-р Виктор 
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Ѓорѓиески, а панелисти на оваа тренинг-конференција беа Јасмина Поповска - 

директорка на Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија, 

Маја Антеска - директорка на националната програма на European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) Macedonia, д-р Игор Андреев – потпретседател 

на НАПАГ, Зоран Торгашев – генерален директор на Datastation, Belgium, и Елизабета 

Николовска, Head of Business Excellence Office, EVN Македонија.  

 25.04.2015 – Реализиран првиот модул „Изгради личен бренд“ од тримесечната 

сертифицирана академија Academy Adora Inzenering со групата стипендисти од 

Фондацијата проф.д-р Ванчо Чифлиганец и стипендистот од Bionika Pharmaceuticals. 

 26.04.2015 – Реализиран вториот модул „Генерирај иновативни идеи 1“од 

тримесечната сертифицирана академија Academy Adora Inzenering со групата 

стипендисти од Фондацијата проф.д-р Ванчо Чифлиганец и стипендистот од Bionika 

Pharmaceuticals. 

 30.04.2015 - Гостување на претседателот на НАПАГ во вестите на ТВ Орбис Битола 

за улогата на Асоцијацијата во идниот развој на македонската економија 

 06.05.2015 - Интервју на потпретседателот на НАПАГ, д-р Игор Андреев за веб сајтот 

inovativnost.mk 

 08.05.2015 – Свечено доделен ваучерот за посета на тримесечната сертифицирана 

академија Life Tools Academy на стипендистката од Фармацевстскиот факултет, Кети 

Танеска, од страна на директорот на Bionika Pharmaceuticals. 

 09.05. 2015 – Реализиран третиот модул од Academy Adora Inzenerening, насловен како 

"Генерирај иновативни идеи - 2" 

 12.05.2015 – Објавена листата на добитници на стипендии за посета на тримесечната 

сертифицирана академија Life Tools Academy под покровителство на г-нот Кирил 

Трендафилов. 

 16.05.2015 – Реализиран првиот модул „Изгради личен бренд“ од третата по ред 

тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy на Факултетот за 

информатика и компјутерска техонологија во Битола спонзорирана од г-нот Кирил 

Трендафилов. 
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 19.05.2015 – Реализирани последните два модули од тримесечната сертифицирана 

академија Life Tools Academy со групата стипендисти од Везе Шари, Здравје Радово и 

општина Струмица. Со тоа официјално заврши првата сертифицирана академија. 

 20.05.2015 – Реализиран петтиот модул „Аплицирај за проект“ од Аcademy Adora 

Inzenering. 

 23.05.2015 - Реализиран вториот модул „Генерирај иновативни идеи 1“ од третата по 

ред тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy на Факултетот за 

информатика и компјутерска техонологија во Битола спонзорирана од г-нот Кирил 

Трендафилов. 

 26.05.2015 – На свечен настан во просториите на Коузон, генералниот директор Зоран 

Кочоски му го додели ваучерот за покривање на трошоците од Work&Travel програмата 

во САД на Давор Данилоски од Техничко-технолошкиот факултет во Велес. 

 28.05.2015 – Свечен настан на доделување ваучери на 10те стипендисти за посета на 

тримесечната сертифицирана академија Academy Adora Inzenering спонзорирана од 

Фондацијата проф.д-р Ванчо Чифлиганец. Настанот се одржа во просториите на Адора 

Инженеринг, а проф.д-р Ванчо Чифлиганец лично ги додели ваучерите. 

 29.05.2015 - Објавена листата на добитници на стипендии за Transmet Academy. 

 29.05.2015 - Реализиран четвртиот модул „Проценија атрактивноста на генерираните 

бизнис-идеи“ од Аcademy Adora Inzenering. 

 30.05.2015 – Реализиран третиот модул „ Генерирај иновативни идеи 2“ од третата по 

ред тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy на Факултетот за 

информатика и компјутерска техонологија во Битола спонзорирана од г-нот Кирил 

Трендафилов. 

 05.06.2015 – Реализиран четвртиот модул "Процени ја атрактивноста на генерираните 

бизнис-идеи" од третата по ред тримесечната сертифицирана академија Life Tools 

Academy на Факултетот за информатика и компјутерска техонологија во Битола 

спонзорирана од г-нот Кирил Трендафилов. 

 06.06.2015 – Реализирани последните два модули од тримесечната сертифицирана 

академија Academy Adora Inzenering со групата стипендисти од Фондацијата проф.д-р 

Ванчо Чифлиганец и стипендистот од Bionika Pharmaceuticals. 
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 10.06.2015 – Објавен огласот за стипендии за 20 најупсешни студенти за целосно 

членство во НАПАГ како еден од бенефитите од реализацијата на проектот „Со 

најуспешните студенти заедно за Скопје“. 

 06.06.2015 – Свечено доделување на ваучери за посета на тримесечната 

сертифицирана академија Transmet Academy на 10 најуспешни студенти од страна на 

генералниот директор на Трансмет, г-нот Сеад Кочан. 

 20.06.2015 – Објавени резултатите од огласот за стипендии за 20 најупсешни студенти 

за целосно членство во НАПАГ во склоп на проектот „Со најуспешните студенти заедно 

за Скопје“. 

 25.06.2015 – Организирана Годишната конференција 2015 по повод прославата на 

првиот роденден на НАПАГ во просториите на Кинотека на Македонија пред околу 140 

гости. 

 26.06.2015 – Гостување на раководството на НАПАГ во емисијата „За животот“ со Огнен 

Јанески на 24 Вести со тема: Првиот роденден на Националната асоцијација на 

престижни академски граѓани. 

 30.06.2015 – Интервју на претседателот на НАПАГ за The Balkan Youth Newsroom project 

 08.08.2015 – Објавено интервјуто со почесниот член на НАПАГ, д-р Кире Диманоски 

 15.08.2015 – НАПАГ е лиценциран од Stubrand да го реализира првото официјално 

истражување на Stubrand во Македонија. 

 15.09.2015 – НАПАГ ја започна реализацијата на првото официјално истражување на 

Stubrand во Македонија. 

 07.10.2015 – Одржана обуката и првата фокус сесија за креирање на креативна 

маркетинг камапања за привелекување туристи и инвеститори со стипендистите на 

општина Карпош во склоп на проектот „Со најуспешните студенти заедно за Карпош“ 

 12.10.2015 – Одржани последните модули од третата по ред тримесечната 

сертифицирана академија Life Tools Academy на Факултетот за информатика и 

компјутерска техонологија во Битола спонзорирана од г-нот Кирил Трендафилов. 

 14.10.2015 - Одржана обуката и фокус сесијата за креирање на креативна маркетинг 

камапања за привелекување туристи и инвеститори со стипендистите на Град Скопје 

во склоп на проектот „Со најуспешните студенти заедно за Скопје“ 
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 14.10.2015 – Објавен списокот на добитници на стипендија од Stubrand за посета на 

тримесечната сертифицирана академија Life Tools Academy  

 17.10.2015 – Со реализиацијата на првиот модул „Изгради личен бренд“, официјално 

започна четвртата по ред тримесечната сертифицирана академија за животни вештини 

Transmet Academy со 10те стипендисти на компанијата Трансмет. 

 20.10.2015 – Со објавувањето на интервјуто на м-р Небојша Јованоски започна проектот 

„Амбасадорите на НАПАГ“кој предвидува споделување на интервјуа со членовите на 

Националната асоцијација на престижни академски граѓани (НАПАГ), преку што истите, 

од една страна ќе добијат дополнителна промоција во јавноста како најупешни 

студенти во своите струки, а од друга страна ќе ги мотивираат останатите студенти да 

работат напорно и да ги достагнат нивните успеси. 

 28.10.2015 – Објавено второто интервју во склоп на проектот „Амбасадорите на НАПАГ“ 

со Давор Данилоски, добитникот на стипендија за Work&Travel 2015. 

 01.11.2015 - Реализиран вториот модул „Генерирај иновативни идеи 1“ од четвртата по 

ред тримесечната сертифицирана академија за животни вештини Transmet Academy со 

10те стипендисти на компанијата Трансмет. 

 07.11.2015 – Официјална средба на стипендистите на втората академија Life Tools 

Academy со донаторот, г-нот Кирил Трендафилов во Охрид. 

 21.11.2015 – Реализиран третиот модул „ Генерирај иновативни идеи 2“ од четвртата 

по ред тримесечната сертифицирана академија за животни вештини Transmet Academy 

со 10те стипендисти на компанијата Трансмет. 

 28.11.2015 – Реализиран четвртиот модул "Процени ја атрактивноста на генерираните 

бизнис-идеи" од четвртата по ред тримесечната сертифицирана академија Transmet 

Academy со 10те стипендисти на компанијата Трансмет. 

 06.12.2015 – Реализирани петтиот и шестиот модул „Проекција на готовински тек“ и 

шестиот модул „Аплицирај за проект“ од четвртата по ред тримесечната 

сертифицирана академија Transmet Academy со 10те стипендисти на компанијата 

Трансмет. 

 12.12.2015 – Одржани последните два модули од четвртата по ред тримесечната 

сертифицирана академија Transmet Academy со 10те стипендисти на компанијата 

Трансмет. 
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Здружение Национална асоцијација на престижни академски граѓани - НАПАГ 

ул.Никола Тесла бр. 18/1-48, Скопје 

 www.napag.mk и napag@napag.mk  

Здружение НАЦИОНАЛНА 

АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРЕСТИЖНИ 

АКАДЕМСКИ ГРАЃАНИ 

 15.12.2015 – Одржан свечениот настан за прогласување на официјалните Stubrand-ови 

за 2015 година во Република Македонија. Дел од членовите на НАПАГ и учесници на 

тримесечните сертифицирани академии ја имаа честа да ги доделат статуетките и 

признанијата за најпопуларните брендови во Република Македонија за 2015 година 

според мислењето на студентите. 

 22.12.2015 – Објавено третото интервју во склоп на проектот „Амбасадорите на НАПАГ“ 

со Африм Реџепи од градежниот факултет во Скопје и учесник на Transmet Academy. 

 

Со почит 

д-р Виктор Ѓорѓиески 

Претседател на НАПАГ 
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