
 Стопанската комора на Македонија и Студентскиот 
парламент при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
започнуваат нов Проект: „Претприемништвото – иднината на 
студентите“, со цел развој и промоција на претприемништвото 
и поттикнување на значењето на секоја бизнис-идеја на 
секој студент. Иновативноста, креативноста и способноста 
за преземање ризик се основите на  претприемништвото, 
но развивањето на претприемничка култура, особено кај 
младите, подразбира и развивање на потребните способности 
и вештини. 
 
 Овој проект, кој ќе опфати 100 студенти од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, ќе им помогне 
на младите претприемачи да остварат директни контакти 
со успешни бизнисмени од реалниот сектор, да ги стекнат и 
надградат потребните способности, вештини и знаења и на тој 
начин да ги зголемат своите шанси за остварување на своите 
бизнис-идеи и полесно справување со предизвиците на пазарот 
на трудот.  

Како да се пријавите? 

 Сите заинтересирани студенти кои имаат некоја 
оригинална бизнис-идеја, можат да се пријават за овој проект 
по пат на апликација, каде што треба, покрај неколку основни 
информации за себе, во неколку реченици да ја објаснат и 
суштината на бизнис-идејата. 

Што понатаму? 

 Посебна комисија ќе ги разгледа сите поднесени 
бизнис-идеи и избраните студенти ќе имаат можност да 
продолжат во наредните фази на Проектот. Првата фаза 
подразбира организирање средби со претставници од 
компаниите-членки на Стопанската комора на Македонија. 

 Паралелно, на средбите студентите ќе добијат и 
обуки за вештини за самовработување коишто се потребни на 
секој студент. 

 Втората фаза вклучува и систем на менторство. Секој 
студент ќе одбере еден од претставниците на компаниите кој 
што ќе биде негов ментор. Во периодот на менторство  студентот 
и претставникот на компаниите ќе одржуваат средби, се` со цел 
мотивација на студентите и учење за бизнисот и како да се успее 
во него од најдобрите, врз основа на животни приказни. 

 По периодот на менторство ќе следува финална 
средба на сите учесници и претставниците од компаниите. 
На оваа средба ќе се донесат заклучоци од средбите и ќе 
се изготват препораки за сите студенти и компании со цел 
зближување на бизнис-секторот и студентите, но и развој на 
претприемништвото. 

Бенефит на секој студент од вклучувањето во овој проект е:

учење за бизнис-секторот од најдобрите преку директен 1. 
контакт со нив;
презентирање на бизнис-идеите на студентите пред 2. 
бизнис-заедницата (можност за помош при развој на 
идејата);
намалување на невработеноста кај младите луѓе;3. 
укажување на значењето на  претприемништвото меѓу 4. 
студентите;
стекнување вештини за развој како личности, идни 5. 
бизнисмени во македонското општество.

Контакт информации:

Симона Ристоска
тел: 02 32 44 067
simona@mchamber.mk

Стопанска комора 
на Македонија

Марија Василевска
тел. 072 243 705
spukm.mk@gmail.com

Студентски парламент на 
Универзитетот Св. Кирил 
и Методиј - Скопје



 The Economic Chamber of Macedonia and the Stu-
dent Parliament of Ss. Cyril and Methodius University of Skopje are 
launching a new project titled “Entrepreneurship – the Future of 
Students,” whose aim is to develop and promote entrepreneurship 
and underline the importance of each business idea. Entrepreneur-
ship rests on innovation, creativity and the ability to take risks; de-
veloping entrepreneurial culture, especially among the young, also 
implies developing the necessary abilities and skills. 
    
 The project includes 100 students of Ss. Cyril and 
Methodius University of Skopje. It will help young entrepreneurs 
establish direct contact with successful businesspersons from the 
real sector, gain and improve the needed skills, knowledge and 
abilities and increase students’ chances of making their business 
ideas come true and at the same time face the challenges of the 
labor market.
   
Apply now!  

 Interested students that have original business ideas 
can apply by filling in an application form. They should provide 
basic personal information and write a short summary explaining 
their business idea.  

What happens next?  

 A special commission will look into the submitted busi-
ness ideas. The students who are selected in this stage will enter the 
next stages of the project.  The first stage includes meetings with 
representatives of Economic Chamber of Macedonia’s member 
companies. 

 At the meetings, students will receive trainings on self-
employment skills.  

 The second stage introduces the mentorship system. 

Each student selects a company representative to act as her or his 
mentor.  In the mentorship stage, the student and the company 
representative will hold meetings where the student will learn 
about business success and motivation from the best - those that 
have a successful life story.  

 After the mentorship stage, all students and company 
representatives gather for a final meeting. At this final meeting, 
they will adopt conclusions from the meetings and prepare recom-
mendations for both students and companies in order to establish 
closer relations between the business sector and students and 
stimulate the development of entrepreneurship.  

By taking part in this project, each student will: 

Learn about the business sector from the best through direct 1. 
contact;
Present her or his business ideas before the business com-2. 
munity (opportunity for future assistance in developing the 
idea);
Contribute to reducing the youth unemployment rate;3. 
Underscore the importance of entrepreneurship for stu-4. 
dents;
Gain skills for personal development and for becoming the 5. 
future businesspersons in the Macedonian society. 

Contact information:

Simona Ristoska
Tel: 02 32 44 067
simona@mchamber.mk

Chamber of Commerce
Macedonia

Marija Vasilevska
Tel. 072,243,705
spukm.mk @ gmail.com

Student Parliament Ss. 
Cyril and Methodius - 
Skopje


