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ПРОФИЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ     

 Име :          -Здружение за бизниси и консултанти КРЕАЦИЈА Скопје- 

 Адреса:      Никола Парапунов 41, Скопје   

▪ Тел/факс :  00389 2 3216 903 
▪ Емаил :  creation@t.mk 
▪ Веб страна www.kreacija.org  

 Лице за контакт  Ристо Иванов   

 Вид на организација: НВО (невладина организација)  

 Број на вработени : 3 

 Број на челнови : 100 (20 Консултанти; 40 Тренери и  40 МСП) 

 Бизнис линии:  (a) Градење капацитет на поединци и групи; и (b) Ефикасно користење на 
ресурси. 

 Клиенти: стартап фирми, јавни институции, НВО и МСП  

ИСТОРИЈА И АКТИВНОСТИ    

ЗБК Креација е македонска невладина организација, формирана 2001 година и посветена на 
помагање и поддршка на поединци и групи, во процесот на градење на капацитетите и 
спроведување на нивните идеи за бизнис и економски развој. Главната цел на Здружението е 
да ја прошири размената на производи и услуги од Македонија на локалниот и глобалниот 
пазар. Здружението е специјализирано за дизајнирање и управување со процедури и програми 
во две области: 

(а) Градење на капацитети на лица и групи: пристап на пазарот на невработени лица; раст на 
малите и средните претпријатија; создавање извори на приходи на невладини 
организации; стручност, знаење и обука за економски развој на региони и 
општини; градење на капацитети на тим и воспоставување на ефективно 
партнерство за успешно спроведување на проекти;  

 b)Ефикасно користење на ресурсите. Студии за изводливост на инвестициите; 
систем за обезбедување на квалитет; методологија на цените; анализи на 

трошоците и придобивките; анализи на засегнатите страни; извори на финансирање; 
одржливост на резултатите; управување со ризици; следење и проценка на 
влијанието на спроведени проекти.  

Во последните 19 години успешно беа спроведени повеќе од 350 семинари со 
4000 учесници и 15 проекти според стандардните барања на меѓународната 
заедница. Тимовите се составени од 50 експерти од различни области и тие 
успешно ги советуваа општините, компаниите, деловните здруженија, 
невладините организации, малите и средни претпријатија и поединци во Република Северна 
Македонија. 

Ветување: Извонреден квалитет на услугута за сите клиенти..   

ИСКУСТВО СО МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРАКТИКИ    

 2017 ISSAI 300, Основни принципи на изведбена ревизија; 

mailto:creation@t.mk
http://www.kreacija.org/
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 2001 IFC/WB - CEED – Поддршка на МСП преку Интерен План за проширување и План за 
инвестиции. 

 2004 EBRD/BAS( Услуги за бизнис советување) and SBA(Совети за мак бизнис).  

 2003 ICMCI – CMC certified management consultant, www.icmci.org  

 2011 PMI- PMP Project manager professional. www.pmi.org  

 2005 EU Aid Delivery Methods  – Project Cycle Management  

A. ПОРТФОЛИО НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ   

A.1. Бизнис развој  

 Методлогија за развој на бизнис идеја, 30 сертифицирани тренери. 

 Бизнис модел КАНВАС – CANVAS. 

 Прирачник: Коучинг програма за зголемување на продажбата,  10 сертифицирани Коучи.  

A.2 Мобилизација на ресурси  

▪ Фисибилити студија за Јавно-приватно партнерство (студии за изводливост на 
инвестицијата)  

▪ Стратегија за локален економски развој и Акциски план;  

▪ Стратегија за управување со ризици; 

▪ Методологија за изведбена ревизија (оценка на изведбата на спроведени проекти ) 

A.3 Економски и социјален развој   

▪ Две мерки за вработување ( практиканство и самовработување; 

▪ Методологија за оценка на влијанието на мерките за вработување; 

▪ Методологија за дефинирање на цени на социјални услуги; 

▪ Методологија за генерирање на приходи на НВО  

Нашата компанија е специјализирана за обезбедување на следните услуги: 

• Квалитативни и квантитативни истражувања и услуги за собирање на податоци;  

• Консултантски услуги (изработување, спроведување и евалуација на политики, програми, 

проекти и стратегии); 

• Услуги за градење на капацитети (специјализирани тренинзи, семинари, работилници); 

• Услуги за јакнење на бизнис дијалогот (конференции, бизнис настани, изложби, нови 

пазари итн); 

• Услуги за социјална инклузија (лична ефективност, комуникација, активирање и 

мотивација, социјално претприемништво, платформи и мрежи); 

Б. ПОРТФОЛИО НА КЛИЕНТИ     

 Меѓународни организации и донатори: EU,;UNDP; USAID; GIZ, WB; EBRD; Swiss Contact; 
Palladium-USA, CARSA Spain , WYG International UK; RisiAlbania 

 Државни инзституции: Министерство за економија, Министерство за труд и социјална 
политика, Министерство за труд и социјална политика; Агенција за 
вработување; Агенција за промоција на претприемништвото;   

 Општини: Карпош, Центар, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Гази Баба, Град Скопје, Куманово, 
Кавадарци, Боговиње, Гостивар, Струмица, Битола, Виница, Берово, 
Делчево и Стари Град- Сараево- БиХ; 

http://www.icmci.org/
http://www.pmi.org/
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 Невладини организации: Бизнис Центар Скопје; ОРТ Скопје; ЕТИКА Гостивар; ЕСА Гостивар, 
Зенит Скопје, Организација на потрошувачи на Македонија, ЕЛИПСА 
Куманово, СПЕКТР Крива Паланка; АТРЦ Приштина Косово, .  

 Бизнис компании : Пластек, Делтапроект, Златна Пчела, Брегли, Идеалаб, Арбо, Европа, 
Бујото, МЗТ Пумпи, Макпетрол, сите од Скопје; Хотел ИНЕКС, ФРИПАС И 
ИЗИДА од Охрид, ФЕЈЗИ Гостивар;  
 

В. ПОРТФОЛИО НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ    

Нашата компанија разви сопствена база на податоци и тоа: 

• 10.000 невработени вклучени во процесот на барање на работа или само-вработување; 

• 200 Мали и средни претпријатија од ИКТ сектор, текстилна индустрија, храна, труизам, 
транспорт и трговија; 

• 1300 работници од градежен сектор со вештини за енергетска ефикасност за 5 занимања; 

• 20 НВО што работат на социјално-економски прашања 

Како резултат на досегашниот ангажман нашето професионално искуство може да се сумира на 
следниот начин::  

• Повеќе од 10.000 невработени лица помогнати да се активираат и да  користат активни 
мерки за вработување (само-вработување, практиканство, менторирање) обезбедени 
од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и проекти на други 
меѓународни донатори; 

• Преку 200 МСП ги користеле нашите услуги за развој на бизнис идеја, маркетинг план, 
поддршка на извозот, брендирање, иновации и зајакнување на конкурентноста. 

• Соработка со 10 општини и три Центри за планирање на регионалниот развој во развој 
на стратегии за локален економски развој, вклучувајќи специфични акциски планови, 
студии за ЈПП, и проектен менаџмент. 

• Соработка со Министерства и владини агенции (, Министерство за труд и социјална 
политика, Министерство за економија, Министерство за образование и наука, АВРСМ, 
центар за едукација на возрасни, Центар за средно стручно образование) за изведбена 
ревизија на реформата на средното стручно образование, градење на капацитет за 
испорака на новите социјални услуги, тимска работа, комуникација, следење и 
евалуација на спроведени проекти  

. 

ПЛАТФОРМИ И МРЕЖИ  

WBEN    Мрежа на евалуатори на Западен Балкан; ICMCI International Council of Management 
Consulting Institutes; Мрежа на македонски НВО што работат на економскиот развој. 
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Г. ПОРТФОЛИО НА ЗАДАЧИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ  
 

# Краток Опис  Период на 
ангажман   

Вид на услуга  Информации за Клинетот  
 

A МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОНАТОРИ       

1.  

УНДП, Проект: Промоција на одржливи вработувања,  изработка на 
методологија за одредување на цени на услуги базирани на ACCEDER  
пристап, што че се испорачува од НВО за подршка на вработувањата на Роми 
и други ранливи групи.  

11. 2019   
01. 2020 

Консултантство УНДП , валентина Нушкова  
valentina.nushkova@undp.org  
+389 70 337 382 

2.  

CBC MK – GR. Проект за меѓугранична соработка за зголемување на 
вработувањата на младите од Пелагонискиот регион. Менторирање на млади 
за изработка на бизнис план  

12.2018 - 
06.2019 

Менторство  EMPLOYOUTH Project  FIKT 
Игор Неделковски   igor.nedelkovski@fikt.edu.mk 

+385 75 222 185 

3.  

Проект за подрршка на ново основани фирми со мерката само-вработување 
во 2017 и 2018 Подготовка на менторска програма за млади што формирале 
фирма преку самовработување.   

08.2018- 
03. 2019 

Менторство УНДП Проект   
damjan.mitev@undp.org 
+389 71 268 129 

4.  

EASME, HORIZON 2020 проект : Кон пазарни вештини за одржлива 
енергетска ефикасна конструкција  зголемување на бројот на 
квалификувани професионални и градежни работници за енергетски 
ефикасно градење.  

 08.2018-
10.2020 

Проектен 
партнер  
 

EASME  и Стопанска Комора на Македонија, 
Јадранка Аризанковска jadranka@chamber.mk 

00389 72 236 711 

5.  

CBC MK- KS, Проект за меѓу гранична соработка: Градење на конкурентност 
преку соработка и иновации- Пристап до странски пазари на занетчиски 
производи. 

04.2018 - 
03.2020 

Водечки 
Партнер на 
проектот  

Европска Делегација – Приштина  
albertina.binaku@cbc-ks-mk.com  
 

6.  

CSO4B-DIM; Партнерство меѓу граѓански и бизнис сектор: Развој на 
иновативен модел за мобилизирање финансиски ресурси. 

Воведување сертификат Фер со Потрошувачот и градење капацитет на 11 
НВО за испорака на услугите на МСП. 

02.2018 -
07.2019 

Водечки 
Партнер на 
проектот 

Европска Делегација Скопје  
Ирена Иванова +38923248588 
Irena.IVANOVA@eeas.europa.eu 

7.  

Проект. Одржливи модели за вработување на Роми во Куманово и 
Прилеп. Дизајн на две тренинг шеми за директни градежни работници и жени 
Ромки, инклузија на пазарот на труд, организирање на 10 обуки за 120 
учесника. 

12.2016 -
12.2017 

Проектен 
партнер  
 

Љиљана Алчева, ХАБИТАТ Макеоднија  
lalceva@habitat.org.mk  
+389 (0)70 367 883 

8.  

УНДП и Агенцијата за вработување, Проект за самовработување. Тим 
лидер на 25 професионални обучувачи. Развој на материјали за обука и 
организација на 60 семинари по години поврзани со вештини за 
претприемништво и бизнис планирање. Развој на услуги за вработување на 
лица со попреченост. 

2018 –  
2016 

Обуки   Урим Касапи УНДП, Проектен менаџер   
urim.kasapi@undp.org  00389 70 364 775 

9.  

УНДП и Агенцијата за вработување, Проект за самовработување , Дизајн 
на 4 денвен семинар за Претприемништво и вештини за бизнис планирање за 
лица со попреченост  

01 - 
03.2016 

Обуки Урим Касапи УНДП, Проектен менаџер   
urim.kasapi@undp.org  00389 70 364 775 

10.  

EU BEET project. Обуки за градежни работници за енергетска ефикасност. 
Анализа на јазот во Градежниот сектор, квалификувани работници во однос 
на потребни работници со вештини за ЕЕ, развој на тренинг шеми, курикулум 
и организирање на 10 семинари, сертифицирање на 1000 работници  

06.2013 - 
03.2016 

Проектен 
партнер  
 

Стопанска Комора на Македонија, Јадранка 
Аризанковска jadranka@chamber.mk 

00389 72 236 711 

mailto:valentina.nushkova@undp.org
mailto:igor.nedelkovski@fikt.edu.mk
mailto:damjan.mitev@undp.org
mailto:jadranka@chamber.mk
mailto:albertina.binaku@cbc-ks-mk.com
mailto:Irena.IVANOVA@eeas.europa.eu
mailto:lalceva@habitat.org.mk
tel:+389%2070%20367%20883
mailto:urim.kasapi@undp.org
mailto:urim.kasapi@undp.org
mailto:jadranka@chamber.mk
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# Краток Опис  Период на 
ангажман   

Вид на услуга  Информации за Клинетот  
 

Б ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
   

1.  

Развој на вештини и поддршка за иновации., Воведување на програма за 
учење преку работа во училиштата за стручно образование. Методологија и 
спроведување на ревизија на успешност за 10 проекти за финансирање на 
иновативни обуки во стручни училишта;  Ревизија на успешност за програми 
за грантови за зајакнување на соработката меѓу училиштата и деловната 
заедница, 

2017 – 
2020 

Консултантство Министерство за образование на наука,  
проектна единица на Светска банка 
milica.mojsoska@mon.gov.mk  00389 70414793 
 

2.  

Воведување на ново работни место Советник за работодавачи и обука 
на 50 вработени во АВРСМ за испорака на новите услуги и пилотирање на 
коучинг програма за услугите.  

06. 2019 – 
12.2019  

Консултантство Агенција за вработување на РСМ  
Биљана Јовановска –директор +389 70 410 777 
Biljana.jovanovska@av.gov.mk  

3.  

Стратегија за локален економски развој и акциски план на општина 
Гостивар 2017-2020.  
  

10.2016 - 
01.2017 

Консултантство Дашмир Османи, , Општина Гистивар   
dashmir.osmani@gostivari.gov.mk   
00389 71 305 424 

C ПРИВАТНИ КОМПАНИИ 
   

1.  
CEED Програма – обука на тема напредни вептини за носење на одлуки, 50 
фирми за 5 години   

2014-2019 Обуки CEED  
abogeski@ceed-macedonia.org  

2.  
EBRD – Модули за обука на консултанти – Бизнис дијагностика, 1 обука за 13 
фирми  

03.2018 Обуки EBRD/SBS  Тања Петричевска  
tanjap@ebrd.com  

3.  Фонд за иновации и технолошки развој – проектни апликации  2018 Консултантство VOX Organizationis Скопје и СПАЈДЕР 
Гевгелија  

4.  Имплементација на Коучинг програма за 6 фирми  2016-2018 Менторство Достапни по барање  

5.  

IME проект Развој на тренинг програми за 5 МСП кои ги менаџираат жени 
претприемачи, имплементација на тренинг програми преку тренинг сесии, 
развој на бизнис модел во 4 компании 

2016-2017 Менторство Swiss Contact Project: IME (Increase market 
employability 
Zaklina.geshtakovska@swiscontact.org 

6.  Изработка на Бизнис модел на 5 фирми  2014-2019 Менторство Достапни по барање 

В НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ –ГРАЃАНСКИ СЕКТОР  
   

1.  

Воспоставување на минимални стандарди утврдени со Конвенцијата на 
Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и 
семејното насилство.Развиена методологија за структурата на трошоците за 
исполнување на стандардите и цената на услугите;;Обука за Х.Е.Р.А. и шест 
НВО коишто испорачуваат услуги во заедницата 

07.2018 -
11.2018 

Консултантство H.E.R.A association maja.balsha@hera.org.mk  

2.  

Социјално вклучување на лицата со попреченост преку добивање ИТ вештини 
и воспоставување на социјално претпријатие ХАБИТ. 

Дизајн на програма за тренинг за социјално претпријатие (лице со физичка 
попреченост) СЕ) ХАБИТ Скопје 

Nov 2017 
to march 
2018 

Консултантство -IVote Foundation 
marija.armenski@ivotefoundation.org 
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