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Дп: 
Предмет: 
Датум: Септември 2015 
 
Ппшитувани, 
 
Оваа гпдина Центарпт за Екпнпмски Анализи-ЦЕА, слави 12 гпдини пд свпетп ппстпеое. Вп текпт 
на пвие 12 гпдини бевме ппсветени на кпристеое на свпите капацитети, интелектуални и 
пстанати, за ппддржуваое на пние кпи рабптат за псппспбуваое на амбиентпт за ппгплеми 
инвестиции, забрзан развпј и раст на македпнската екпнпмија какп и зајакнуваое на граданскптп 
ппщтествп, ппщтественипт капитал и дпверба. Се сппшивме сп мнпгу предизвици кпи дпадаат пд 
ппниските демпкратски капацитет вп нащата земја,  нп ппради нащата ппсветенпст и уппрнпст, 
веруваме дека шленпвите на ЦЕА шие знаеое и искуствп се на нивп на извпнреднпст пвпзмпжија 
ЦЕА да пстане прпфесипнална институција кпја стимулира дискусии за јавните пплитики. 
 
Напприте на ЦЕА вп пднпс на дизајн, развпј и имплементација на ппдпбра фискална 
транспарентнпст ќе дппринесат за згплемена птшетнпст на изврщната власт и евентуалнп за 
згплеменп ушествп на граданите вп дпнесуваоетп на пплитиките и вп крајна линија кпн ппдпбра 
бизнис средина.  
 
Искренп се надеваме дека ЦЕА ќе ги испплни пшекуваоата на нащите клиенти и ќе дпведе дп 
успещна имплементација на прпектите кпи ќе се спрпведат вп Македпнскптп ппщтествп какп и 
надвпр пд Македпнија. Мпите спрабптници и јас силнп веруваме дека нащите истражуваши ќе 
дпстават навремени, виспкп квалитетни и релевантни за јавните пплитики анализи. Веруваме дека 
сме вистинскипт тим за пстваруваое на пваа цел и дека ќе ппмпгнеме не самп на јавнипт сектпр, 
бидејќи нащетп искуствп и активнпсти биле и се виспкп фпкусирани на пваа сущтинска тема, туку и 
на дпнатприте и на бизнис заедницата. 
 
Би ни билп задпвплствп да пбезбедиме ппнатампщни инфпрмации на ваще бараое за да се 
ппјасни ппсегпт на нащата рабпта. 
 
Сп ппшит, 
Марјан Никплпв 
Претседател на ЦЕА 
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1.Опщти инфпрмации за ЦЕА 
 
а) Лпгп 
 
 
 
 
 
б) Адреса 
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА) 
 
Бул. „Јане Сандански“ 63/3 
 
1000 Скппје, Р.Македпнија 
 
Тел: + 389 (0)2 24 44 766  
Мпб: + 389 71 310  974  
 
TIN: 4030003479278  
Рег. 5763061 сппред закпнпт за НВО 
 
в) Брпј на сметка 
Стппанска Банка АД Скппје 
 
Брпј на сметка 200000856268559 
 
д) Веб страна и e-mail 
www.cea.org.mk   
www.mkbudget.org  
info@cea.org.mk 
makmar2000@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cea.org.mk/
http://www.mkbudget.org/
mailto:info@cea.org.mk
mailto:makmar2000@yahoo.com
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2. Мисија и цели на ЦЕА 
 
Мисијата на ЦЕА е кпнтинуиранп да ги истражува екпнпмскипт развпј и јавната пплитика вп 
Република Македпнија какп и да ппнуди преппраки, сугестии и мерки дп владините и 
невладините  институции. 
 
Членпвите на ЦЕА делат иста визија за Република Македпнија какп нпва растешка екпнпмија 
интегрирана вп регипналните и светски пазари. Тие гп ппсветуваат свпетп време, наппри и знаеое 
да ппмпгнат пваа визија да стане реалнпст. 
 
ЦЕА е пснпвана вп март 2003 гпдина. 
 
Цели на ЦЕА се: 
1. Обезбедуваое на квалитетна анализа на пплитики; 
2. Ппдрщка на пдржлива екпнпмска пплитика вп Македпнија; 
3. Ппмагаое вп развoјпт на амбиент кпј нпси ппвиспкп нивп на инвестиции, забрзан     развпј и 
раст вп македпнската екпнпмија, какп и шленствп вп ЕУ; 
4. Ппстигнуваое на финансиска пдржливпст; 
5. Ппттикнуваое на регипнална спрабптка и ппддрщка на Балканпт; 
6. Зајакнуваое на граданскптп ппщтествп, ппщтественипт капитал и дпверба. 
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3. Текпвни и заврщени прпекти 
(Вп пбратен хрпнплпщки редпслед) 
 
Згплемуваое на транспарентнпста и птшетнпста преку бучет базиран на перфпрманси 
Кратпк ппис на прпектпт 

Прпектпт е финансиран пд ЕИДХР прпграмата на Еврппската унија а имплементиран пд ЦЕА и 
ИДСЦС. Вп рамки на прпектпт пбјавени се 4 студии: Извещтај пд мпнитпринг на транспарентнпста 
и птшетнпста на бучетските кприсници, Бучет базиран на перфпрманси - за ппдпбар бучетски 
прпцес и згплемуваое на транспарентнпста и птшетнпста, Студија за јавната пплитика на 
бучетската транспарентнпст и птшетнпст вп Македпнија, Физибилити студија - Бучет базиран на 
перфпрманси за ппдпбар бучетски прпцес и згплемуваое на транспарентнпста и птшетнпста.  

Сите студии се дпстапни на веб страната на ЦЕА – cea.org.mk  
 
Ппради пптребата  за развпј на капацитетите за впведуваое на кпнцептпт за бучетските 
кприсници, ЦЕА & ИДСЦС прганизираа и спрпведува студискп патуваое вп Финска за 
претставници на бучетските кприсници за прибираое на искуства вп делпт на изврщуваое на 
бучетпт. Знаеоетп и инфпрмациите пд искуствата вп Финска беа сппделени сп други претставници 
на бучетскипт кприсник преку наципнална рабптилница на кпја присуствуваа претставници пд 
кприсниците на Централнипт бучет вп Македпнија. 
 
Наципналната кпнференција прганизирана на тема Бучетираое пп перфпрманси вп прганизација 
на ЦЕА, имаще гпвпрници - експерти пд Слпвенија, ММФ вп Македпнија, лпкални експерти пд ЦЕА 
и ИДСЦС. 
Перипд на имплементација 
02/2014 - 02/2015 
 
Кпалиција за бучетски мпнитпринг, мпнитпринг на бучетскипт прпцес на ЕЛС вп РМ 
Финансиран пд CSF EU IPA  
Кратпк ппис на прпектпт 
Центарпт за екпнпмски анализи, вп партнерствп сп Фпрум ЦСРД, идентификуваа пптребата за 
ппдпбруваое на транспарентнпста на бучетскипт прпцес меду ЕЛС какп пращаое щтп бара 
ппдпбруваое. Целта на згплемена транспарентнпст на прпцеспт на ппщтинскипт бучет вп 
Македпнија е да се пхрабрат граданите да земат ппактивна улпга вп припритизација на лпкалните 
јавни расхпди и ппкрај вклушенпста на граданскптп ппщтествп вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки. 

Акцијата е ппддржана пд Прпграмата на ЕК, за граданскптп ппщтествп  ИПА. 
Вп наспка на ппдпбруваое на капацитетите на лпкалните градански прганизации, ппсебна 
метпдплпгија за мпнитпринг беще развиена,  беа избрани суб-грантисти a пснпвните прганизации 
беа пбушени да ги ппдпбрат свпите знаеоа за бучетскипт прпцес и закпнската рамка за 
финансираое на лпкална сампуправа. Сите лпкални прганизации заеднп сп ЦЕА и ФОРУМ стана 
дел пд нефпрмалната група Кпалицијата за бучетски мпнитпринг сп згплемен интерес за 
натампщнп прпщируваое. 
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Резултатите пд мпнитпрингпт се јавнп презентирани на 17 јавни презентации, низ целата земја. 
 
Објавена е студија: “Транспарентнпста на бучетскипт прпцес кај ппщтините вп Македпнија” кпја е 
дпстапна на пфицијалната страна на прпектпт kbm.mk  и на веб страната на ЦЕА cea.org.mk 
 Перипд  
3/2014-09/2015 
 
Медунарпднп партнерствп за бучети(IBP) и бучетски тракер 
 
ЦЕА прпдплжува да биде партнер сп светски ппзнатипт Медунарпднптп бучетскп партнерствп-ИБП 
вп прпцеспт на спрпведуваое на Анкетата за птвпрен бучет за Македпнија, а за прв пат пваа 
гпдина Македпнија преку ЦЕА е дел пд пилпт-активнпсти за спрпведуваое на бучетскипт Тракер 
(www.obstracker.org, OBS Тракер). Сепак, ИБП не беще вп мпжнпст да дпбие кпментари за нацрт 
пращалникпт за птвпрен бучет пд Владата на Македпнија. 
 
 
 
 
Обука за сириските лпкалните пплитишари вп Алепп и Идлиб за бучетираое и ппдгптпвка на 
прпекти, 2014. 

Обука пдржана вп Газиантеп пд ЦЕА експерт Марјан Никплпв. Ппддржана пд  НДИ. 
 
 
 
Обука на министерствптп за финансии на Кралствптп Јпрдан и Генералнипт департман за бучет 
(2014 гпд.) 
Обука за ппдгптпвка на пппристапен градански бучет и пплугпдищни извещтаи ппддржана пд 
FSVC. 
 
 
 
Клушните макрпекпнпмски пплитики вп услпви на глпбална екпнпмска криза 
Кратпк ппис на прпектпт 
Вп Декември 2013 ЦЕА пбјави книга пд д-р Бпрше Тренпвски (ппстар екпнпмист на ЦЕА) “Клушните 
макрпекпнпмски пплитики вп услпви на глпбална екпнпмска криза”. Книгата свпјпт фпкус гп става 
на екпнпмската теприја, екпнпмската практика и креираоетп на екпнпмските пплитики (пспбенп 
фискалната и мпнетарната пплитика) вп кпнтекст на предизвиците наметнати пд спвремената 
екпнпмска криза. Главна цел на книгата е првенственп да се пспзнае кризата, а пптпа да се 
ппнудат рещенија за креираое пптимална макрпекпнпмска пплитика, кпја успещнп ќе пдгпвпри 
на слишни предизвици вп иднина.  
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Креираое на пптимална макрпекпнпмска пплитика вп Македпнија вп услпви на глпбална 
екпнпмска криза 
Кратпк ппис на прпектпт 
Вп Декември 2013 ЦЕА пбјави книга пд д-р Бпрше Тренпвски (ппстар екпнпмист на ЦЕА) “Креираое 
на пптимална макрпекпнпмска пплитика вп Македпнија вп услпви на глпбална екпнпмска криза” 
кпја беще ппддржана пд OSI TTF.  Оваа книга ппсебнп внимание ппсветува на пренпспт на 
глпбалната екпнпмска криза, пдгпвпр на екпнпмските пплитики, нивнптп влијание и ефикаснпст 
вп Република Македпнија, вп наспка да даде кпнкретни преппраки за креираое на пптимални 
макрпекпнпмски пплитики вп иднина. 
 
 

Ценпвна ефикаснпст на ппщтините при исппраката на услуги:  Дали етнишката ппделенпст е 

битна? 
Кратпк ппис на прпектпт 

Вп 2013 ЦЕА ја пбјави книгата: “Ценпвна ефикаснпст на ппщтините при даваоетп услуги:  Дали 

етнишката ппделенпст е битна?” пд д-р Марјан Никплпв. 

Управувана пд Охридскипт Рамкпвен дпгпвпр (ОРД), децентрализацијата вп Македпнија е ппвеќе 

избпр на пплтитики кпи ја ппддржуваат наципналната кпхезија, пткплку екпнпмски инструмент за 

ппефикасна исппрака на услуги. ОРД резултираще сп нпв Устав на Македпнија, сп пплитики 

ппврзани сп децентрализацијата и правишна застапенпст на заедниците. Оваа книга има за цел 

првп да ја прпцени ефикаснпста на трпщеоетп на македпнските ппщтини вп исппраката на услуги 

пд сппствените ресурси и, втпрп, да се утврдат детерминантите на таа ефикаснпст. 

Етнишката ппделенпст на ппщтините се зема вп предвид какп мпжна детерминанта на 

ефикаснпста, щтп претставува нпвина вп вакви видпви на студии. Ги вклушивме следните техники 

за прпцена и кпнтрпла на стабилнпста на нащите прпцени: DEA-VRS, Kernel и SFA. 
 
 
Изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за Бучети и Делпвникпт на Спбраниетп 
Кратпк ппис на прпектпт. 
Вп 2013 ЦЕА беще ппканета пд НДИ за да ја застапува закпнската иницијатива “Изменуваое и 
дппплнуваое на Закпнпт за Бучети и Делпвникпт на Спбраниетп” . Главна цел на пваа иницијатива 
е застапуваое за спрпведуваое на ефикасен и ефективен бучетски прпцес и згплемена птшетнпст 
на изврщната власт.  
Перипд 
Декември 2013- Мај 2014 
 
 

Дпбрп владееое преку ппдпбра фискална транспарентнпст 
Кратпк ппис на прпектпт 
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Вп 2013 ЦЕА дпби грант пд SlovakAid  за спрпведуваое на прпектпт: Дпбрп владееое преку 
ппдпбра фискална транспарентнпст. Главен мптив за пвпј прпект се инциднетите кпи се 
слушија на 24ти декември 2012 гпдина, за време на дпнесуваоетп на Бучетпт на Република 
Македпнија, кпга претставниците на пппзицијата и нпвинарите беа насилнп изнесени пд 
Парламентпт на Р.М и државнипт Бучет беще дпнесен самп пд страна на претставниците на 
Владата.  Сп кпристеое на преппраките пд Кпмисијата кпја се фпрмираще за да ги утврди 
фактите на тпј ден, светските најдпбри практики и експертскптп знаеое вп таа пбласт ние ќе 
предлпжиме преппраки за да се надминат тие пращаоа и да се ппдпбри фискалната 
транспарентнпст и птшетнпст на Владата на Република Македпнија 
Период 

Ноември 2013- Март 2014 
 

ЕБОР стратегија за Македонија 

Краток опис на проектот 

ЦЕА беше повикана од канцеларијата на ЕБОР во Скопје, за да заземе учество во 

консултативниот процес за новата ЕБОР стратегија за Македонија. Отакако ЦЕА ја 

разгледа стратегијата, даде свои коментари за да се подобри крајниот документ од новата 

ЕБОР стратегија за Република Македонија. Коментатите можете да ги погледнете на 

следиот линк:  

http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/macedonia_comments.pdf   

 

Претпристапна економска програма за Република Македонија, ПЕП 

Министерството за финансии на Република Македонија ја повика ЦЕА да даде коментари 

за Претпристапната економска програма за Република Македонја за периодот 2013-2015. 

По длабоката анализа на програмата, коментарите на ЦЕА беа испратени до 

Министерството за финансии на Р.М. 
 

Обуки за пратениците пд Ирак и Курдистан за финансиска кпнтрпла и анализа на 
бучетскипт план за пбразпвание за 2013 гпдина 
Кратпк ппис на прпектпт 

Вп 2013 Марјан Никплпв беще два пати ппканет пд НДИ да прганизира пбуки за ирашки и 
курдистански пратеници за финансиска кпнтрпла и анализа на бучетскипт план за 
пбразпвание за 2013 гпдина. Обуките беа успещни, па затпа Марјан беще ппвтпрнп 
ппвикан да пдржува пбуки за PFM  и децентрализација. Обуките беа пдлпжени ппради 
безбеднпсни пришини. 
 
 
Истражуваое за ппдпбруваое на ефикаснпста и ефективнпста вп распределбата на средствата 
пд ИПАРД Прпграмата 
Кратпк ппис на прпектпт 

http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/macedonia_comments.pdf
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Ова истражуваое ја анализира ефективнпста и ефикаснпста вп распределбата и кпристеоетп на 
средствата пд Петтата кпмппнента на Инструментпт за претпристапна ппмпщ на Еврппската унија 
наменета за рурален развпј – ИПАРД вп Македпнија. Истражуваоетп е ппддржанп пд Прпектпт на 
УСАИД за Граданскп ппщтествп.  
Целта на истражуваоетп е спгледуваое на прпблемите кпи се јавуваат при спрпведуваое на 
ИПАРД прпграмата вп Македпниа, забележуваое на напприте за нивнп птстрануваое пд страна 
на сите засегнати страни и даваое предлпзи за ппдпбруваое на ситуацијата. 
Перипд на прпектпт 
Февруари -јули 2013 
Тим ангажиран на прпектпт 
Д-р Гпран Кпвашев, стипендист вп ЦЕА 
Д-р Марјан Никплпв, претседател на ЦЕА. 
 
Осврт на развпјпт на земјпделствтп вп Македпнија вп ппследните десет гпдини 
Кратпк ппис на прпектпт 
Центарпт за екпнпмски анализи спрпведе истражуваое вп земјпделствптп, сп цел да се види 
негпвипт развпј вп ппследните десетина гпдини, за да се детектираат главните прпблеми сп кпи се 
сппшува пвпј сектпр, и да се дадат преппраки за нивнп надминуваое. Вп текпт на истажуваоетп е 
изгптвена и Студија на слушај сп стпшар пд Македпнија, сп цел ппдпбрп да се дпближи дп јавнпста 
реалната слика на земјпделствптп вп мпментпв. Истражуваоетп е ппддржанп пд Тинк Тенк Фпнд 
пд Будимпещта. 
Перипд на прпектпт 
Декември-јуни 2013 
Тим ангажиран на прпектпт 
Д-р Марјан Никплпв, претседател вп ЦЕА, 
Габриела Димпвска, Христијан Ристески, тим на ЦЕА. 
 
Кредитираое вп земјпделствптп-спстпјби и перспективи 
Кратпк ппис на прпектпт 
Истражуваоетп е плпд на спрабптка на две невладини прганизации: Федерација на фармерите на 
Република Македпнија (ФФРМ) и Центарпт за екпнпмски анализи (ЦЕА). Од пвпј прпект 
прпизлегпа преппраки за тпа какп прпблемите вп кредитираоетп вп земјпделствптп да се 
птстранат, щтп вп крајна линија ќе влијае на згплемуваое на квалитетпт и квантитетпт на 
кредитните активнпсти на банките наспшени кпн земјпдeлеците. 
Перипд на прпектпт 
Октпмври 2012- Април 2013 
 
Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на Опщтина Гази Баба 
Кратпк ппис на прпектпт 
Центарпт за екпнпмски анализи спрпведе истражуваое вп бизнис сектпрпт на Опщтина Гази Баба, 
и врз пснпва на дпбиените заклушпци изгптви Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на 
Опщтината. 
Перипд на прпектпт 
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Април- мај 2013 
Нарашател 
Опщтина Гази Баба 
 
Физибилити студија за индустриска зпна вп Опщтина Гази Баба 
Кратпк ппис на прпектпт 
Центарпт за екпнпмски анализи ја израбпти пваа студија пп бараое на Центарпт за развпј на 
скппскипт плански регипн. 
Перипд на прпектпт 
Јуни- Октпмври 2013 
Нарашател 
Центар за развпј на скппски плански регипн 
 
Градански Бучет на Република Македпнија за 2013 гпдина 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА израбпти Градански Бучет за 2013 гпдина, шија цел е згплемуваое на фискалната 
транспарентнпст на среден и дплг рпк и да се згплеми фискалната дисциплина, а сп тпа да се 
ппстигне и ппгплема птшетнпст на Владата на Р. Македпнија. Граданскипт Бучет ќе пвпзмпжи 
ппгплема инфпрмиранпст на граданите на Р. Македпнија за тпа кпи се извприте на средства вп 
Бучетпт и за кпи припритети се трпщат нивните пари. Прпектпт е финансиски ппмпгнат пд 
Прпектпт на УСАИД за Граданскп ппщтествп. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Д-р Марјан Никплпв, претседател на ЦЕА,  
Бпрше Тренпвски, Христијан Ристески, тим на ЦЕА 
 
Јавна дискусија: Фискална транспарентнпст, фискална иднина и екпнпмски раст 
Кратпк ппис на настанпт 
Какп дппплнуваое на претхпднптп, ЦЕА вп спрабптка сп ММФ прганизираое јавна дикусија 
“Фискална транспарентнпст, фискална иднина и екпнпмски раст” и презентација на ппгпре 
сппменатипт прпект Градански Бучет на Р. Македпнија за 2013 гпдина.  Какп дел пд активнпстите 
за застапуваое, ЦЕА иницираще спрабптка сп Министерствптп за финансии, за да ги заппзнае какп 
Граданскипт Бучет мпже да биде дел пд бучетскипт прпцес, и пфицијалнп писмп беще испратенп 
дп Министерпт за финансии Г-дин Зпран Ставревски 

Перипд : Април 2013 
 
Обука на нпвинари за фискална транспарентнпст 
Кратпк ппис на прпектпт 
Центарпт за екпнпмски анализи и Здружение на нпвинари на Македпнија рабптат заеднп на 
згплемуваое на капацитетите на нпвинарите за пптребата пд ппгплема фискална транспарентнпст 
и за кпристеое на www.mkbudget.org вп нивните нпвинарски истражуваоа. За таа цел, беще 
прганизирана двпдневна пбука за нпвинарите за фискална транспарентнпст. 
Перипд на прпектпт 
Јануари 2013 
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Тим ангажиран на прпектпт 
Д-р Марјан Никплпв, Д-р Шенај Хачимустафа, Бпрше Тренпвски, Христијан Ристески. 
 
OSI Think thank fund институципнална ппддрщка 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА предлпжи сппнтан предлпг дп OSI Think thank fund за институципнална и прпграмска 
ппддрщка. Прегпвараоетп беще заврщенп сп пптпищуваое на дпгпвпр ппмеду претставникпт на 
OSI Think thank fund, г-дин Гпран Булдипски: gbuldioski@osi.hu и г-дин Марјан Никплпв, 
претседател на ЦЕА за щестгпдищен грант 2009-2014. Вп врска сп пвпј прпект, ЦЕА ќе развие гплем 
брпј на прпизвпди и ќе гп зајакне свпјпт институципнале статус. 
 
Тим ангажиран на прпектпт   
Претседател Марјан Никплпв 
Бпрше Тренпвски, Христијан Ристески, тим на ЦЕА 
 
Екпнпмски кпнсензус вп Република Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА спрпведе истражуваое за пплитишкипт кпнсензус за главните екпнпмски пращаоа вп 
Република Македпнија. Ппсле тпа, ЦЕА ја разви студијата: Кпнсензус вп Македпнија за креираое 
на екпнпмки пплитики. Студијата се спстпи пд преглед на екпнпмските перфпрманси на 
Македпнија вп текпт на транзицијата (транзициски индикатпри пд ЕБРД вп сппредба сп другите 
земји: нееднаквпст, задпвплства на живпт, сирпмащтија, мпнетарни  и фискални пплитики, јавен 
дплг, неврабптенпспт и т.н.) анализа на сруктурата на пплитишките партии вп Македпнија, анализа 
на екпнпмскипт дел пд прпграмите на пплитишките парии. За прпмпција на пваа студија бепе 
прганизирана јавна презентација.  
Перипд на прпектпт 
Мај 2012 – вп тек. 
 
Јавни дискусии за фискална транспарентнпст вп Република Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА прганизираще јавни дискусии за фискалната транспарентнпст вп Република Македпнија. На 
пвпј настан беа презентирани резултати за птвпренпста на макепднскипт бучетски прпцес и 
бенефитите пд фискалната транспарентнпст. Гпстин спикер беще Александар Ф. Тиман, ппстпјан 
претставник пд ММФ за Република Македпнија. 
 
Перипд на прпектпт 
Декември 2012 
 
Развиваое веб страна за Бучетпт на Република Македпнија:  
www.mkbudget.org 
Кратпк ппис на прпектпт 
Целта на прпектпт е да спздаде пнлајн веб ппртал кпј ќе ги спдржи ппдатпците за Бучетпт на 
Македпнија. Овие инфпрмации ќе бидат спбрани пд дпмащни бази на ппдатпци, пнлајн PDF 
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фајлпви и инфпрмации пбезбедени преку Закпнпт за слпбпда на инфпрмации. Ппрталпт ќе се 
спсптпи пд „прпшистени“ ппдатпци кпи претхпднп биле анализирани и прилагпдени за 
пристраснпст. Тпј ќе гп пбјасни не самп јавнптп трпщеое (наципналнп и ппщтинскп), туку и 
трпщеоата за прпмптивните кампаои и непбјаснетите трпщпци. Истп така ќе ппстпи и 
интерактивен дел каде кприсниците на ппрталпт ќе мпжат да „тестираат“ разлиши бучетски 
пплитики и да ги прпценат пшекуваните резултати.  
Перипд на прпектпт 
Декември 2011- декември 2012 
 
Физибилити студија за ЈПП за прганизираое на пракинг прпстпри вп Опщтините Битпла и Тетпвп 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА разви физибилити студија за ЈПП за прганизираое на паркинг прпстпри вп Опщтините Битпла 
и Тетпвп. 
 
Перипд на прпектпт 
Февруари- декември 2012 
 
Мпжнпсти за практикантска рабпта  на студенти на дпдиплпмски и ппстдиплпмски студии какп 
и на скпрп диплпмирани 
Кратпк ппис на прпектпт 
На редпвна пснпва ЦЕА прима практиканти кпи се заинтересирани да рабптат на истражуваоа и 
креираое на јавни пплитики вп пбласта на екпнпмија. 
Перипд на прпектпт 
Вп тек 
 
Важнпста на приватните трансфери вп Тетпвп и Куманпвп пд Авганистан и Ирак 
Кратпк ппис на прпектпт 

- ЦЕА изврщи теренскп истражуваое и издаде студија за важпста пд приватните трансфери 
вп Тетпвп и Куманпвп пд Авганистан и Ирак. 

- Вп партнерствп сп Факултетпт на Југпистпшна Еврппа и Опщтина Куманпвп, ЦЕА 
прганизираще две јавни дискусии за инвестираое на парите пд приватните трансфери пд 
Авганистан и Ирак вп Опщтините Куманпвп и Тетпвп. 

- Израбптен policy paper за Пплитишката екпнпмија на Тетпвп и Куманпвп. Вп пвпј труд гп 
илустрираме развпјпт на Опщтините Куманпвп и Тетпвп за време на централистишки 
планираната екпнпмија вп рамките на Југпславија и нивнипт дел вп лпкалната екпнпмија 
на Спцијалистишка Република Македпнија. Истп така претставенп е и непдамнещнптп 
раципналнп пднесуваое на граданите на Куманпвп и Тетпвп кпи се вклушени вп 
екпнпмиите на Авганистан и Тетпвп. 

Перипд на прпектпт 
Март- декември 2012 
 
Физибилити студија за ушилищте и Дпм на култура вп Опщтина Гази Баба 
Кратпк ппис на прпектпт 
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ЦЕА разви физибилити студиии за ппзајмуваое пари пд Светската Банка за изградба на ушилищте 
и Дпм на култура вп Опщтина Гази Баба. 
 
Перипд на прпектпт 
Август- нпември 2012 
 
Сива екпнпмија вп Македпнија прпценка 
Кратпк ппис на прпектпт 
Мереое и прпценка на сивата екпнпмија е пбласт за истражуваое кпе е секпгащ предизвикувашкп 
и ппкруженп сп дебата и двпсмисленпст. Ова истаржуваое се пбидува да претстави ппртрет и 
прпценка на сивата екпнпмија и нејзината структура вп Македпнската екпнпмија кпристејќи гп 
метпдпт на пптрпщувашка на електришна енергија и MIMIC пристаппт. Дел пд преппраките за 
ппдпбруваое и плеснуваое на прпцедурите за сезпнските рабптници беа прифатени и 
имплементирани пд страна на Владата на Република Македпнија. 
Перипд на прпектпт 
Март- јули 2012 
 
Истражуваое за финансираое на фармерите  
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА вп спрабптка сп Федерацијата на фармери на Република Македпнија спрпведе истражуваое 
ппмеду фармерите и банките ппврзанп сп предизвиците за ппдпбруваое на финансираоетп на 
фармерите преку заеми пд кпмерцијалните банки. 
Перипд на прпектпт 
Сптември-2012 
 
Стратегија за управуваое сп ризикпт за Јавнптп сппбраќајнп претпријатие Скппје 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА разви стратегија за управуваое сп ризикпт вп Јавнптп сппбраќајнп претпријатие- Скппје вп 
спгласнпст сп Јавната Внатрещна Финансиска Кпнтрпла на Република Македпнија. 
Перипд на прпектпт 
Јули- пктпмври 2012 
 
Policy brief за мерките на Владата прптив глпбалната криза 
Кратпк ппис на прпектпт 
Оваа студија се пбидува првенственп да гп анализира екпнпмскптп и ппщтественп влијание и 
ефективнпст на пвие мерки вп ублажуваоетп на ефектите пд глпбалната криза вп Македпнија. 
Ппкрај тпа, пваа студија дава инфпрмации за целпкупнптп влијание на глпбална криза врз 
Македпнската екпнпмија и ги сумира сите владини анти-кризни пакети мерки какп и нивните 
резултати. 
Перипд на прпектпт 
Јуни- август 2012 
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Дпнесуваое микрпфинансиски пдлуки вп Македпнските дпмаќинства (сп ппсебен акцент на 
Рпмите) 
Кратпк ппис на прпектпт 
Главна цел на пваа студија е да ја прпцени ситуацијата вп сирпмащните дпмаќинства (сп 
ппсебен акцент на Рпмите) и да ппмпгне да се дпнесат сппдветни преппраки вп кприст на 
развпјпт на микрпфинансираоетп какп средствп за бпрба прптив сирпмащтијата вп иднина. 
Оваа студија истп така треба да дппринесе за ппдпбрп разбираое на финансиските прпблеми сп 
кпи се сппшуваат сирпмащните дпмаќинства, нивните пптреби, неврабптенпста и задплженпста. 
Анализата истп така дава и каратпк преглед на структурата на сирпмащните дпмаќинства и 
нивните извпри на прихпди. За време на истражуваоетп, ппгплемп вимание беще ппсветенп и на 
креираое кпнкретна слика за ппстпеоетп на микрпфинансираое и бариерите сп кпи се сппшуваат 
сирпмащните дпмаќинства вп нивните пбиди да дпјдат дп финансиски средства т.е. кредити. 
Перипд на прпектпт 
Мај 2012- јануари 2013 
 
 
 
Кпн пдржлив think thank 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА предлпжи сппнтан предлпг на USAID за развпј на пдржливпста на свпјата мисија и цели. 
Прегпвараоетп беще заврщенп сп пптпищуваое на дпгпвпр сп канцеларијата на USAID и Марјан 
Никплпв какп претседател на ЦЕА за тригпдищен грант 2005-2008. 
ЦЕА беще успещна вп свпјата мисија и ппради тпа следуваще ущте еден USAID грант за перипдпт 
2009-2011. Одгпвпрен Технишки претставник на директпрпт за дпгпвпри вп USAID Македпнија е  
г-да Весна Стевкпвска: vstevkovska@usaid.gov. 
Вп врска сп пвпј прпект, ЦЕА дпсега разви щест специјални извещтаи за USAID, квартален и 
месешен мпнитпринг на Македпнската екпнпмија и ќе прпдплжи да гп прави тпа и вп иднина. Истп 
така, сп нпвите грантпви ЦЕА развива и нпви прпекти. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Претседател Марјан Никплпв, тим на ЦЕА 
 
Натрпревар за најдпбри студентски есеи пд пбласта на Одржлив развпј 
Кратпк ппис на прпектпт 
Прпектпт е ппддржан пд Светска Банка и има за цел да ращири инфпрмации ппмеду студентите вп 
Македпнија за пдржливипт развпј преку пищуваое есеи, пдржуваое презентации за кпнкурспт, 
публикуваое на журнал сп најдпбрите есеи и прганизираое на кпнференција на кпја се 
презентираат напдите пд најдпбрипт есеј. 
Перипд на прпектпт 
Мај- декември 2011 
 
Згплемуваое на врабптенпста кај младите Рпми 
Кратпк ппис на прпектпт 
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Главна цел на прпектпт е да дппринесе вп згплемуваое на врабптенпста преку ппмагаое вп 
спрпведуваоетп на активните пплитики за врабптуваое. ЦЕА вп партнерствп сп Рпмскипт 
Ресурсен Центар изврщи две пбуки за Рпмите вп Скппје за бараое рабпта, пищуваое кратка 
бипграфија и прппратнп писмп. Прпектпт е ппддржан пд Град Скппје. 
Перипд на прпектпт 
Јули- декември 2011 
 
Развиваое алатка за самппрпценка за Опщтините 
Кратпк ппис на прпектпт 
Иницијативата за Лпкални Власти (LGI) пд Будимпещта и Институтпт на Светска Банка гп ппканија 
Марјан Никплпв, какп лпкален експерт, да земе ушествп вп прпектпт за развиваое на алатка за 
самппценуваое вп Будимпещта.  
 
Перипд на прпектпт 
Нпември 2011 
 
Глпбален извещтај за интегритет 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА спрпведе истражуваое за владините и анти-кпрупципни механизми вп Македпнија, какп дел 
пд Глпбалнипт извещтај за интегритет. Овпј извещтај е развиен вп спгласнпст сп инпвативна 
метпдплпгија, дпбитник на мнпгу награди, и се кпристи какп средствп за разбираое на владините 
и анти-кпрупципни механизми на наципналнп нивп. 
Перипд на прпектпт 
Август- декември 2011 
 
Иницијатива за птпрен Бучет 
Кратпк ппис на прпектпт 

ЦЕА ги пдгпвпри пращалникпт за транспарентнпста на бучетскипт прпцес на Р.Македпнија какп 
дел пд Иницијативата за птвпрен Бучет – глпбалнп истражуваое и прпмпција на прпграмата за 
пристап на јавнпста дп бучетски инфпрмации и дпнесуваое на пдгпвпрен и птшетен бучетски 
систем. 
Перипд на прпектпт 
Јули- декември 2011 
 
Ппдгптпвка и спрпведуваое на пбука на терен за пратениците пд Курдистантскипт Парламент 
на Ирак 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА се ппдгптви и изврщи пбука на терен за пратениците и перспналпт на Курдистантскипт 
Парламент на Ирак какп и за пратениците и перспналпт на Ирашкипт Федерален Парламент 
ппврзана сп бучетски анализи. Скпрп 50 лица (пратеници и перспнал) беа пбушени какп да се 
изанализира бучетпт кпј е веќе дпнесен вп Парламентпт. За спрпведуваое на пваа пбука  г-динпт 
Марјан Никплпв беще ангажиран пд страна на Наципналнипт Демпкратски Институт (NDI) за 
медунарпдни рабпти.  
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Перипд на прпектпт 
Нпември 2011 
 
Градеое капацитети за перспналпт на Опщтините 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА изврщи пбуки за тимска рабпта и пднпси сп јавнпст за медунарпднипт тим пдгпвпрен за 
имплементација на прпектпт „Бизнис Инкубатпр- Екпнпмски Развпј и Видливпст на Ппгранишнипт 
регипн“ ппддржан пд ИПА прекугранишна прпграма ппмеду Македпнија и Бугарија. 
Перипд на прпектпт 
Јули- нпември 2011 
 
Физибилити студија за ЈПП за управуваое сп цврст птпад за Опщтина Илинден 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА ппдгптви физибилити студија за ЈПП, тендер и дпгпвпр за управуваое сп цврст птпад за 
Опщтина Илинден. 
Перипд на прпектпт 
Февруари- април 2011 
 
ЦЕА журналпт за екпнпмија е индексиран вп EconLit и EBSCO 
Кратпк ппис на прпектпт 
EconLit и EBSCO вклушуваат преппраки за статии вп екпнпмски журнали пд целипт свет, пд кпи 
ппвеќетп се на англиски јазик. Журналите се избираат врз пснпва на нивната рецензирана 
екпнпмска спдржина, кпја мпра да биде сущтинска или сп ист акцент какп вп 
интердисциплинарните журнали.   
 
Обука за щефпвите на сектприте вп Македпнскптп Спбрание за тпа какп стратещки да се 
планираат активнпстите на Спбраниетп 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА изврщи пбука за щефпвите на сектприте на Македпнскптп Спбрание за тпа какп стратещки да 
се планираат активнпстите на Спбраниетп за следната фискална гпдина (вп рамките на бучетскипт 
прпцес на Македпнија). Ова беще двпдневна пбука за ппвеќе пд 10 щефпви на сектпри. Беще 
изгптвен и прирашник и сппдветни вежби. 
Перипд на прпектпт 
Февруари 2011 
 
Физибилити студија за ЈПП за Опщтина Дпрше Петрпв за изградба на административна зграда 
Кратпк ппис на прпектпт 
Ппради мпдернизација и згплемуваое на рабптнипт прпстпр, Опщтина Дпрше Петрпв планира да 
изгради нпва административна зграда и бизнис прпстприи за ппщтинската администрација и 
приватнипт сектпр вп фпрма на Јавнп Приватнп Партнерствп (ЈПП). Физибилити студијата за пвпј 
прпект беще изгптвена пд страна на ЦЕА. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв и други експерти на ЦЕА 
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Физибилити студија за ЈПП за Опщтина Гази Баба за изградба на административна зграда 
Кратпк ппис на прпектпт 
Ппради мпдернизација и згплемуваое на рабптнипт прпстпр, Опщтина Гази Баба планира да 
изгради нпва административна зграда и бизнис прпстприи за ппщтинската администрација и 
приватниипт сектпр вп фпрма на Јавнп Приватнп Партнерствп (ЈПП). Физибилити студијата за пвпј 
прпект е ппдгптвена пд ЦЕА. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв и други експерти на ЦЕА 
 
Физибилити студија за ЈПП за Јавнптп Сппбраќајнп Претпријатие ЈСП- Скппје за „паметни 
картишки“ 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА изгптви физибилити студија за имплементација на паметни картишки вп јавнипт автпбуски 
превпз вп Град Скппје. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв и други експерти на ЦЕА 
 
Физибилити студија за Опщтина Велес за заем пд Светска Банка 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА ппдгптви студија за Опщтина Велес за заем пд Светска Банка преку прпектпт за кредитираое: 
http://www.finance.gov.mk/node/1055 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
 
Извещтај за кпнкурентпста на Македпнија сппред Светскипт Екпнпмски Фпрум 
Кратпк ппис на прпектпт 
Наципналнипт Спвет за Претприемнищтвп и Кпнкурентнпст- NCEC Македпнија, и‘ пристапи на ЦЕА 
за да ппмпгне вп развиваоетп извещтаи за кпнкурентнпст вп спгласнпст на Светскипт Екпнпмски 
Фпрум за 2010 за Македпнија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
Шенај Хачимустафа, Христијан Ристески и други експерти на ЦЕА 
 
Ефекти пд  глпбалната екпнпмска криза врз ранливата група градани вп Република Македпнија 
 
Кратпк ппис на прпектпт 
Овпј труд беще презентиран на кпнференцијата „Сирпмащтија и спцијална инклузија на Западен 
Балкан“ прганизирана пд страна на Светска Банка вп Брисел на 14 и 15 декември, 2010 гпдина. 
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Тим ангажиран на прпектпт 
Христијан Ристески 
Македпнскп/Гршки екпнпмски пднпси какп главен стплб за прпсперитетна медуспседска 
спрабптка вп иднина 
 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА заеднп сп Екпнпмската Кпмпра на Македпнија ја прганизира пваа регипнална кпнференција 
за ппдпбруваое на екпнпмската спрабптка ппмеду Македпнија и Грција. На кпнференцијата ќе се 
дискутира за три главни теми: 

1. Динамиката на екпнпмските пднпси ппмеду Македпнија и Грција; 
2. Идни ефекти пд екпнпмската криза вп Грција врз Македпнската екпнпмија; и 
3. Релевантнпста на Think Thank- пвите, институтите и другите независни прганизации за 

сплидни Македпнскп/ Гршки екпнпмски пднпси. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
Бпрше Тренпвски, Христијан Ристески и други експерти на ЦЕА 
 
Обука за Лекарската Кпмпра на Македпнија за ЈПП 
 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА прганизираще еднпдневна пбука за Лекарската Кпмпра на Македпнија за ЈПП. Главна цел на 
пбуката беще да се презентира странскп искуствп за ЈПП вп пбласта на здравствптп, какп и да се 
дискутира за мпжнпстите за ЈПП вп Македпнија. Истп така, беа направени и забелещки за нпвипт 
закпн за здравствена защтита вп пбласта на кпнцесиите за секундарнптп здравствп. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
 
Ефекти пд екпнпмската криза вп Грција врз Македпнската екпнпмија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Оваа студија пбезбедува: 

 Две сценарија сп предвидуваоа за негативните макрпекпнпмски ефекти, 

 Прпценка на најтргуваните прпдукти ппмеду Грција и Македпнија 

 Ппследици врз медугранишната тргпвија, и 

 Ппследици пд гршките инвестиции вп Македпнија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Бпрше Тренпвски и Христијан Ристески 
 
Студија за ЈПП за ЈСП (Јавнп Сппбраќајнп Претпријатие Скппје- Скппје) 
Кратпк ппис на прпектпт 
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Предметпт на ЈПП е финансираое на рекпнструкцијата и ппремуваоетп на автпбуките ппстпјки вп 
градската линиска мрежа вп Град Скппје преку приватен партнер, кпј ќе гп кпристи прпстпрпт на 
урбаната ппрема на автпбуските ппстпјки и терминали планирани за рекламираое, за пдреден 
временски перипд вп свпе име и за свпја сметка. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
 
Ефекти пд фискалната криза врз ранливата група градани вп регипнпт на Истпшна Еврппа и 
Еврпазија (Е&Е регипн) 
Кратпк ппис на прпектпт 
Институтпт за Екпнпмска Пплитика (EPI) пд Спфија, Бугарија ја ппкани ЦЕА да земе ушествп на 
негпвипт регипнален прпект за делпт за Македпнија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Христијан Ристески 
 
Стратегија за рурален развпј на Опщтина Гази Баба 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА ппдгптвува стратегија за рурален развпј какп дел пд Стратегијата за лпкален екпнпмски развпј 
на Опщтина Гази Баба. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
Весна Гарванлиева, Христијан Ристески 
 
Прпфесипнална пбука за аналитишки вещтини вп кпрппративнипт сектпр 
Кратпк ппис на прпектпт 
Најгплемата телекпмуникаципна кпмпанија вп Македпнија, T- Home, и пристапи на ЦЕА за да 
пдржи прпфесипнална пбука за аналитишки вещтини. Обукате се спдржеще пд два дела: 
статистишка анализа на ппдатпци и екпнпметрија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
 
Предизвици за ппдпбруваое на кпнкурентнпста на приватнипт сектпр вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Задашата на ЦЕА се пднесуваще на ппдгптвуваое рабптилница сп клушни претставници пд 
приватнипт сектпр, стппански кпмпри, индустриски здруженија, релевантни владини институции и 
дпнатпри. 
 
Нарашател 
USAID 
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Тим ангажиран на прпектпт 
Ристп Иванпв 
Шенај Хачимустафа 
Александар Кпстадинпв 
Христијан Ристески 
 
Влијаниетп на глпбалната финансиска криза врз македпнската екпнпмија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Студија за Македпнската екпнпмија вп време на глпбалната финансиска криза. Студијата беще 
презентирана за време на Медунарпдната кпнференција вп Јереван, Ерменија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
 
Кпмпаративна студија за пплитиките на пазарпт на труд вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Кпмпаративна студија кпја ги анализира активните и пасивните пплитики на пазарпт на труд вп 
Македпнија сппредени сп пние на земјите на Западен Балкан. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Александар Кпстадинпв 
 
Обука за претставниците и администрацијата на Македпнскипт Парламент 
Кратпк ппис на прпектпт 
Вестминистер Фпндацијата за Демпкратија и Британската Амбасада и пристапија на ЦЕА за да 
земе ушествп вп пвпј прпект заеднп сп Наципналнипт Завпд за Ревизија на Велика Британија. 
Обуката беще за прпблеми ппврзани сп финансиска кпнтрпла и гпдищнп бучетскп планираое. 
Ппсле усещната реализација на активнпстите, Марјан Никплпв беще ппканет да гп пренесе 
искуствптп и вп Црна Гпра. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплв, Шенај Хачимустафа, Христијан Ристески и други експерти пд ЦЕА 
 
Развиваое пнлајн калкулатпр за инфлација вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Сп ппддрщка на LGI OSI, ЦЕА гп разви првипт прилагпден пнлајн калкулатпр за пресметуваое на 
лишна инфлација. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв, Бпрше Тренпвски, Александар Кпстадинпв, Христијан Ристески и други експерти 
пд ЦЕА 
 
Оценуваое на уделпт на занаетшиствптп вп Македпнската екпнпмија 
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Кратпк ппис на прпектпт 
Нерегистрираната екпнпмија вп Македпнија е прпценетп дека изнесува пкплу 40- 50% пд БДП. 
ЦЕА е заинтересирана да прпцени кплку изнесува уделпт на занаетшиствптп вп Македпнската 
екпнпмија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Христијан Ристески 
 
Прпценка на пптребите за ЈПП и физибилити студија за Лпкален екпнпмски развпј на Лпкална 
сампуправа Дпрше Петрпв 
Кратпк ппис на прпектпт 
Сп ппддрщка на USAID BEA, ЦЕА ќе ппдгптви физибилити студија за една ппщтина вп Македпнија. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв и други експерти пд ЦЕА 
 
Прпценка на дискпнтната стапка пп сектпри вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА ја пппплни празнината за инфпрмации за дискпнтни стапки за пптребите на јавнипт сектпр, 
лпкалните власти, приватните инвеститпри за прпекти за капитални инвестиции. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв и други експерти пд ЦЕА 
 
Оценуваое на 10-те мерки на Владата на Р. Македпнија вп бпрбата прптив влијаниетп на 
глпбалната криза 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА прави прпцека на владините мерки вп бпрбата прптив влијаниетп на глпбалната криза вп 
Македпнија. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Владп Андпнпв и Весна Гарванлиева 
 
Оценуваое на Бучетскипт прпцес вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Институт Отвпренп Опщтествп Македпнија ппбара Марјан Никплпв да биде дел пд прпект за 
мпнитпринг на македпнскипт бучет вп 2009 гпдина. ЦЕА ппдгптви евалуација на македпнскипт 
бучетски прпцес вп спгласнпст сп Прирашникпт за фискална транспарентнпст на ММФ и 
преппраките за најдпбри бучетски практики на Аспцијацијата на Владини Финансиски 
Службеници (GFOA). 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв 
 
Спрабптка сп ЕВН 
Кратпк ппис на прпектпт 
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ЦЕА пптпища еднпгпдищен дпгпвпр сп ЕВН за да пбезбеди предвидуваоа за главните 
макрпекпнпмски варијабли. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Тимпт на ЦЕА 
 
Истражуваое за прпценката за пплитиката за рамен данпк вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Владата на Р.Македпнија кпн крајпт на 2006 гпдина впведе некплку мерки за намалуваое на 
данпшнипт тпвар и ппдпбруваое на бизнис климата. Главни стплбпви на рефпрмите на данпшнипт 
систем беа елиминираоетп на прпгресивните стапки на пдданпшуваое на перспнален данпк на 
дпхпд, намалуваое и унифицираое на пснпвните стапки на лишнипт дпхпд и данпк на прпфит на 
кпмпаниите, какп и впвед на 0 прпценти данпшна стапка за реинвестирана дпбивка. 
Таканарешенипт рамен данпк се пднесува на данпшеое сп една стапка на лишнипт дпхпд и 
прпфитпт на кпмпаниите (12% вп 2007 и 10% вп 2008). Таа верзија пд изещтајпт беще ппнатаму 
дпрабптена  пд г-дин Александар Стпјкпв,  г-дин Марјан Никплпв и г-дин Бпрше Тренпвски, сите пд 
ЦЕА. 
Истражуваое 
Институт за демпкратија партнер кпмпанија гп спрпведе истражуваоетп Марјан Никплпв 
Александар Стпјкпв 
Бпрше Смилевски 
Перипд на прпектпт 
Јануари- септември 2008 
 
Развиваое стратегија за Лпкален екпнпмски развпј и прпмпција на ЈПП на ппдлпкалнп нивп 
Кратпк ппис на прпектпт 
Опщтина Гази Баба и пристапи на ЦЕА за развиваое на стратегија за Лпкален екпнпмски развпј и  
да идентификува прпекти каде ЈПП мпже да биде искпристенп какп инструмент. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Претседател Марјан Никплп 
Тимпт на ЦЕА 
 
Спрабптка сп Спјузпт на Стппански Кпмпри (Аспцијацијата на Тргпвски Кпмпри на Македпнија) 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА пптпища еднпгпдищен дпгпвпр сп Спјузпт на Стппански Кпмпри (ССК) за ппддрщка и 
ппдгптпвка на policy brief за ССК. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Мищп Никплпв 
Тимпт на ЦЕА 
 
Семинар за градански прганизации прганизиран пд страна на ММФ на Здруженипт Виенски 
Институт (JVI) вп спрабптка сп Пактпт за стабилнпст за Југпистпшна Еврппа 
Кратпк ппис на прпектпт 
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Семинарпт беще прганизиран врз база на напприте на ММФ да внесе щтп е мпжнп ппвеќе 
транспарентнпст вп свпјата рабпта сп ппщрпкипт сектпр на граданскп ппщтествп. Невладините 
Организации (НВО) се јадрптп и тие гп пбликуваат граданскипт сектпр. Ппкрај тпа, тие се спврщена 
таргет група за пренесуваое на веќе ппстигнатите,сегащните ангажмани и идните прпекти и 
намери на ММФ. 
Тим ангажиран на прпектпт 
Мишп Аппстплпв 
 
Истражуваое на детерминантите за задплжуваое преку  кредит и/или капитал 
Кратпк ппис на прпектпт 
За прибираое на свеж капитал, кпмпаниите вп Македпнија најшестп кпристат заеми. На бараое на 
USAID BEA, ЦЕА израбпти студија за детерминантите кпи влијаат врз дпнесуваоетп пдлуки за 
прибираое на капитал пд страна на македпнските кпмпании. 
 Истражуваое 
Институт за демпкратија партнер кпмпанија гп спрпведе истражуваоетп и статистишките анализи 
Марјан Никплпв 
Весна Гарванлиева 
Екстерни експерти: Владп Андпнпв и Сащп Арспв 
Перипд на прпектпт 
Септември- нпември 2007 
 
Надпградуваое на Макрп мпделпт на ЦЕА сп субнаципналнп нивп на ппдатпци и симулираое 
макрпекпнпмска стабилнпст 
Кратпк ппис на прпектпт 
Ппнатампщна ппераципнализација на Финансикипт Прпграмски Мпдел- Макрпмпдел за 
Македпнија. Вп негп се интегрирани фискалните ппдатпци и јавнипт дплг на лпкалнп нивп. 
Симулациите беа направени сп кпристеое на финансиски и фискални ппдатпци пд стратещки 
дпкументи на Единиците на Лпкална Сампуправа вп Македпнија. 
 
 Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Александар Стпјкпв 
 
Перипд на прпектпт 
Септември- нпември 2007 
 
Ажурираое на Макрп мпделпт на ЦЕА 
Кратпк ппис на прпектпт 
Операципнализација на Финансикипт Прпграмски Мпдел- Макрпмпдел за Македпнија. Студиска 
ппсета вп Хпландија и прганизацијата MMC. Ова беще спппнзприранп пд страна на USAID BEA. 
Развиваое и интегрираое мпдул на Единиците на Лпкална Сампуправа вп мпделпт. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
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Александар Стпјкпв 
Перипд на прпектпт 
Август- Декември 2007 
Системски инжинеринг вп пбласта на финансискипт меначмент и данпшна адмнистрација на 
нивп на Единици на Лпкална Сампуправа 
Кратпк ппис на прпектпт 
Прпектпт е сппнзприран пд страна на UNDP а изврщен пд страна на Урбан Рурален Кпнсалтинг. 
ЦЕА гп спрпведе системскипт инжинеринг на финансискипт меначмент- данпшна администрација. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
 
Перипд на прпектпт 
Јули- септември 2007 
 
Евалуација на прпцеспт на децентрализација и финансиска анализа на финансиските извещтаи 
на Единиците на Лпкална Сампуправа 
Кратпк ппис на прпектпт 
Прпект сппнзприран пд страна на OSCE а изврщен пд страна на Урбан Рурален Кпнсалтинг. ЦЕА 
разви метпдплпгија за евалуација, беще вклушена вп ппдгптпвка на анкетата, теренскп и 
канцеларискп истражуваое. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Јуни- септември 2007 
 
Студија за приватните трансфери вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Главна цел на пвпј прпект е ппдпбрп да се разберат и квантифицираат извприте на приватните 
трансфери вп Македпнија, главните детерминанти за изврщуваое на приватните трансфери, 
каналите преку кпи се врщат трансферите, метпдплпгијата на пресметка на пфицијалната 
статистика на приватните трансфери. Овпј прпект е сппнзприран пд Прпектпт на USAID за делпвнп 
пкружуваое, а кприсник на резултатите пд пвпј прпект е НБРМ.  
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Александар Стпјкпв 
Перипд на прпектпт 
Мај- декември 2007 
 
Метпдплпгија за рангираое на екпнпмскипт развпј на Единиците на Лпкална сампуправа вп 
Македпнија какп пбрска пд Закпнпт за рамнпмерен регипнален развпј 
Кратпк ппис на прпектпт 
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Главна цел на прпектпт е да се развие алатка за рангираое на ЕЛС вп Македпнија вп спгласнпст сп 
бараоата на Закпнпт за рамнпмерен регипнален развпј. Кприсник на резултатите пд прпектпт е 
Министерствптп за лпкална сапуправа. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Март 2006- септември 2007 
 
Ппдгптвуваое критериуми за дистрибуција на капиталните фпндпви пд Министерствптп за 
трансппрт и врски 
Кратпк ппис на прпектпт 
Главна цел на прпектпт е развиваое на алатка за дистрибуција на капиталните грантпви пд 
централнипт бучет, на лпкалнп нивп. Кприсник е Министерствптп за трансппрт и врски. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Декември 2006- јуни 2007 
 
Ппдгптвуваое метпдплпгија за пценуваое на кредитпсппспбнпста на ЕЛС вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Цел на задашата е да се развие метпдплпгија за пценуваое на кредитната сппспбнпст на ЕЛС вп 
Македпнија. Првипт шекпр беще да се пцени фискалнипт капацитет на идентификуван примерпк 
пд Македпнските ЕЛС. Дпнатпр е USAID BEA и прпектпт за децентрализација.  
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Февруари- август 2007 
 
Мереое на фискалнипт капацитет на 15 ЕЛС вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Мереое на фискалнипт капацитет на идентификуван примерпк на ЕЛС вп Македпнија. Овпј 
прпектпт е финансиран пд Прпектпт на USAID за децентрализација. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Февруари- август 2007 
 
Студија за пбврзници; легална и институципнална рамка вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Целта на пваа задаша е да скенира правната и институципнална рамка вп Македпнија за 
впведуваое на пбврзниците какп инструмент за финансираое на пперациите на МЦМС и МРФП. 
Истражуваое 
Маја Парнарчиева 
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Бпркп Ханчиски 
Мищп Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Јануари 2007 
 
Бизнис план за Клиниката за кардиплпгија 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА беще замплена да направи бизнис план за Клиниката за кардиплпгија. Прпектпт не е заврщен. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Тимпт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Нпември- јануари 2006 
 
Ппдгптвуваое критериуми за дистрибуција на капиталните фпндпви пд Министерствптп за 
трансппрт и врски 
Кратпк ппис на прпектпт 
Министерствптп за трансппрт и врски секпја гпдина алпцира средства дп ЕЛС за кпмунални 
активнпсти. ЦЕА ќе гп развие системпт за транспарентна алпкација дп фпндпвите на ЕЛС. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Нпември- јануари 2006 
 
Изгптвуваое извещтај за кпнкурентнпста на Македпнија; клиент НСПК 
Кратпк ппис на прпектпт 
Наципналнипт Спвет за Претприемнищтвп и Кпнкурентнпст (НСПК) Македпнија и пристапи на ЦЕА 
за да и ппмпгне вп развиваое на извещтај за кпнкурентнпста на Македпнија вп 2006  гпдина. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Шенај Даут 
Бпгпв Димитар 
Перипд на прпектпт 
Нпември- декември 2006 
 
Ппдгптвуваое екпнпмски анализи за електрпнските медиуми вп Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Центарпт за медиумски развпј-Македпнија и пристапи на ЦЕА за да и ппмпгне вп развиваое на 
стратегија за електрпнските медиуми вп Македпнија. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Мищп Никплпв 
Бардарпв Димитар 
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Перипд на прпектпт 
Август 2006- септември 2006 
 
 
 
Ппдгптвуваое кпментари за нпвата стратегија на ЕБОР 2006 гпдина за Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЕБОР ппдгптви стратегија за Република Македпнија за 2006 гпдина. Кпменратите на ЦЕА се 
напдаат на www.cea.org.mk. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв, Malgorzata Markiewicz 
Перипд на прпектпт 
Септември 2006 
 
Мпнитпринг на транспарентнпста вп прпцеспт на приватизација на кпмпанијата за електришна 
енергија на Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Транспарентнпст Македпнија ппбара пд Марјан Никплпв да биде главен уредник на 
публикацијата и да ушествува вп прганизираоетп дебати за мпнитпринг на транспарентнпста вп 
прпцеспт на приватизација на ЕСМ. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
Мај 2005- мај 2006 
 
Ппдгптвуваое кпментари за нпвата стартегија на ЕБОР базирана на стратегијата пд 2004 гпдина 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЕБОР заппшна да прави ревизија на нејзината стратегијата за Р.Македпнија. ЕБОР ппвика да се 
даваат кпментари кпи би им ппмпгнале вп ревидираоетп на стартегијата. Мпменталната 
стратегија за Македпнија, кпја беще дпстапна на веб страната на ЕБОР пд август 2004 гпдина, е 
базата врз кпја ЦЕА ги даде свпите кпментари. 
Истражуваое 
Марјан Никплпв, Malgorzata Markiewicz 
Перипд на прпектпт 
Мај 2006 
 
Идентификација и мереое на трансакципните трпщпци вп Македпнската екпнпмија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Институт Отвпренп Опщтествп гп ппвика Марјан Никплпв да ушествува вп прпект за 
идентификација и мереое на трансакципните трпщпци вп Македпнската екпнпмија. Марјан 
Никплпв ппдгптви практишни мерки врз пснпва на Doing Business на Светска Банка за 2005 гпдина. 
Истражуваое, анкета и теренски ппсети 
Марјан Никплпв 
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Перипд на прпектпт 
Декември 2004- мај 2006 
 
 
 
Кредитна експанзија вп регипнпт 
Кратпк ппис на прпектпт 
FREN, истражувашки think thank пд Србија, спрабптуваат сп ЦЕА вп регипнален прпект за 
ппдгптвуваое истражуваое за кредитна експанзија на регипнпт (Србија, Македпнија, Црна Гпра, 
БиХ, Хрватска, Бугарија и Рпманија) 
Истражуваое, анкета и теренски ппсети 
Тимпт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Април- јуни 2006 
 
Издаваое журнал за екпнпмија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Сп пвпј прпизвпд (вп електрпнска фпрма) ЦЕА пшекува да укаже на екпнпмските прпблеми сп кпи 
се сппшува Македпнија преку пбезбедуваое на фпрум каде щтп екпнпмистите мпжат да ги 
практикуваат технишки квантитативните анализи на екпнпмските прпблеми. Дп сега се пбјавени 
пет изданија.  
Истражуваое, анкета и теренски ппсети 
Тимпт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Вп тек 
 
Ппзајмуваое на лпкалната власт, ппддржанп пд LGI/OSI Будимпещта 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА дпстави сппнтан предлпг дп LGI/OSI пд Будимпещта за прпект за ппзајмуваоетп на лпкалната 
власт. Главна цел на прпектпт е да се прпушат слушаите на Бугарија и Рпманија и да се претстават 
наушенните лекции за Македпнија. 
Истражуваое, анкета и теренски ппсети 
Тимпт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Мај- декември 2006 
 
Фпрум/ Рабптилница за ппдпбруваое на меначираоетп на ппщтинскипт бучет прганизирана пд 
ЦЕА а ппддржана пд канцеларијата на OSI вп Скппје 
Кратпк ппис на прпектпт 
Канцеларијата на OSI вп  Скппје ппбара пд ЦЕА за ппмпне вп прганизираоетп на два екпнпмски 
фпруми. Втприпт фпрум се пднесуваще на ппдпбруваое на меачираоетп на бучетите на 
ппщтините вп Македпнија. 
Истражуваое, анкета и теренски ппсети 
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Типт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Нпември 2005 
 
 
Кредитпсппспбнпст на ппщтините 
Кратпк ппис на прпектпт 
ЦЕА иницираще пдржуваое пбука за ппдпбра прганизација на ппщтините пред USAID. Ова е пд 
пспбена важнпст за Македпнија земајќи гп вп предвид прпцеспт на фискална децентрализација 
кпј е вп тек. Вплпнтерскипт кпрпус за финансиски услугу (FSVC) ппнатаму ја ппмпгна пбука. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Претседател Марјан Никплпв 
 
Развиваое индикатпри за регипнален развпј вп склад сп метпдплпгијата на ЕУ 
Кратпк ппис на прпектпт 
Сектпрпт за еврппска интеграција на Владата на Р.Македпнија ја ппкани ЦЕА да ушествува на 
тендер за НВО кпи би ја ппставиле метпдплпгијата за кпнструираое на индексите за мереое на 
регипналнипт развпј вп спгласнпст сп метпдплпгијата на ЕУ.  
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Димитар Бпгпв 
Александар Стпјкпв 
Ристе Наумпв 
Марјан Никплпв 
 
Мерки за ппдпбруваое на извпзпт и бпрбата сп тргпвскипт дефицит 
Кратпк ппис на прпектпт 
Стппанската кпмпра ппбара пд ЦЕА да ппмпгне вп ппставуваоетп на мерките, какп и вп нивната 
квантитативна анлиза вп бпрбата сп тргпвскипт дефицит вп Македпнија. 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Мищп Никплпв 
Марјан Никплпв 
Димитар Бпгпв 
 
Спбираое и прпцесираое ппдатпци и ппставуваое метпдплпгија за студијата за кпнкурентнпст 
на Македпнската екпнпмија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Booz Allen Hamilton Inc. Ппбара пд ЦЕА да ппмпгне вп ппставуваоетп метпдплпгија за прибираое 
и прпцесираое ппдатпци за пдредени индикатпри за Кпнкурентските активнпсти на Македпнија- 
прпект на USAID. Овие ппдатпци ќе се искпристат за прпценуваое на кпнкурентнпста на 
Македпнската екпнпмија, какп регипналнп, така и ппмеду ЕУ-15. 
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Тим ангажиран на прпектпт 
Димитар Бпгпв 
Марјан Никплпв 
Јпрдан Трајкпвски 
Перипд на прпектпт 
Нпември 2004- јануари 2005 
 
Кпнференција за странски директни инвестиции прганизирана пд страна на UNDP и 
Министерствптп за екпнпмија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Канцеларијата на UNDP вп Скппје ппбара експертскп мислеое за кпнференцијата за странски 
директни инвестиции ппврзни сп Република Македпнија кпја требаще да се пдржи на 21.12.2004 
гпдина. На пваа кпнференција, тимпт на ЦЕА спрабптуваще сп UNDP. 
 
Организација, презентација и мпдерација на кпнференцијата 
Тимпт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Нпември 2004- јануари 2005 
 
Фпрум/ Рабптилница за мереое на фискалнипт капацитет на ЕЛС прганизирана пд страна на 
ЦЕА а ппддржана пд Институт Отвпренп Опщтествп- Скппје 
Кратпк ппис на прпектпт 
Канцеларијата на ИОО вп Скппје ја ппвика ЦЕА да ппмпгне вп прганизираоетп два екпнпмски 
фпрума вп рамките на наредната гпдина. Првипт фпрум беще за мереое на фискалнипт капацитет 
на ЕЛС вп Македпнија. 
 
Организација, презентација и мпдерација на кпнференцијата 
Тимпт на ЦЕА 
Перипд на прпектпт 
Нпември 2004- март 2005 
 
Рабптилница за Интервладините Фискални Однпси прганизирана пд старна на Институтпт на 
Светска Банка, пдржан вп Сараевп 
Кратпк ппис на прпектпт 
Г-дин Serdar Yilmaz,ппстар пплитишки аналитишар пд Институтпт на Светска Банка, ја ппкани ЦЕА да 
даде презентација за непдамнещнипт развпј вп пплетп на фискалната децентрализација. Марјан 
Никплпв ппдгптви и презентирще рабптен дпкумент кпј е дпстапен на интернет страната на ЦЕА.  
Презентер и мпдератпр на рабптилницата 
Марјан Никплпв 
Перипд на прпектпт 
21-23 пктпмври 2004 
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Развиваое база на ппдатпци за ЕЛС вп Република Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 
Овпј прпект е финансиран пд прпграмата за дпделуваое на мали грантпви на World Learning. 
Преку имплементација на пвпј прпект пшекуваме дека ќе придпнесеме за ппдпбра и ппбрза 
имплементација на прпцеспт на децентрализација кпј е мнпгу важен за иднината на нащата земја 
и за имплементацијата на Рамкпвнипт дпгпвпр. Фискалната децентрализација е клушна за 
стабилнпста на земјата и за интеграција на земјата вп ЕУ и НАТО. Вп мпментпв, на нащата земја и 
недпстасуваат ппдатпци кпи се дпстапни дп јавнпста за ЕЛС и ние ќе гп направиме најдпбрптп щтп 
мпжеме за да дпставиме дп јавнпста и дп владините агенции квалитетни ппдатпци. Ќе бидат 
дпстапни ппдатпци за некплку индекси развиени пд ЦЕА. Индексите ќе бидат за сирпмащтијата вп 
ЕЛС, административната ефикаснпст на ЕЛС, Кпмппзитнипт индикатпр на ЦЕА, какп и сп други 
релевантни ппдатпци. Вп базата на ппдатпци ќе има и ппдатпци и линкпви дп сппдветната 
легислатива, какп и дп други инфпрмации 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Миле Јанакиески 
Јпвше Пластинпвски 
Марјан Никплпв 
 
Кпнсултантски услуги за асистираое вп ппдгптвуваоетп пдпвпри за пращалникпт на ЕУ вп 
сферата на екпнпмијата 
 
Кратпк ппис на прпектпт 
Преку пвпј ангажман,  ЦЕА ќе пбезбеди ппддрщка дп Владата вп ппдгптпвката на пдгпвприте 
ппврзани сп развпјпт на Македпнската екпнпмија и услпвите на сите индустриски сектпри. ЦЕА ќе 
се пптруди да вметне и релевантни статистишки инфпрмации пд Македпнскипт статистишки 
инфпрмативен систем, да гп пресмета нивптп на хармпнизација на метпдплпгијата и да ги 
презентира бараните пдгпвпри заеднп сп релевантни табели и кпментари.  
 
Нарашател 
Министерствп за Екпнпмија 
Сектпр за ЕУ интеграција 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв, м-р 
Димитар Бпгпв 
Јпвше Пластинпвски 
Јпрдан Трајкпвски 
Ристп Наумпв 
Миле Јанакиески 
 
Перипд на прпектпт 
Август- пктпмври 2004 
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Анализа на падпт на индустрискптп прпизвпдствп 
Кратпк ппис на прпектпт 
Непдамнещнипт пстар пад на индекспт на индустрискп прпизвпдствп предизвика серипзни грижи 
кај релевантните министерства при Владата на Република Македпнија (најмнпгу кај 
Министерствптп за екпнпмија и Министерствптп за финансии). Бидејќи падпт на индустрискптп 
прпизвпдсвп беще несвпјственп вп пднпс на другите макрпекпнпмски индикатпри (раст на 
извпзпт, пптрпщувашка на електришна енергија, пдлишен прилив на прихпди пп пснпв на ДДВ итн.), 
Министерствптп за Екпнпмија ппбара пд Владата да ппбара надвпрещнп екпертскп мислеое. Вп 
спгласнпст сп пдлуката на Владата, Министерствптп за Екпнпмија ја изнајми ЦЕА да направи 
длабпка макрпекпнпмска анализа базирана на екпнпметриски и статистишки техники. Целта на 
пвпј прпект беще да се лпцира извпрпт на падпт на индекспт на индустрискп прпизвпдствп. 
Сппшена сп пгранишуваое вп време, ЦЕА направи исклушителен наппр и ги анализираще 
временските  серии на некплку макрпекпнпмски варијабли, гп ревидираще пфицијалнипт 
примерпк кпј се кпристи пд страна на Државнипт завпд за статистика за пресметка на индекспт на 
индустрискп прпизвпдствп, ја направи метпдплпгијата и ја утврди динамиката на ревидираое на 
примерпкпт. 
 
Нарашател 
Министерствп за екпнпмија 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Bryan Roberts, PhD 
Марјан Никплпв, м-р 
Александар Стпјкпв, м-р 
Димитар Бпгпв 
 
Перипд на прпектпт 
15 јули- 31 јули 2004 
 
Дизајн, развпј и имплементација на регипналнп и ппщтинскп прпфилираое вп Република 
Македпнија 
Кратпк ппис на прпектпт 

Целта на пвпј прпект беще да се направи рангираое на ппщтините и регипните вп 
Македпнија, вп спгласнпст сп нивните спцип-екпнпмски карактеристики. Тимпт кпј гп 
правеще истражуваоетп, а спставен пд шленпви на ЦЕА, направи селекција пд 26 
сппдветни, демпграфски, екпнпмски, спцијални и инфраструктурни индикатпри и гп 
кпнструираще кпмппзитнипт индекс за секпја ппщтина.  Вп спгласнпст сп вреднпстите на 
кпмппзитнипт индекс за секпја ппщтина, беще направенп рангираое на сите 123 
ппщтини, 34 групи на ппщтини и 8 регипни (вп спгласнпст сп класификација на NUTS на 
теритпријалните единици на Република Македпнија). Какп дпдатпк на финалната студија, 
за прв пат вп Република Македпнија, беще направена експериментална калкулација на 
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индекспт на шпвешки развпј вп спгласнпст сп метпдплпгијата на UNDP  за сите ппщтини и 
регипни вп Република Македпнија.   
 
Нарашател 
Прпект за развиј на ппщтините (Светска Банка) 
Тим ангажиран на прпектпт 
Димитар Бпгпв 
Марјан Никплпв, м-р 
Александар Стпјкпв, м-р 
 
Перипд на прпектпт 
Февруари- мај 2004 
 
Кпст бенефит анализа за предлпгпт за намалуваое на царинските давашки на пдредени инпути 
Кратпк ппис на прпектпт 
Министерствптп за екпнпмија заппшна сп планпт за намалуваое на царинските давашки на 
пдредени инпути  ( сурпвини и репрп-матерјали), а сп цел згплемуваое на кпнкурентнпста  на 
Македпнските фирми. Оваа иницијатива ппвика на знашителнп намалуваое на фискалнптп 
пптпваруваое на увезените сурпвини и дуги инпути вп прпизвпдствптп, а се сп цел намалуваое на 
трпщпците за кпмпаниите. Сппред тпа, тим спставен пд шленпви на ЦЕА ппдгптви квантитативна 
анализа на ефектите пд намалуваоетп на царинските стапки на 393 прпизвпди. Преку студијата се 
квантифицираа и импликациите на пваа мерка врз прихпдите на бучетпт, трпщпците на фирмите, 
нивнптп прпизвпдствп и извпз.  
 
Нарашател 
Министерствп за екпнпмија 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Димитар Бпгпв 
Марјан Никплпв, м-р 
 
Перипд на прпектпт 
Март 2004 
 
„Децентрализација- наща цел“ 
Кратпк ппис на прпектпт 
Вп спгласнпст сп стратещкипт план, ЦЕА лансираще квартален билтен (вп пешатена и електрпнска 
фпрма) кпј ги ппкрива темите ппврзани сп прпцеспт на децентрализација. Ова е заеднишка 
иницијатива на USAID и Bearing Point сп цел анимираое на ппщирпката јавнпст и јавните 
финансиски експерти за предизвиците наметнати пд страна на децентрализацијата кпја е вп тек. 
Првптп издание беще пбјавенп вп јуни 2004, а меду другптп, ппфатени се и некплку статии 
ппднесени пд светски ппзнати експерти ( на пример прпф. Хпрхе Мартинез- Васкез). Издаваоетп 
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на следните изданија на билтенпт беще пвпзмпженп сп ппддрщката на Набљудувашката мисија на 
ОБСЕ: 

1. Втпрптп издание на билтенпт беще за: Опщтински надлежнпсти 
2. Третптп издание на билтенпт беще за: мереое на фискалнипт капацитет на ЕЛС вп 

Македпнија 
3. Четвртптп издание на билтенпт беще за: Обука за кредитен рејтинг на ЕЛС 
4. Петтптп издание на билтенпт беще за: Крпс- кантри студија на ппзајмуваоата на ЕЛС: 

Рпманија, Бугарија и Македпнија 
5. Шестптп издание на билтенпт беще за: Мереое на фискалнипт капацитет на избрани 

ппщтини вп Македпнија 
 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв, м-р 
Александар Стпјкпв, м-р 
Миле Јанакиески 
 
Дизајн на щемата за хпризпнталнп ппрамнуваое на ппщтините 
Кратпк ппис на прпектпт 
Целта на пвпј прпект е да се дизајнира целта и критериумпт за транспарентнпст (фпрмула) за 
дистрибуција на грантпт за ппрамнуваое пд централната влада кпн ппщтините. Хпризпнталната 
щема на ппрамнуваое беще ппдгптвена вп некплку алтернативни сценарија, притпа 
придпнесувајќи кпн забрзуваое на прпцеспт на дпнесуваое пдлуки. Нарашател на пвпј прпект е 
Сектпрпт за Бучет при Министерствптп за финансии, и ппслужи какп пснпва за ппдгптпвката на 
предлпг-закпнпт за Финасираое на ЕЛС.  
Нарашател 
Министерствп за финансии (Сектпр за Бучет) 
Тим ангажиран на прпектпт 
Марјан Никплпв, м-р 
Александар Стпјкпв, м-р 
Миле Јанакиески 
Перипд на прпектпт 
Август 2004 
 
Експертскп мислеое за кпст-бенефит анлаизата на предлпгпт за намалуваое на акцизните 
давашки 
Кратпк ппис на прпектпт: 
Скппска Пивара (преку BearingPoint) ппбара експертскп мислеое за кпст-бенефит анализата 
направена пд страна на независна група истражуваши вп пднпс на предлпгпт за намалуваое на 
акцизните давашки за пивптп. Тимпт на ЦЕА ја преиспита цената и еластишнпста на ппбарувашката 
на пивп, ги анализираще пбележаните акции на пиварниците и ппвтпрнп ги прпцени фискалните 
импликации на пвпј предлпг. Клиентпт даде кпмплиенти за прпдлабпшената анлиза и искажаната 
ппдгптвенпст за идна спрабптка.  
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Тим ангажиран на прпектпт: 
Димитар Бпгпв 
Александар Стпјкпв 
Марјан Никплпв 
Ристп Наумпв 
Перипд на прпектпт 
Нпември 2003 
Надпврзуваое на Прпектните активнпсти на УСАИД за Фискална рефпрма 
 
Прпектпт на УСАИД Македпнија за Фискална рефпрма пбезбедуваще ппддрщка за 
Министерствптп за финансии на Република Македпнија вп пбласта на макрпекпнпмскптп 
прпгнпзираое. ЦЕА прпдплжува некпи пд главните активнпсти на прпектпт за Фискална рефпрма 
сп цел да прпдплжи да гради капацитети за екпнпмска анализа на пплитиките вп Република 
Македпнија. Ппкпнкретнп, ЦЕА е рещена да рабпти вп следниве пбласти: 
 

1. Макрп ABC мпдел- Овпј мпдел беще здпбиен за време на студискптп патуваое вп 

Хпландија и беще спздаден сп ппмпщ на MicroMacroConsultants (MMC) пд Хпландија. 

Бидејќи ЦЕА има правп за прпбна прпграма, щтп е мпжнп ппскпрп, ЦЕА планира да гп 

ппдгптви првипт среднпрпшнипт мпдел управуван пд страна на македпнски екпнпмисти. 

Ппвеќетп пд активнппстите на ЦЕА ќе бидат наспшени кпн тестираое на фпрмулите за 

пднесуваое и ппдптвуваое публикација вп кпја ќе бидат пбјавени резултатите пд 

екпнпмскптп предвидуваое пд пвпј мпдел. Бидејќи вп мпментпв ниту една владина или 

приватна институција не рабпти на макрпекпнпмски предвидуваоа, ЦЕА мпже да гп 

искпристи мпделпт за да даде навремени предупредуваоа на спздавашите на пплитиката 

какп и на јавнпста вп слушаи кпга ппстпи екпнпмска криза вп земјата. Истп така, пвпј мпдел 

мпже да се искпристи за да се пценат специфишните фискални пплитики на Владата и 

нивнптп вијание врз растпт на државипт БДП. 

 
2. Мпдел за Тргпвска пплитика- Овпј мпдел беще развиен пд страна на експерт пд 

BearingPoint ( Lorris Mizrahi PhD) за пптребите на Министерствптп за финансии и 

Министерствптп за Екпнпмија за спрпведуваое анализа на тргпвската пплитика.ЦЕА дава 

гплема важнпст на тргпвската пплитика и веќе беще ангажирана пд страна на 

Министерствптп за екпнпмија вп анализата за пцена на специфишните тргпвски мерки. 

Тргпвскипт мпдел кпристи ппщта рамнптежнан рамка за симулација на тргпвските мерки. 

ЦЕА би мпжела да прганизира пбука за нејзините врабптени сп цел да се здпбијат сп 

искуствп вп мпделираоетп на ппщта рамнптежа. Акп ппстпи перспектива за спрабптка, 

ЦЕА теснп ќе спрабптува сп Министерствптп за финансии и Минитерствптп за екпнпмија за 

време на пбуките и на анализата на тргпвската пплитика. ЦЕА има кпмпаративна преднпст 

бидејќи вп Македпнија ппстпјат 2 лиценци за кпристеое на пвпј мпдел. Една пд нив е 

префрлена на ЦЕА а другата најверпјатнп ќе биде префрлена вп Министерствптп за 
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екпнпмија. Кпј ќе ја дпбие втпрата  лиценца ќе зависи пд ЦЕА и ќе биде ппврзанп сп 

пбуките и вистинската упптреба на мпделпт.  

 
3. Анализа на Фискалната пдржливпст- Експерт пд BearingPoint, John Anderson PhD, 

изврщи анализа на фискалната прпграма на Владата и гп ппгледна мпделпт за наплата на 

прихпдите и расхпдите за стпки и услуги. Знаејќи ја важнпста на фискалната пдржливпст, 

ЦЕА има капацитет да ги искпристи истите вежби за да се пцени Владината фискална 

пплитика вп редпвни временски интервали и кпга ќе настанат гплеми фискални прпмени. 

ЦЕА ќе гп пбјави свпетп мислеое без разлика дали пдредена фискална пплитика е 

пдржлива на ппдплг рпк преку следеое на нивптп на прихпди вп пднпс на расхпди, какп и 

ситуацијата сп дплгпт. Членпвите на ЦЕА имаат стекнатп и дппплнителна пбука вп 

Центарпт на спврщенствп вп финансии вп Љубљана за време на пбуката за 

Макрпекпнпмски меначмент и анализи на финансискипт сектпр прганизирана пд страна 

на ММФ. Два шлена на ЦЕА, г-дин Марјан Никплпв и г-дин Јпрдан Трајкпвски, имаа 

презентација на ппшетпкпт на пбуката за фискална пдржливпст на кпја тие гп презентираа 

надграденипт мпдел на ЦЕА за фискална пдржливпст. 

 
4. Прпценка на фискалните капацитети на ппштините и дизајн на алтернативни 

шеми за изедначуваое- Република Македпнија е вп прпцес на децентрализација. ММФ 

сугерира фазен пристап за децентрализација пд фаза нула дп фаза три. Сепак, ние 

веруваме дека прпцеспт на фискална децентрализација мпра да биде прпследен сп 

административните и фискалните капацитети на Единиците на лпкална сампуправа. 

Дпдека вп времетп на спцијалистишкипт режим прганизаципната щема на лпкалната 

администрација беще прилагпдена на нејзината функција решиси да служат какп лпкални 

канцеларии на централните министерства, вп нпвипт мпдел ппщтините треба да пдгпвпрат 

и да бидат пгледалп на нпвите надлежнпсти и пдгпвпрнпсти на лпкалните власти. Вп пваа 

перспектива, кпнцептите какп щтп е граданскптп ппщтествп, децентрализацијата, 

ппщтественипт капитал, синергијата и градаската партиципација стануваат центален дел пд 

спвремените развпјни дискурси. 
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4.  Однпси сп јавнпст 
 
ЦЕА успеа да впсппстави пристпјни пднпси сп медиумите. Членпвите на ЦЕА истп така се и 
кплумнисти вп ппвеќе дневни весници. Уредниците имаат пдлишнп мислеое и ппшитуваое на 
статиите напищани пд страна на шленпвите на ЦЕА. Истп така, шленпвите на ЦЕА мнпгу шестп се 
канети пд страна на нпвинари за да  бидат гпсти вп нивните медиуми. Мнпгу нпвинари пд 
пешатените медиуми шестп бараат мислеое пд шленпвите на ЦЕА за некпи екпнпмски настани или 
владини пплитики. 
 
Од пваа перспектива, ЦЕА ппстигна извпнреден напредпк вп дпбиваое масивнп медиумскп 
ппкриваое. Сп цел да се пдгпвпри на згплемената ппбарувашка на нејзините екпнпмски ппгледи, 
таа ја пвпзмпжи и веб страницата- http://www.cea.org.mk.  Вп мпментпв, шитателпт мпже да ги 
симне ппвеќетп кплумни и статии пд шленпвите на ЦЕА, пдредени публикации, други релевантни 
екпнпмски анализи, какп и макрпекпнпмски ппдатпци, прпценки и предвидуваоа. 
 
 

5. Писма за ппддрщка на ЦЕА 
 

ММФ 
“Канцеларијата на ММФ вп Скппје има спрабптуванп сп г-дин Никплпв пд самипт ппшетпк на 
Центарпт за екпнпмски анализи вп 2003 гпдина, вп разни активнпсти. Вп 2004 гпдина ЦЕА ja 
сппдели свпјата студија за индустрискипт пад на индекспт сп канцеларијата на ММФ, какп и 
нивната студија за развпј на пазарпт на труд вп 2005 гпдина. Истп така, меду заеднишките 
активнпсти се нефпрмални кпнсултации за екпнпмски развпј, вклушувајќи макрпекпнпмска 
прпценки на ризикпт, за фискалната децентрализација и институципнална екпнпмија вп 
земјата. 
Ние, истп така спрабптувавме сп ЦЕА вп прганизацијата на јавната дебата вп април 2013 
“Фискална транспарентнпст, фискалната иднината и екпнпмскипт раст јавна”. ЦЕА и 
претставникпт  ММФ имаа свпја презентација и ушествуваа вп дебата сп претставници на 
бизнис заедницата, медиумите и невладините прганизации. 
Вп текпт на нащата спрабптка, сп г-дин Марјан Никплпв и ЦЕА впппщтп, се пбезбеди  сигурнп 
и верпдпстпјнп партнерствп сп сплиднп ппзнаваое и искуствп вп екпнпмската транзиција, и 
развпјпт на јавните финансии. Јас би ги преппрашал за сите  истражуваоа ппврзани сп пвие 
теми.” 
Александар Ф. Тиман, 
Претставник на ММФ вп Македпнија 

http://www.cea.org.mk/
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Наципнален спвет за претприемнищтвп и кпнкурентнпст (НСПК) 
 
„Вп иметп на Наципнален спвет за претприемнищтвп и кпнкурентнпст (НСПК) би сакал да ја 
пптврдам ппзитивната спрабптка кпјащтп ја имавме сп Центарпт за екпнпмски нализи 
(ЦЕА). Именп, пд дпставените ппнуди, ЦЕА беще избрана пд Управнипт пдбпр на НСПК какп 
аналитишка куќа сп најппвплна пснпва вп пднпс на искуствп и шпвешки ресурси за израбптка на 
Наципналнипт извещтај за кпнкурентнпст. Наципналнипт извещтај за кпнкурентнпст е 
гпдищен извещтај кпј гп публикува НСКП и претставува преглед на кпнкурентната сппспбнпст 
на македпнската екпнпмија сппредена сп пстанатите светски екпнпмии. Анализата на 
Извещтајпт е пснпва извлекуваое на заклушпци и преппраки за наспките и активнпстите кпи 
треба да се припритет на НСПК, щтп знаши дека истипт е пд сущтинска важнпст за 
Спветпт. 
 
ЦЕА прпектпт гп српведе вп предвидените рпкпви а квалитетпт на материјалпт беще на 
пшекуванптп виспкп рамнищте. Анализите беа сеппфатни и вклушуваа елементи кпи не беа 
претхпднп предвидени, пптврдувајќи ја залпжбата на ЦЕА за израбптка на виспкп квалитетен 
и целиисхпден материјал. 
 
Сащп Трајкпвски 
Изврщен директпр“ 
 
ГИЗ Македпнија 
„Сп пваа преппрака пптврдувам дека г-дин Марјан Никплпв беще ангажиран пд страна на 
Прпграмата за Регипнален екпнпмски развпј вп Македпнија (ГИЗ РЕД) какп пбушуваш за 
спрпведуваое на следниве пбуки за градеое на капацитетите за регипнален развпј и 
регипнален меначмент вп текпт на 2010 и 2011 гпдина: 
 
1. Обука "Оценка на гплеми прпекти пд ЕУ ИПА Кпмппнента 3 - Регипнален развпј“, Мпдул бр. 3 
вп 2010 гпдина пд серијата пбуки за зајакнуваое на капацитетите на претставниците на 
Министерствптп за лпкална сампуправа и Бирптп за регипнален развпј, 26.10-28.10.2010, 
Берпвп. 
Ангажманпт ппфаќаще ппдгптпвка и реализираое на презентации вклушителнп и рабпта вп 
групи на следниве теми: 

 Финансиска анализа 

 Екпнпмска анализа 

 Сензитивнпст и анализа на ризик 

 Јавнп Приватнп Партнерствп (ЈПП). 
 
2. Обука „Бараоа и стандарди за регипнални прпекти (ИПА кпмппнента 3)“, Мпдул бр. 1 вп 2011 
гпдина пд серијата пбуки за зајакнуваое на капацитетите на претставниците на Центрите 
за развпј на планските регипни и ппщтините, 04.04-06.04.2011, Струмица. 
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Ангажманпт ппфаќаще ппдгптпвка и реализираое на презентации вклушителнп и рабпта вп 
групи на следниве теми: 

 Финансиска анализа 

 Екпнпмска анализа 

 Сензитивнпст и анализа на ризик 

 Јавнп Приватнп Партнерствп (ЈПП). 
 
Вп рамките на негпвипт ангажман, г-дин Марјан Никплпв беще активнп вклушен вп 
планираоетп, дизајнираоетп, прганизираоетп, исппрашуваоетп и пценуваоетп на 
гпренаведените пбуки.  Ја кпристам пваа прилика да изразам задпвплствп пд спрабптката сп 
г-дин Марјан Никплпв и имајќи ги вп предвид пбврските щтп требаще да ги заврщи вп рамките 
на пвпј ангажман, би сакала да наппменам дека тпј ппседува исклушителни кпмуникациски и 
презентациски вещтини, систематишнпст, виспка пдгпвпрнпст и креативнпст за да ги 
заврщи свпите задаши успещнп. Би сакала ппсебнп да ја истакнам негпвата сппспбнпст да се 
прилагпди кпн нащите пптреби и пптребите на ушесниците какп и нашинпт на кпј гп врщи 
пренпспт на знаеоа и искуства.  
 
Сп пваа преппрака имам намера силнп да ја ппддржам апликацијата на г-дин Марјан Никплпв и 
длабпкп сум уверена дека ќе придпнесе за успещнп спрпведуваое на Ващите активнпсти.  
 
М-р Хари Шутпски 
Кппрдинатпр за регипнален развпј и градеое капацитети 
Прпграма за Регипнален екпнпмски развпј вп Македпнија“ 
 
Бизнис инкубатпр Берпвп, Опщтина Берпвп 
 
„Центарпт за екпнпмски анализи- ЦЕА, беще ангажиран пд септември 2011 гпдина дп јуни 2012 
гпдина на спрпведуваое истражуваое за спстпјбите на бизнисите вп Опщтина Берпвп и 
детектираое на главните пбласти вп кпи щтп бизнисите имаат пптреба пд ппддрщка за 
забрзуваое на свпјпт развпј, какп дел пд прпектпт „Бизнис Инкубатпр Екпнпмски Развпј и 
Видливпст“ на регипнпт на ИПА Прпграмата за Прекугранишна спрабптка ппмеду република 
Македпнија. За време на реализацијата на пбврските, експертите пд ЦЕА Христијан Ристески 
и Бпрше Тренпвски, демпнстрираа пдлишни ппзнаваоа пд лпкалната екпнпмија, ингеренциите 
на Опщтина Берпвп пд прпцеспт на децентрализација, развпј на лпкалните бизниси и 
лпкалнипт екпнпмски развпј. За време на целипт ангажман прпфесипналнпп ги завржуваа 
пбврските и ппради тпа искренп ги преппрашувам за ангажираое пд страна на институциите 
кпи щтп имаат пптреба пс претхпднп наведената експертиза. 
 
Натаща Каламандевска 
Кппрдинатпр на прпектпт „Бизнис инкубатпр- Екпнпмски развпј и видливпст вп ппгранишнипт 
регипн“ 
 
Министерствп за трансппрт и врски 
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„Центарпт за Екпнпмски Анализи- ЦЕА гп привлеше вниманиетп на Министерствптп за 
трансппрт и врски сп свпјата рабпта и направените анализи кпи беа презентирани вп 
јавнпста,а вп врска сп текпвните екпнпмски пращаоа вп Република Македпнија. 
Министерствптп за трансппрт и врски, ја заппзна експертизата на ЦЕА на кпнкретен прпект 
вп врска сп распределба на капитални дптации сп единиците на лпкална сампуправа вп 
Македпнија, при щтп евидентнп беще дека експертите пд ЦЕА ппкажаа гплем степен на 
аналитишнпст и прпфесипнализам заврщувајќи ги свпите пбврски навреенп и квалитетнп. 
 
Министер за трансппрт и врски 
Миле Јанакиески“ 
 
Министерствп за лпкална сампуправа 
 
„ Центарпт за Екпнпмски Анализи- ЦЕА гп привлеше вниманиетп на Министерствптп за 
лпкална сампуправа сп свпите анализи презентирани вп јавнпста, а вп врска сп текпвни 
прпблеми вп делпт на прпцеспт на децентрализација. 
Министерствптп за лпкална сампуправа имаще кприст пд експертизата на ЦЕА на кпнкретни 
прпекти вп врска сп Закпнпт за рамнпмерен регипнален развпј и ппдзакпнските акти кпи 
прпизлегуваат пд негп какп и за дизајн на распределба на наменски средства пп пснпв на 
Закпнпт за живптна средина. 
Експертите пд ЦЕА ппкажаа гпелм степен на анлитишнпст и прпфесипнализам заврщувајќи ги 
свпите пбврски навременп и квалитетнп. 
 
Министер за лпкална сампуправа 
Зпран Кпоанпвски“ 
 
Опщтина Тетпвп 
 
„Центар за екпнпмски анализи- ЦЕА беще ангажиран пд страна на ппщтина Тетпвп вп прпект 
за израбптка на физибилити студија за јавнп приватнп партнерствп- даваое на услуги за 
паркираое, тендерска дпкументација и нацрт дпгпвпр за ЈПП за ппщтина Тетпвп какп 
екпнпмски пператпр- кпнсултант вп перипдпт март- јуни 2012 гпдина. 
Истата ја израбпти успещнп, прпфесипналнп и навременп и за таа цел ја преппрашуваме ЦЕА 
за рабпта на слишни прпекти. 
 
Др. Прпф. Сади Бечети 
Градпнашалник на Опщтина Тетпвп“  
 
Опщтина Гази Баба 
 
“Мнпгу ја ппшитуваме ппсветенпста на ЦЕА и финалната рабпта на развиваоетп на ЛЕР 
стратегијата за нащата ппщтина. 
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Кпце Трајанпвски 
Градпнашалник на Гази Баба“ 
 
Екпнпмски институт Скппје 
 
Екпнпмскипт институт Скппје рабптеще сп некпи пд шленпвите на ЦЕА какп надвпрещни 
спрабптници на некпи прпекти. Овие млади прпфесипналци секпгащ ги испплнуваа нивните 
задаши, уреднп и навременп. Екпнпмскипт институт Скппје ја ппддржува нивната иницијатива 
за развиваое на независен think-thank сп цел ппдпбруваое на независната мисла вп пбласта на 
екпнпмската теприја и практика. 
 
Антпнија Јпсифпвска 
Генерален меначер на Екпнпмскипт институт Скппје“ 
 
Дневен весник „Време“ 
 
Членпвите на ЦЕА се кплумнисти вп дневнипт весник Време. Уредниците на пвпј кпнкурентен 
весник имаат пдлишнп мислеое за статиите ппдгптвени пд страна на шленпвите на ЦЕА. Оде 
гп презентираме нивнптп мислеое за ЦЕА: 
„Екпнпмската редакција на „Време“ спрабптуваще сп Центарпт за екпнпмски анализи (ЦЕА) пд 
првптп издание на весникпт. Вп ппследните седум месеци, тимпт на ЦЕА гп збпгати 
екпнпмскипт дел и страниците за сппственп мислеое сп пстрпумни инфпрмации и кпметари. 
Младите експерти на ЦЕА ппнудија свежи и пригинални иницијативи за екпнпмски рефпрми вп 
Македпнија. 
 
Зпран Андпвски 
Главен уредник „Време“ 
 
Никпла Стпјанпв 
Екпнпмски нпвинар вп „Време“ 
 
Газменд Кадриу, Генерален меначер на Нпва Банка на Кпспвп, Прищтина 
 
„Иакп е веќе ппзнатп дека екпнпмијата не е наука, мнпгу луде вп Македпнија (вклушувајќи и 
прпфесипнални екпнпмисти)дејствуваат 100% на тпј нашин, пдејќи вп екпнпмски пращаоа на 
спсема недисциплиниран нашин, праќајќи силни мислеоа па дури и целпсни пресуди врз пснпва на 
перспективата на владееое на палецпт. Намерата на пвие екпнпмисти за сампстпјнп 
размислуваое и фпрмални исппраки е дплгппшекувана нпвина вп Македпнија. ЦЕА не мпже, а 
верпјатнп и нема да гп дпнесе дплгппшекуванипт екпнпмски наплив вп Македпнија, бидејќи и 
фпрмалната наука има свпи граници. Сепак, ЦЕА сепак мпже да дпнесе дисциплина и светлина 
вп дискусијата за екпнпмски прпблеми, ставајќи ја квантитативната димензија заеднп сп 
мнпгу кпристената вреднпсна димензија. За време на еднпдецениската вклушенпст вп 
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Македпнскптп банкарствп (вклушувајќи и Шеф на банкарска супервизија, кпнсултант на 
Светска банка, банкарски ревизпр и сеущте шлен на управен пдбпр на банка)пптребата пд 
анализа беще мнпгу шеста. Сп непдамнещнптп префрлуваое на ппзицијата Генерален Меначер 
на Кпспвската кпмерцијална банка, истата пптреба ја гледам не самп пд перспективата на 
друга земја, туку и пд перспективата на регипнална екпнпмска спрабптка ппмеду земјите вп 
регипнпт. Ќе биде интереснп да се види какп ЦЕА ќе се справи сп пращаоата пд таа димензија. 
Јас сум сигурен дека нивнптп мпменталнп инвестираое вп наппрна рабпта вп Македпнија ќе 
птвпри пат за да се вклушат вп прекугранишните активнпсти, кпмуникација и спрабптка. На 
крај, ја реафирмирам мпјата целпсна ппддрщка за ЦЕА и им ппсакувам мнпгу успех вп идната 
рабпта. 
 
Газменд Кадриу 
Генерален Меначер на Нпва Банка на Кпспвп, Прищтина“ 
 
MicroMacro Кпнсултантска истражувашка институција пд Хпландија 
 
„Би сакале да ја искажеме нащата ппддрщка дп Центарпт за Екпнпмски Анализи (ЦЕА), 
истражувашки тинк тенк пд Македпнија. Мпгу сме среќни за мпжнпста да спрабптуваме сп 
нив за време на пбуката за макрп мпделираое вп нащите прпстприи вп Хпланија. 
Резултатите се прикажани пвде: http://users.bart.nl/~mmc/Macedonia/index.htm. Лудетп кпи ги 
заппзнавме се млади прпфесипналци пд земја вп транзиција кпи пп наще мислеое имаат 
сппспбнпст за спрпведуваое звушни анализи. Земајќи гп вп предвд нащетп искуствп вп 
медунарпднп рабптеое (Хпландија, Индпнезија, Пплска, Етиппија, Кенија, Курасап, Суринам) 
мпжеме да преппрашаме ппддрщка за независнп екпнпмскп истражуваое вп Македпнија. 
Развиваое независна истражувашка институција е пд кприст за ппщтествптп и регипнпт кпј 
е вп тразиција. 
 
Др. Мариен Ван Шаик 
Директпр на MicroMacro Consultants,и 
Претседател на Фпндацијата за стимулираое на истражуваоата на екпнпмскијата на 
Суринам“ 
 
BearingPoint кпнсултантска кпмпанија пд САД 
 
„Г-дин Марјан Никплпв, м-р; и Јпрдан Трајкпвски, се екпнпмистите кпи беа ангажирани пд 
старна на BearingPoint какп дел пд прпектпт за Фискална рефпрма вп 2012 гпдина на USAID 
Македпнија за ппддрщка на прпектпт за Макрпекпнпмски активнпсти. Јпрдан свпите студии 
ги има заврщенп на Екпнпмскипт факултет вп Скппје, истп какп и Марјан, нп Марјан е и 
магистер пп екпнпмија, титула стекната на Униерзитетпт на Исланд. Тие директнп 
спрабптуваа сп Др. Брајан Рпбертс и Министерствптп за финансии, макрпекпнпмски сектпр 
две иппл гпдини. И двајцата ппкажаа сппспбнпст и се стекнаа сп знашајни аналитишки 
вещтини за време на пваа задаша. Тие се ппврзаа сп други екпнпмисти пд Македпнија, 
вклушувајќи и двајца ппранещни щефпви вп Макрпекпнпмскипт сектпр, за да гп пснпваат 
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Центарпт за Екпнпмски Анализи, тинк тенк кпј рабпти какп невладина прганизација ппд 
македпнски закпн. Врз пснпва на аутпутпт на пваа прганизација вп ппследите щест месеци, а 
сп пглед на малата дпнатпрска ппмпщ вп иднина, веруваме дека пвие лпкални специјалисти ќе 
ппстигнат знашаен раст на прганизацијата и ќе пбезбедат стабилен екпнпмски аналитишен 
капацитет за Македпнија вп гпдините щтп следуваат. 
 
Г-дин Лестер Свитинг 
Ракпвпдител на партија 
USAID прпект за фискална рефпрма“ 
 
CASE- тинк тенк пд Пплска 
 
„CASE- Центар за спцијални и екпнпмски истражуваоа имаа гплема улпга вп 
трансфпрмираоетп на Пплската екпнпмија какп еден пд првите тинк тенкпви вп Пплска. 
Ппддрщката на CASE пд медунарпдни дпнатпри беще пд клушна вп градеоетп на самппдржлива 
институција кпја дппринесе вп развпјпт на независнптп мислеое вп земјата. Вп септември 
2003 гпдина, CASE беще среќна да биде дпмаќин на претставници на ЦЕА и да гп пренесе свпетп 
знаеое за меначираое на тинк тенкпви и макрпекпнпмскп мпделираое. Вп CASE бевме 
импресипнирани пд храбрпста, визијата и сппспбнпста на младите пснпваши на ЦЕА. Сп 
нащетп шетиринаесетгпдищнп ппстпеое, силнп гп ппддржуваме пснпваоетп на првипт 
екпнпмски тинк тенк вп Македпнија. Тпа е нашинпт какп треба да се развива граданскптп 
ппщтествп вп земја каде екпнпмијата е вп транзиција. Веруваме дека ЦЕА ќе пдигра 
единствена улпга вп прпцеспт на интеграција на Република Македпнија вп ЕУ. 
 
Ева Балцерпвиц 
Претседател на CASE 
Артур Радзивил 
Заменик претседател“ 
 
Канцеларија на ММФ вп Скппје 
 
„Ја ппддржуваме целпкупната рабпта на ЦЕА а пспбенп Ващите наппри за ппдпбруваое на 
квалитетпт на јавната пплитишка дебата вп Македпнија. Вп пвпј ппглед, би сакал да гп 
истакнам и мпетп признание за рабптата на ЦЕА за непдамнещната дебата пкплу 
пбјавенипт пад на индустрискптп прпизвпдствп. Сп нетрпение гп пшекувам да гп видам 
иднипт аутпут на ЦЕА. 
 
Кевин Рпс 
Ппстпјан претставник на ММФ вп Македпнија“ 
 
ЗЕЛС- аспцијација на ЕЛС вп Македпнија 
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„ЗЕЛС ппзнава некпи шленпви на ЦЕА и има пстваренп спрабптка ппврзана сп нивните рабптни 
активнпсти сп прпектите на USAID за рефпрмите вп ЕЛС вп Рерпублика Македпнија. ЗЕЛС истп 
така ја ппздрави публикацијата на Билтенпт „Децентрализација- наща цел“ бидејќи 
пбезбедува релевантни анализи за нащетп ппле на интерес и мнпгу медунарпсдни инфпрмации. 
Ппради тпа, ЗЕЛС ја ппддржува рабптата на ЦЕА за стануваое независна прганизација за 
истражуваое пплитики, кпја ќе претставува важни вреднпсти за лпкалните власти вп 
Република Македпнија. 
 
Гпран Ангелпв 
Претседател на ЗЕЛС“ 
 
Влада на Република Македпнија; Министерствп за екпнпмија 
 
„Центарпт за Екпнпмски Анализи (ЦЕА) гп привлеше вниманиетп на Министерствптп за 
екпнпмија сп нејзините анализи презентирани пред јавнпста а ппврзани сп некплку текпвни 
екпнпмски пращаоа, кпи беа предмет на нащипт текпвен ангажман. Верувајќи дека тимпт на 
ЦЕА мпже да ппнуди свежи идеи и ппинакви вудуваоа базирани на експертиза и аналитишнпст, 
Министерствптп за екпнпмија дпсега два патти ги има ангажиранп експертите на ЦЕА. Пп 
реализацијата на два прпекта, шленпвите на ЦЕА ппкажаа виспкп нивп на експертиза, 
аналитишнпст и прпфесипнализам, заврщувајќи ги низните задаши навременп и прецизнп. Истп 
така, Министерствптп за екпнпмија е ппдгптвенп на ЦЕА да и ппнуди план за дплгпрпшна 
спрабптка вп реализацијата на идните прпекти. 
 
Министер за екпнпмија 
Стевшп Јакимпвски“ 


