
 

CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA) 
We are making a difference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ 
Референци и резултати од работењето 

 
 
 
 
 
 

Центар за економски анализи (ЦЕА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013, Скопје 
 
 



 

 

CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA) 
We are making a difference 

 
 

2 
 

 
 
До: 
Предмет: 
Датум: Јануари 2014 
 
Почитувани, 
 
Оваа година Центарот за Економски Анализи-ЦЕА, слави 10 години од своето постоење. Во текот 
на овие 10 години бевме посветени на користење на своите капацитети, интелектуални и 
останати, за поддржување на оние кои работат за оспособување на амбиентот за поголеми 
инвестиции, забрзан развој и раст на македонската економија како и зајакнување на граѓанското 
општество, општествениот капитал и доверба. Се соочивме со многу предизвици кои доаѓаат од 
пониските демократски капацитет во нашата земја,  но поради нашата посветеност и упорност, 
веруваме дека членовите на ЦЕА чие знаење и искуство се на ниво на извонредност овозможија 
ЦЕА да остане професионална институција која стимулира дискусии за јавните политики. 
 
Напорите на ЦЕА во однос на дизајн, развој и имплементација на подобра фискална 
транспарентност ќе допринесат за зголемена отчетност на извршната власт и евентуално за 
зголемено учество на граѓаните во донесувањето на политиките и во крајна линија кон подобра 
бизнис средина.  
 
ЦЕА беше веќе ангажирана не само од страна на Владата, туку и од локалните власти во 
Македонија, за да обезбеди поддршка во клучни области, вклучувајќи и фискална 
децентрализација, економска анализа и помош при пополнување на прашалникот на Европската 
Унија. Придонесовме и кон зајакнување на  јавно-приватен дијалог преку обезбедување помош во 
изработката на физибилити студии за ЈПП, тендерска документација како и договори за ЈПП. 
Покрај опширната работа во Македонија, ЦЕА работеше и на регионално и глобално ниво. 
 
Искрено се надеваме дека ЦЕА ќе ги исполни очекувањата на нашите клиенти и ќе доведе до 
успешна имплементација на проектите кои ќе се спроведат во Македонското општество како и 
надвор од Македонија. Моите соработници и јас силно веруваме дека нашите истражувачи ќе 
достават навремени, високо квалитетни и релевантни за јавните политики анализи. Веруваме дека 
сме вистинскиот тим за остварување на оваа цел и дека ќе помогнеме не само на јавниот сектор, 
бидејќи нашето искуство и активности биле и се високо фокусирани на оваа суштинска тема, туку и 
на донаторите и на бизнис заедницата. 
 
Би ни било задоволство да обезбедиме понатамошни информации на ваше барање за да се 
појасни опсегот на нашата работа. 
 
Со почит, 
Марјан Николов 
Претседател на ЦЕА 
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1.Општи информации за ЦЕА 
 
а) Лого 
 
 
 
 
 
б) Адреса 
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА) 
 
Бул. „Јане Сандански“ 63/3 
 
1000 Скопје, Р.Македонија 
 
Тел: + 389 (0)2 24 44 766  
Моб: + 389 71 310  974  
 
TIN: 4030003479278  
Рег. 5763061 според законот за НВО 
 
в) Број на сметка 
Стопанска Банка АД Скопје 
 
Број 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 континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во 
Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и 
невладините  институции. 
 
Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија 
интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и знаење 
да помогнат оваа визија да стане реалност. 
 
ЦЕА е основана во март 2003 година. 
 
Цели на ЦЕА се: 
1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики; 
2. Подршка на одржлива економска политика во Македонија; 
3. Помагање во развoјот на амбиент кој носи повисоко ниво на инвестиции, забрзан     развој и 
раст во македонската економија, како и членство во ЕУ; 
4. Постигнување на финансиска одржливост; 
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот; 
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба. 
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3. Тековни и завршени проекти 
(Во обратен хронолошки редослед) 
 
Во период од 10 години, ЦЕА успеа да добие и успешно да заврши многу проекти. 
 
Клучните макроекономски политики во услови на глобална економска криза 
Краток опис на проектот 
Во Декември 2013 ЦЕА објави книга од д-р Борче Треновски (постар економист на ЦЕА) “Клучните 
макроекономски политики во услови на глобална економска криза”. Книгата својот фокус го става 
на економската теорија, еконоската практика и креирањето на еконоските политики (особено 
фискалната и монетарната политика) во контекст на предизвиците наметнати од современата 
економска криза. Главна цел на книгата е првенствено да се осознае кризата, а потоа да се 
понудат решенија за креирање оптимална макроеконоска политика, која успешно ќе одговори на 
слични предизвици во иднина.  
 
Креирање на оптимална макроеконоска политика во Македонија во услови на глобална 
економска криза 
Краток опис на проектот 
Во Декември 2013 ЦЕА објави книга од д-р Борче Треновски (постар економист на ЦЕА) “Креирање 
на оптимална макроеконоска политика во Македонија во услови на глобална економска криза” 
која беше поддржана од OSI TTF.  Оваа книга посебно внимание посветува на преносот на 
глобалната економска криза, одговор на економските политики, нивното влијание и ефикасност 
во Република Македонија, во насока да даде конкретни препораки за креирање на оптимални 
макроекономски политики во иднина. 
 
 
Ценовна ефикасност на општините при испораката на услуги:  Дали етничката поделеност е 
битна? 
Краток опис на проектот 
Во 2013 ЦЕА ја објави книгата: “Ценовна ефикасност на општините при давањето услуги:  Дали 
етничката поделеност е битна?” од д-р Марјан Николов. 
Управувана од Охридскиот Рамковен договор (ОРД), децентрализацијата во Македонија е повеќе 
избор на полтитики кои ја поддржуваат националната кохезија, отколку економски инструмент за 
поефикасна испорака на услуги. ОРД резултираше со нов Устав на Македонија, со политики 
поврзани со децентрализацијата и правична застапеност на заедниците. Оваа книга има за цел 
прво да ја процени ефикасноста на трошењето на македонските општини во испораката на услуги 
од сопствените ресурси и, второ, да се утврдат детерминантите на таа ефикасност. 
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Етничката поделеност на општините се зема во предвид како можна детерминанта на 
ефикасноста, што претставува новина во вакви видови на студии. Ги вклучивме следните техники 
за процена и контрола на стабилноста на нашите процени: DEA-VRS, Kernel и SFA. 
 
 
Изменување и дополнување на Законот за Буџети и Деловникот на Собранието 
Краток опис на проктот. 
Во 2013 ЦЕА беше поканета од НДИ за да ја застапува законската иницијатива “Изменување и 
дополнување на Законот за Буџети и Деловникот на Собранието” . Главна цел на оваа иницијатива 
е застапување за спроведување на ефикасен и ефективен буџетски процес и зголемена отчетност 
на извршната власт.  
Период 
Декември 2013- Мај 2014 
 
 
Добро владеење преку подобра фискална транспарентност 
Краток опис на проктот 
Во 2013 ЦЕА доби грант од SlovakAid  за спроведување на проектот: Добро владеење преку 
подобра фискална транспарентност. Главен мотив за овој проект се инциднетите кои се 
случија на 24ти декември 2012 година, за време на донесувањето на Буџетот на Република 
Македонија, кога претставниците на опозицијата и новинарите беа насилно изнесени од 
Парламентот на Р.М и државниот Буџет беше донесен само од страна на претставниците на 
Владата.  Со користење на препораките од Комисијата која се формираше за да ги утврди 
фактите на тој ден, светските најдобри практики и експертското знаење во таа област ние ќе 
предложиме препораки за да се надминат тие прашања и да се подобри фискалната 
транспарентност и отчетност на Владата на Република Македонија 
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. 

http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/macedonia_comments.pdf
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По длабоката анализа на програмата, коментарите на ЦЕА беа испратени до 
Министерството за финансии на Р.М. 
 
Обуки за пратениците од Ирак и Курдистан за финансиска контрола и анализа на 
буџетскиот план за образование за 2013 година 
Краток опис на проектот 
Во 2013 Марјан Николов беше два пати поканет од НДИ да организира обуки за ирачки и 
курдистански пратеници за финансиска контрола и анализа на буџетскиот план за 
образование за 2013 година. Обуките беа успешни, па затоа Марјан беше повторно 
повикан да одржува обуки за PFM  и децентрализација. Обуките беа одложени поради 
безбедносни причини. 
 
 
Истражување за подобрување на ефикасноста и ефективноста во распределбата на средствата 
од ИПАРД Програмата 
Краток опис на проектот 
Ова истражување ја анализира ефективноста и ефикасноста во распределбата и користењето на 
средствата од Петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија 
наменета за рурален развој – ИПАРД во Македонија. Истражувањето е поддржано од Проектот на 
УСАИД за Граѓанско општество.  
Целта на истражувањето е согледување на проблемите кои се јавуваат при спроведување на 
ИПАРД програмата во Македониа, забележување на напорите за нивно отстранување од страна 
на сите засегнати страни и давање предлози за подобрување на ситуацијата. 
Период на проектот 
Февруари -јули 2013 
Тим ангажиран на проектот 
Д-р Горан Ковачев, стипендист во ЦЕА 
Д-р Марјан Николов, претседател на ЦЕА. 
 
Осврт на развојот на земјоделствто во Македонија во последните десет години 
Краток опис на проектот 
Центарот за економски анализи спроведе истражување во земјоделството, со цел да се види 
неговиот развој во последните десетина години, за да се детектираат главните проблеми со кои се 
соочува овој сектор, и да се дадат препораки за нивно надминување. Во текот на истажувањето е 
изготвена и Студија на случај со сточар од Македонија, со цел подобро да се доближи до јавноста 
реалната слика на земјоделството во моментов. Истражувањето е поддржано од Тинк Тенк Фонд 
од Будимпешта. 
Период на проектот 
Декември-јуни 2013 
Тим ангажиран на проектот 
Д-р Марјан Николов, претседател во ЦЕА, 
Габриела Димовска, Христијан Ристески, тим на ЦЕА. 
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Кредитирање во земјоделството-состојби и перспективи 
Краток опис на проектот 
Истражувањето е плод на соработка на две невладини организации: Федерација на фармерите на 
Република Македонија (ФФРМ) и Центарот за економски анализи (ЦЕА). Од овој проект 
произлегоа препораки за тоа како проблемите во кредитирањето во земјоделството да се 
отстранат, што во крајна линија ќе влијае на зголемување на квалитетот и квантитетот на 
кредитните активности на банките насочени кон земјодeлеците. 
Период на проектот 
Октомври 2012- Април 2013 
 
Стратегија за локален економски развој на Општина Гази Баба 
Краток опис на проектот 
Центарот за економски анализи спроведе истражување во бизнис секторот на Општина Гази Баба, 
и врз основа на добиените заклучоци изготви Стратегија за локален економски развој на 
Општината. 
Период на проектот 
Април- мај 2013 
Нарачател 
Општина Гази Баба 
 
Граѓански Буџет на Република Македонија за 2013 година 
Краток опис на проектот 
ЦЕА изработи Граѓански Буџет за 2013 година, чија цел е зголемување на фискалната 
транспарентност на среден и долг рок и да се зголеми фискалната дисциплина, а со тоа да се 
постигне и поголема отчетност на Владата на Р. Македонија. Граѓанскиот Буџет ќе овозможи 
поголема информираност на граѓаните на Р. Македонија за тоа кои се изворите на средства во 
Буџетот и за кои приоритети се трошат нивните пари. Проектот е финансиски помогнат од 
Проектот на УСАИД за Граѓанско општество. 
Тим ангажиран на проектот 
Д-р Марјан Николов, претседател на ЦЕА,  
Борче Треновски, Христијан Ристески, тим на ЦЕА 
 
Јавна дискусија: Фискална транспарентност, фискална иднина и економски раст 
Краток опис на настанот 
Како дополнување на претходното, ЦЕА во соработка со ММФ организирање јавна дикусија 
“Фискална транспарентност, фискална иднина и економски раст” и презентација на погоре 
споменатиот проект Граѓански Буџет на Р. Македонија за 2013 година.  Како дел од активностите 
за застапување, ЦЕА иницираше соработка со Министерството за финансии, за да ги запознае како 
Граѓанскиот Буџет може да биде дел од буџетскиот процес, и официјално писмо беше испратено 
до Министерот за финансии Г-дин Зоран Ставревски 
Период : Април 2013 
 
Обука на новинари за фискална транспарентност 
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Краток опис на проектот 
Центарот за економски анализи и Здружение на новинари на Македонија работат заедно на 
зголемување на капацитетите на новинарите за потребата од поголема фискална транспарентност 
и за користење на www.mkbudget.org во нивните новинарски истражувања. За таа цел, беше 
организирана дводневна обука за новинарите за фискална транспарентност. 
Период на проектот 
Јануари 2013 
Тим ангажиран на проектот 
Д-р Марјан Николов, Д-р Шенај Хаџимустафа, Борче Треновски, Христијан Ристески. 
 
OSI Think thank fund институционална поддршка 
Краток опис на проектот 
ЦЕА предложи спонтан предлог до OSI Think thank fund за институционална и програмска 
поддршка. Преговарањето беше завршено со потпишување на договор помеѓу претставникот на 
OSI Think thank fund, г-дин Горан Булдиоски: gbuldioski@osi.hu и г-дин Марјан Николов, 
претседател на ЦЕА за шестгодишен грант 2009-2014. Во врска со овој проект, ЦЕА ќе развие голем 
број на производи и ќе го зајакне својот институционале статус. 
 
Тим ангажиран на проектот   
Претседател Марјан Николов 
Борче Треновски, Христијан Ристески, тим на ЦЕА 
 
Економски консензус во Република Македонија 
Краток опис на проектот 
ЦЕА спроведе истражување за политичкиот консензус за главните економски прашања во 
Република Македонија. После тоа, ЦЕА ја разви студијата: Консензус во Македонија за креирање 
на економки политики. Студијата се состои од преглед на економските перформанси на 
Македонија во текот на транзицијата (транзициски индикатори од ЕБРД во споредба со другите 
земји: нееднаквост, задоволства на живот, сиромаштија, монетарни  и фискални политики, јавен 
долг, невработеносот и т.н.) анализа на сруктурата на политичките партии во Македонија, анализа 
на економскиот дел од програмите на политичките парии. За промоција на оваа студија бепе 
организирана јавна презентација.  
Период на проектот 
Мај 2012 – во тек. 
 
Јавни дискусии за фискална транспарентност во Република Македонија 
Краток опис на проектот 
ЦЕА организираше јавни дискусии за фискалната транспарентност во Република Македонија. На 
овој настан беа презентирани резултати за отвореноста на макеоднскиот буџетски процес и 
бенефитите од фискалната транспарентност. Гостин спикер беше Александар Ф. Тиман, постојан 
претставник од ММФ за Република Македонија. 
 
Период на проектот 



 

 

CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA) 
We are making a difference 

 
 

10 
 

Декември 2012 
 
Развивање веб страна за Буџетот на Република Македонија:  
www.mkbudget.org 
Краток опис на проектот 
Целта на проектот е да создаде онлајн веб портал кој ќе ги содржи податоците за Буџетот на 
Македонија. Овие информации ќе бидат собрани од домашни бази на податоци, онлајн PDF 
фајлови и информации обезбедени преку Законот за слобода на информации. Порталот ќе се 
сосотои од „прочистени“ податоци кои претходно биле анализирани и прилагодени за 
пристрасност. Тој ќе го објасни не само јавното трошење (национално и општинско), туку и 
трошењата за промотивните кампањи и необјаснетите трошоци. Исто така ќе постои и 
интерактивен дел каде корисниците на порталот ќе можат да „тестираат“ различи буџетски 
политики и да ги проценат очекуваните резултати.  
Период на проектот 
Декември 2011- декември 2012 
 
Физибилити студија за ЈПП за организирање на пракинг простори во Општините Битола и Тетово 
Краток опис на проектот 
ЦЕА разви физибилити студија за ЈПП за организирање на паркинг простори во Општините Битола 
и Тетово. 
 
Период на проектот 
Февруари- декември 2012 
 
Можности за практикантска работа  на студенти на додипломски и постдипломски студии како 
и на скоро дипломирани 
Краток опис на проектот 
На редовна основа ЦЕА прима практиканти кои се заинтересирани да работат на истражувања и 
креирање на јавни политики во областа на економија. 
Период на проектот 
Во тек 
 
Важноста на приватните трансфери во Тетово и Куманово од Авганистан и Ирак 
Краток опис на проектот 

- ЦЕА изврши теренско истражување и издаде студија за важоста од приватните трансфери 
во Тетово и Куманово од Авганистан и Ирак. 

- Во партнерство со Факултетот на Југоисточна Европа и Општина Куманово, ЦЕА 
организираше две јавни дискусии за инвестирање на парите од приватните трансфери од 
Авганистан и Ирак во Општините Куманово и Тетово. 

- Изработен policy paper за Политичката економија на Тетово и Куманово. Во овој труд го 
илустрираме развојот на Општините Куманово и Тетово за време на централистички 
планираната економија во рамките на Југославија и нивниот дел во локалната економија 
на Социјалистичка Република Македонија. Исто така претставено е и неодамнешното 
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рационално однесување на граѓаните на Куманово и Тетово кои се вклучени во 
економиите на Авганистан и Тетово. 

Период на проектот 
Март- декември 2012 
 
Физибилити студија за училиште и Дом на култура во Општина Гази Баба 
Краток опис на проектот 
ЦЕА разви физибилити студиии за позајмување пари од Светската Банка за изградба на училиште 
и Дом на култура во Општина Гази Баба. 
 
Период на проектот 
Август- ноември 2012 
 
Сива економија во Македонија проценка 
Краток опис на проектот 
Мерење и проценка на сивата економија е област за истражување кое е секогаш предизвикувачко 
и опкружено со дебата и двосмисленост. Ова истаржување се обидува да претстави портрет и 
проценка на сивата економија и нејзината структура во Македонската економија користејќи го 
методот на потрошувачка на електрична енергија и MIMIC пристапот. Дел од препораките за 
подобрување и олеснување на процедурите за сезонските работници беа прифатени и 
имплементирани од страна на Владата на Република Македонија. 
Период на проектот 
Март- јули 2012 
 
Истражување за финансирање на фармерите  
Краток опис на проектот 
ЦЕА во соработка со Федерацијата на фармери на Република Македонија спроведе истражување 
помеѓу фармерите и банките поврзано со предизвиците за подобрување на финансирањето на 
фармерите преку заеми од комерцијалните банки. 
Период на проектот 
Сптември-2012 
 
Стратегија за управување со ризикот за Јавното сообраќајно претпријатие Скопје 
Краток опис на проектот 
ЦЕА разви стратегија за управување со ризикот во Јавното сообраќајно претпријатие- Скопје во 
согласност со Јавната Внатрешна Финансиска Контрола на Република Македонија. 
Период на проектот 
Јули- октомври 2012 
 
Policy brief за мерките на Владата против глобалната криза 
Краток опис на проектот 
Оваа студија се обидува првенствено да го анализира економското и општествено влијание и 
ефективност на овие мерки во ублажувањето на ефектите од глобалната криза во Македонија. 
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Покрај тоа, оваа студија дава информации за целокупното влијание на глобална криза врз 
Македонската економија и ги сумира сите владини анти-кризни пакети мерки како и нивните 
резултати. 
Период на проектот 
Јуни- август 2012 
 
Донесување микрофинансиски одлуки во Македонските домаќинства (со посебен акцент на 
Ромите) 
Краток опис на проектот 
Главна цел на оваа студија е да ја процени ситуацијата во сиромашните домаќинства (со 
посебен акцент на Ромите) и да помогне да се донесат соодветни препораки во корист на 
развојот на микрофинансирањето како средство за борба против сиромаштијата во иднина. 
Оваа студија исто така треба да допринесе за подобро разбирање на финансиските проблеми со 
кои се соочуваат сиромашните домаќинства, нивните потреби, невработеноста и задолженоста. 
Анализата исто така дава и караток преглед на структурата на сиромашните домаќинства и 
нивните извори на приходи. За време на истражувањето, поголемо вимание беше посветено и на 
креирање конкретна слика за постоењето на микрофинансирање и бариерите со кои се соочуваат 
сиромашните домаќинства во нивните обиди да дојдат до финансиски средства т.е. кредити. 
Период на проектот 
Мај 2012- јануари 2013 
 
 
 
Кон одржлив think thank 
Краток опис на проектот 
ЦЕА предложи спонтан предлог на USAID за развој на одржливоста на својата мисија и цели. 
Преговарањето беше завршено со потпишување на договор со канцеларијата на USAID и Марјан 
Николов како претседател на ЦЕА за тригодишен грант 2005-2008. 
ЦЕА беше успешна во својата мисија и поради тоа следуваше уште еден USAID грант за периодот 
2009-2011. Одговорен Технички претставник на директорот за договори во USAID Македонија е  
г-ѓа Весна Стевковска: vstevkovska@usaid.gov. 
Во врска со овој проект, ЦЕА досега разви шест специјални извештаи за USAID, квартален и 
месечен мониторинг на Македонската економија и ќе продолжи да го прави тоа и во иднина. Исто 
така, со новите грантови ЦЕА развива и нови проекти. 
Тим ангажиран на проектот 
Претседател Марјан Николов, тим на ЦЕА 
 
Натрпревар за најдобри студентски есеи од областа на Одржлив развој 
Краток опис на проектот 
Проектот е поддржан од Светска Банка и има за цел да рашири информации помеѓу студентите во 
Македонија за одржливиот развој преку пишување есеи, одржување презентации за конкурсот, 
публикување на журнал со најдобрите есеи и организирање на конференција на која се 
презентираат наодите од најдобриот есеј. 
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Период на проектот 
Мај- декември 2011 
 
Зголемување на вработеноста кај младите Роми 
Краток опис на проектот 
Главна цел на проектот е да допринесе во зголемување на вработеноста преку помагање во 
спроведувањето на активните политики за вработување. ЦЕА во партнерство со Ромскиот 
Ресурсен Центар изврши две обуки за Ромите во Скопје за барање работа, пишување кратка 
биографија и пропратно писмо. Проектот е поддржан од Град Скопје. 
Период на проектот 
Јули- декември 2011 
 
Развивање алатка за самопроценка за Општините 
Краток опис на проектот 
Иницијативата за Локални Власти (LGI) од Будимпешта и Институтот на Светска Банка го поканија 
Марјан Николов, како локален експерт, да земе учество во проектот за развивање на алатка за 
самооценување во Будимпешта.  
 
Период на проектот 
Ноември 2011 
 
Глобален извештај за интегритет 
Краток опис на проектот 
ЦЕА спроведе истражување за владините и анти-корупциони механизми во Македонија, како дел 
од Глобалниот извештај за интегритет. Овој извештај е развиен во согласност со иновативна 
методологија, добитник на многу награди, и се користи како средство за разбирање на владините 
и анти-корупциони механизми на национално ниво. 
Период на проектот 
Август- декември 2011 
 
Иницијатива за оторен Буџет 
Краток опис на проектот 

ЦЕА ги одговори прашалникот за транспарентноста на буџетскиот процес на Р.Македонија како 
дел од Иницијативата за отворен Буџет – глобално истражување и промоција на програмата за 
пристап на јавноста до буџетски информации и донесување на одговорен и отчетен буџетски 
систем. 
Период на проектот 
Јули- декември 2011 
 
Подготовка и спроведување на обука на терен за пратениците од Курдистантскиот Парламент 
на Ирак 
Краток опис на проектот 
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ЦЕА се подготви и изврши обука на терен за пратениците и персоналот на Курдистантскиот 
Парламент на Ирак како и за пратениците и персоналот на Ирачкиот Федерален Парламент 
поврзана со буџетски анализи. Скоро 50 лица (пратеници и персонал) беа обучени како да се 
изанализира буџетот кој е веќе донесен во Парламентот. За спроведување на оваа обука  г-динот 
Марјан Николов беше ангажиран од страна на Националниот Демократски Институт (NDI) за 
меѓународни работи.  
Период на проектот 
Ноември 2011 
 
Градење капацитети за персоналот на Општините 
Краток опис на проектот 
ЦЕА изврши обуки за тимска работа и односи со јавност за меѓународниот тим одговорен за 
имплементација на проектот „Бизнис Инкубатор- Економски Развој и Видливост на Пограничниот 
регион“ поддржан од ИПА прекугранична програма помеѓу Македонија и Бугарија. 
Период на проектот 
Јули- ноември 2011 
 
Физибилити студија за ЈПП за управување со цврст отпад за Општина Илинден 
Краток опис на проектот 
ЦЕА подготви физибилити студија за ЈПП, тендер и договор за управување со цврст отпад за 
Општина Илинден. 
Период на проектот 
Февруари- април 2011 
 
ЦЕА журналот за економија е индексиран во EconLit и EBSCO 
Краток опис на проектот 
EconLit и EBSCO вклучуваат препораки за статии во економски журнали од целиот свет, од кои 
повеќето се на англиски јазик. Журналите се избираат врз основа на нивната рецензирана 
економска содржина, која мора да биде суштинска или со ист акцент како во 
интердисциплинарните журнали.   
 
Обука за шефовите на секторите во Македонското Собрание за тоа како стратешки да се 
планираат активностите на Собранието 
Краток опис на проектот 
ЦЕА изврши обука за шефовите на секторите на Македонското Собрание за тоа како стратешки да 
се планираат активностите на Собранието за следната фискална година (во рамките на буџетскиот 
процес на Македонија). Ова беше дводневна обука за повеќе од 10 шефови на сектори. Беше 
изготвен и прирачник и соодветни вежби. 
Период на проектот 
Февруари 2011 
 
Физибилити студија за ЈПП за Општина Ѓорче Петров за изградба на административна зграда 
Краток опис на проектот 
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Поради модернизација и зголемување на работниот простор, Општина Ѓорче Петров планира да 
изгради нова административна зграда и бизнис простории за општинската администрација и 
приватниот сектор во форма на Јавно Приватно Партнерство (ЈПП). Физибилити студијата за овој 
проект беше изготвена од страна на ЦЕА. 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов и други експерти на ЦЕА 
 
 
Физибилити студија за ЈПП за Општина Гази Баба за изградба на административна зграда 
Краток опис на проектот 
Поради модернизација и зголемување на работниот простор, Општина Гази Баба планира да 
изгради нова административна зграда и бизнис простории за општинската администрација и 
приватнииот сектор во форма на Јавно Приватно Партнерство (ЈПП). Физибилити студијата за овој 
проект е подготвена од ЦЕА. 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов и други експерти на ЦЕА 
 
Физибилити студија за ЈПП за Јавното Сообраќајно Претпријатие ЈСП- Скопје за „паметни 
картички“ 
Краток опис на проектот 
ЦЕА изготви физибилити студија за имплементација на паметни картички во јавниот автобуски 
превоз во Град Скопје. 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов и други експерти на ЦЕА 
 
Физибилити студија за Општина Велес за заем од Светска Банка 
Краток опис на проектот 
ЦЕА подготви студија за Општина Велес за заем од Светска Банка преку проектот за кредитирање: 
http://www.finance.gov.mk/node/1055 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
 
Извештај за конкурентоста на Македонија според Светскиот Економски Форум 
Краток опис на проектот 
Националниот Совет за Претприемништво и Конкурентност- NCEC Македонија, и‘ пристапи на ЦЕА 
за да помогне во развивањето извештаи за конкурентност во согласност на Светскиот Економски 
Форум за 2010 за Македонија. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
Шенај Хаџимустафа, Христијан Ристески и други експерти на ЦЕА 
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Ефекти од  глобалната економска криза врз ранливата група граѓани во Република Македонија 
 
Краток опис на проектот 
Овој труд беше презентиран на конференцијата „Сиромаштија и социјална инклузија на Западен 
Балкан“ организирана од страна на Светска Банка во Брисел на 14 и 15 декември, 2010 година. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Христијан Ристески 
Македонско/Грчки економски односи како главен столб за просперитетна меѓусоседска 
соработка во иднина 
 
Краток опис на проектот 
ЦЕА заедно со Економската Комора на Македонија ја организира оваа регионална конференција 
за подобрување на економската соработка помеѓу Македонија и Грција. На конференцијата ќе се 
дискутира за три главни теми: 

1. Динамиката на економските односи помеѓу Македонија и Грција; 
2. Идни ефекти од економската криза во Грција врз Македонската економија; и 
3. Релевантноста на Think Thank- овите, институтите и другите независни организации за 

солидни Македонско/ Грчки економски односи. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
Борче Треновски, Христијан Ристески и други експерти на ЦЕА 
 
Обука за Лекарската Комора на Македонија за ЈПП 
 
Краток опис на проектот 
ЦЕА организираше еднодневна обука за Лекарската Комора на Македонија за ЈПП. Главна цел на 
обуката беше да се презентира странско искуство за ЈПП во областа на здравството, како и да се 
дискутира за можностите за ЈПП во Македонија. Исто така, беа направени и забелешки за новиот 
закон за здравствена заштита во областа на концесиите за секундарното здравство. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
 
Ефекти од економската криза во Грција врз Македонската економија 
Краток опис на проектот 
Оваа студија обезбедува: 

• Две сценарија со предвидувања за негативните макроекономски ефекти, 
• Проценка на најтргуваните продукти помеѓу Грција и Македонија 
• Последици врз меѓуграничната трговија, и 
• Последици од грчките инвестиции во Македонија. 
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Тим ангажиран на проектот 
Борче Треновски и Христијан Ристески 
 
Студија за ЈПП за ЈСП (Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје- Скопје) 
Краток опис на проектот 
Предметот на ЈПП е финансирање на реконструкцијата и опремувањето на автобуките постојки во 
градската линиска мрежа во Град Скопје преку приватен партнер, кој ќе го користи просторот на 
урбаната опрема на автобуските постојки и терминали планирани за рекламирање, за одреден 
временски период во свое име и за своја сметка. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
 
Ефекти од фискалната криза врз ранливата група граѓани во регионот на Источна Европа и 
Евроазија (Е&Е регион) 
Краток опис на проектот 
Институтот за Економска Политика (EPI) од Софија, Бугарија ја покани ЦЕА да земе учество на 
неговиот регионален проект за делот за Македонија. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Христијан Ристески 
 
Стратегија за рурален развој на Општина Гази Баба 
Краток опис на проектот 
ЦЕА подготвува стратегија за рурален развој како дел од Стратегијата за локален економски развој 
на Општина Гази Баба. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
Весна Гарванлиева, Христијан Ристески 
 
Професионална обука за аналитички вештини во корпоративниот сектор 
Краток опис на проектот 
Најголемата телекомуникациона компанија во Македонија, T- Home, и пристапи на ЦЕА за да 
одржи професионална обука за аналитички вештини. Обукате се содржеше од два дела: 
статистичка анализа на податоци и економетрија. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
 
Предизвици за подобрување на конкурентноста на приватниот сектор во Македонија 
Краток опис на проектот 
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Задачата на ЦЕА се однесуваше на подготвување работилница со клучни претставници од 
приватниот сектор, стопански комори, индустриски здруженија, релевантни владини институции и 
донатори. 
 
Нарачател 
USAID 
 
Тим ангажиран на проектот 
Ристо Иванов 
Шенај Хаџимустафа 
Александар Костадинов 
Христијан Ристески 
 
Влијанието на глобалната финансиска криза врз македонската економија 
Краток опис на проектот 
Студија за Македонската економија во време на глобалната финансиска криза. Студијата беше 
презентирана за време на Меѓународната конференција во Јереван, Ерменија. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
 
Компаративна студија за политиките на пазарот на труд во Македонија 
Краток опис на проектот 
Компаративна студија која ги анализира активните и пасивните политики на пазарот на труд во 
Македонија споредени со оние на земјите на Западен Балкан. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Александар Костадинов 
 
Обука за претставниците и администрацијата на Македонскиот Парламент 
Краток опис на проектот 
Вестминистер Фондацијата за Демократија и Британската Амбасада и пристапија на ЦЕА за да 
земе учество во овој проект заедно со Националниот Завод за Ревизија на Велика Британија. 
Обуката беше за проблеми поврзани со финансиска контрола и годишно буџетско планирање. 
После усешната реализација на активностите, Марјан Николов беше поканет да го пренесе 
искуството и во Црна Гора. 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николв, Шенај Хаџимустафа, Христијан Ристески и други експерти од ЦЕА 
 
Развивање онлајн калкулатор за инфлација во Македонија 
Краток опис на проектот 
Со поддршка на LGI OSI, ЦЕА го разви првиот прилагоден онлајн калкулатор за пресметување на 
лична инфлација. 
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Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов, Борче Треновски, Александар Костадинов, Христијан Ристески и други експерти 
од ЦЕА 
 
Оценување на уделот на занаетчиството во Македонската економија 
Краток опис на проектот 
Нерегистрираната економија во Македонија е проценето дека изнесува околу 40- 50% од БДП. 
ЦЕА е заинтересирана да процени колку изнесува уделот на занаетчиството во Македонската 
економија. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Христијан Ристески 
 
Проценка на потребите за ЈПП и физибилити студија за Локален економски развој на Локална 
самоуправа Ѓорче Петров 
Краток опис на проектот 
Со поддршка на USAID BEA, ЦЕА ќе подготви физибилити студија за една општина во Македонија. 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов и други експерти од ЦЕА 
 
Проценка на дисконтната стапка по сектори во Македонија 
Краток опис на проектот 
ЦЕА ја пополни празнината за информации за дисконтни стапки за потребите на јавниот сектор, 
локалните власти, приватните инвеститори за проекти за капитални инвестиции. 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов и други експерти од ЦЕА 
 
Оценување на 10-те мерки на Владата на Р. Македонија во борбата против влијанието на 
глобалната криза 
Краток опис на проектот 
ЦЕА прави процека на владините мерки во борбата против влијанието на глобалната криза во 
Македонија. 
Тим ангажиран на проектот 
Владо Андонов и Весна Гарванлиева 
 
Оценување на Буџетскиот процес во Македонија 
Краток опис на проектот 
Институт Отворено Општество Македонија побара Марјан Николов да биде дел од проект за 
мониторинг на македонскиот буџет во 2009 година. ЦЕА подготви евалуација на македонскиот 
буџетски процес во согласност со Прирачникот за фискална транспарентност на ММФ и 
препораките за најдобри буџетски практики на Асоцијацијата на Владини Финансиски 
Службеници (GFOA). 
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Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов 
 
Соработка со ЕВН 
Краток опис на проектот 
ЦЕА потпиша едногодишен договор со ЕВН за да обезбеди предвидувања за главните 
макроекономски варијабли. 
Тим ангажиран на проектот 
Тимот на ЦЕА 
 
Истражување за проценката за политиката за рамен данок во Македонија 
Краток опис на проектот 
Владата на Р.Македонија кон крајот на 2006 година воведе неколку мерки за намалување на 
даночниот товар и подобрување на бизнис климата. Главни столбови на реформите на даночниот 
систем беа елиминирањето на прогресивните стапки на одданочување на персонален данок на 
доход, намалување и унифицирање на основните стапки на личниот доход и данок на профит на 
компаниите, како и вовед на 0 проценти даночна стапка за реинвестирана добивка. 
Таканаречениот рамен данок се однесува на даночење со една стапка на личниот доход и 
профитот на компаниите (12% во 2007 и 10% во 2008). Таа верзија од изештајот беше понатаму 
доработена  од г-дин Александар Стојков,  г-дин Марјан Николов и г-дин Борче Треновски, сите од 
ЦЕА. 
Истражување 
Институт за демократија партнер компанија го спроведе истражувањето Марјан Николов 
Александар Стојков 
Борче Смилевски 
Период на проектот 
Јануари- септември 2008 
 
Развивање стратегија за Локален економски развој и промоција на ЈПП на подлокално ниво 
Краток опис на проектот 
Општина Гази Баба и пристапи на ЦЕА за развивање на стратегија за Локален економски развој и  
да идентификува проекти каде ЈПП може да биде искористено како инструмент. 
Тим ангажиран на проектот 
Претседател Марјан Николо 
Тимот на ЦЕА 
 
Соработка со Сојузот на Стопански Комори (Асоцијацијата на Трговски Комори на Македонија) 
Краток опис на проектот 
ЦЕА потпиша едногодишен договор со Сојузот на Стопански Комори (ССК) за поддршка и 
подготовка на policy brief за ССК. 
Тим ангажиран на проектот 
Мишо Николов 
Тимот на ЦЕА 
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Семинар за граѓански организации организиран од страна на ММФ на Здружениот Виенски 
Институт (JVI) во соработка со Пактот за стабилност за Југоисточна Европа 
Краток опис на проектот 
Семинарот беше организиран врз база на напорите на ММФ да внесе што е можно повеќе 
транспарентност во својата работа со пошрокиот сектор на граѓанско општество. Невладините 
Организации (НВО) се јадрото и тие го обликуваат граѓанскиот сектор. Покрај тоа, тие се совршена 
таргет група за пренесување на веќе постигнатите,сегашните ангажмани и идните проекти и 
намери на ММФ. 
Тим ангажиран на проектот 
Мичо Апостолов 
 
Истражување на детерминантите за задолжување преку  кредит и/или капитал 
Краток опис на проектот 
За прибирање на свеж капитал, компаниите во Македонија најчесто користат заеми. На барање на 
USAID BEA, ЦЕА изработи студија за детерминантите кои влијаат врз донесувањето одлуки за 
прибирање на капитал од страна на македонските компании. 
 Истражување 
Институт за демократија партнер компанија го спроведе истражувањето и статистичките анализи 
Марјан Николов 
Весна Гарванлиева 
Екстерни експерти: Владо Андонов и Сашо Арсов 
Период на проектот 
Септември- ноември 2007 
 
Надоградување на Макро моделот на ЦЕА со субнационално ниво на податоци и симулирање 
макроекономска стабилност 
Краток опис на проектот 
Понатамошна операционализација на Финансикиот Програмски Модел- Макромодел за 
Македонија. Во него се интегрирани фискалните податоци и јавниот долг на локално ниво. 
Симулациите беа направени со користење на финансиски и фискални податоци од стратешки 
документи на Единиците на Локална Самоуправа во Македонија. 
 
 Истражување 
Марјан Николов 
Александар Стојков 
 
Период на проектот 
Септември- ноември 2007 
 
Ажурирање на Макро моделот на ЦЕА 
Краток опис на проектот 
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Операционализација на Финансикиот Програмски Модел- Макромодел за Македонија. Студиска 
посета во Холандија и организацијата MMC. Ова беше сппонзорирано од страна на USAID BEA. 
Развивање и интегрирање модул на Единиците на Локална Самоуправа во моделот. 
Истражување 
Марјан Николов 
Александар Стојков 
Период на проектот 
Август- Декември 2007 
Системски инжинеринг во областа на финансискиот менаџмент и даночна адмнистрација на 
ниво на Единици на Локална Самоуправа 
Краток опис на проектот 
Проектот е спонзориран од страна на UNDP а извршен од страна на Урбан Рурален Консалтинг. 
ЦЕА го спроведе системскиот инжинеринг на финансискиот менаџмент- даночна администрација. 
Истражување 
Марјан Николов 
 
Период на проектот 
Јули- септември 2007 
 
Евалуација на процесот на децентрализација и финансиска анализа на финансиските извештаи 
на Единиците на Локална Самоуправа 
Краток опис на проектот 
Проект спонзориран од страна на OSCE а извршен од страна на Урбан Рурален Консалтинг. ЦЕА 
разви методологија за евалуација, беше вклучена во подготовка на анкетата, теренско и 
канцелариско истражување. 
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Јуни- септември 2007 
 
Студија за приватните трансфери во Македонија 
Краток опис на проектот 
Главна цел на овој проект е подобро да се разберат и квантифицираат изворите на приватните 
трансфери во Македонија, главните детерминанти за извршување на приватните трансфери, 
каналите преку кои се вршат трансферите, методологијата на пресметка на официјалната 
статистика на приватните трансфери. Овој проект е спонзориран од Проектот на USAID за деловно 
окружување, а корисник на резултатите од овој проект е НБРМ.  
Истражување 
Марјан Николов 
Александар Стојков 
Период на проектот 
Мај- декември 2007 
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Методологија за рангирање на економскиот развој на Единиците на Локална самоуправа во 
Македонија како обрска од Законот за рамномерен регионален развој 
Краток опис на проектот 
Главна цел на проектот е да се развие алатка за рангирање на ЕЛС во Македонија во согласност со 
барањата на Законот за рамномерен регионален развој. Корисник на резултатите од проектот е 
Министерството за локална саоуправа. 
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Март 2006- септември 2007 
 
Подготвување критериуми за дистрибуција на капиталните фондови од Министерството за 
транспорт и врски 
Краток опис на проектот 
Главна цел на проектот е развивање на алатка за дистрибуција на капиталните грантови од 
централниот буџет, на локално ниво. Корисник е Министерството за транспорт и врски. 
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Декември 2006- јуни 2007 
 
Подготвување методологија за оценување на кредитоспособноста на ЕЛС во Македонија 
Краток опис на проектот 
Цел на задачата е да се развие методологија за оценување на кредитната способност на ЕЛС во 
Македонија. Првиот чекор беше да се оцени фискалниот капацитет на идентификуван примерок 
од Македонските ЕЛС. Донатор е USAID BEA и проектот за децентрализација.  
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Февруари- август 2007 
 
Мерење на фискалниот капацитет на 15 ЕЛС во Македонија 
Краток опис на проектот 
Мерење на фискалниот капацитет на идентификуван примерок на ЕЛС во Македонија. Овој 
проектот е финансиран од Проектот на USAID за децентрализација. 
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Февруари- август 2007 
 
Студија за обврзници; легална и институционална рамка во Македонија 
Краток опис на проектот 
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Целта на оваа задача е да скенира правната и институционална рамка во Македонија за 
воведување на обврзниците како инструмент за финансирање на операциите на МЦМС и МРФП. 
Истражување 
Маја Парнарџиева 
Борко Ханџиски 
Мишо Николов 
Период на проектот 
Јануари 2007 
 
Бизнис план за Клиниката за кардиологија 
Краток опис на проектот 
ЦЕА беше замолена да направи бизнис план за Клиниката за кардиологија. Проектот не е завршен. 
Истражување 
Марјан Николов 
Тимот на ЦЕА 
Период на проектот 
Ноември- јануари 2006 
 
Подготвување критериуми за дистрибуција на капиталните фондови од Министерството за 
транспорт и врски 
Краток опис на проектот 
Министерството за транспорт и врски секоја година алоцира средства до ЕЛС за комунални 
активности. ЦЕА ќе го развие системот за транспарентна алокација до фондовите на ЕЛС. 
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Ноември- јануари 2006 
 
Изготвување извештај за конкурентноста на Македонија; клиент НСПК 
Краток опис на проектот 
Националниот Совет за Претприемништво и Конкурентност (НСПК) Македонија и пристапи на ЦЕА 
за да и помогне во развивање на извештај за конкурентноста на Македонија во 2006  година. 
Истражување 
Марјан Николов 
Шенај Даут 
Богов Димитар 
Период на проектот 
Ноември- декември 2006 
 
Подготвување економски анализи за електронските медиуми во Македонија 
Краток опис на проектот 
Центарот за медиумски развој-Македонија и пристапи на ЦЕА за да и помогне во развивање на 
стратегија за електронските медиуми во Македонија. 
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Истражување 
Марјан Николов 
Мишо Николов 
Бардаров Димитар 
Период на проектот 
Август 2006- септември 2006 
 
 
 
Подготвување коментари за новата стратегија на ЕБОР 2006 година за Македонија 
Краток опис на проектот 
ЕБОР подготви стратегија за Република Македонија за 2006 година. Коменратите на ЦЕА се 
наоѓаат на www.cea.org.mk. 
Истражување 
Марјан Николов, Malgorzata Markiewicz 
Период на проектот 
Септември 2006 
 
Мониторинг на транспарентноста во процесот на приватизација на компанијата за електрична 
енергија на Македонија 
Краток опис на проектот 
Транспарентност Македонија побара од Марјан Николов да биде главен уредник на 
публикацијата и да учествува во организирањето дебати за мониторинг на транспарентноста во 
процесот на приватизација на ЕСМ. 
Истражување 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Мај 2005- мај 2006 
 
Подготвување коментари за новата стартегија на ЕБОР базирана на стратегијата од 2004 година 
Краток опис на проектот 
ЕБОР започна да прави ревизија на нејзината стратегијата за Р.Македонија. ЕБОР повика да се 
даваат коментари кои би им помогнале во ревидирањето на стартегијата. Моменталната 
стратегија за Македонија, која беше достапна на веб страната на ЕБОР од август 2004 година, е 
базата врз која ЦЕА ги даде своите коментари. 
Истражување 
Марјан Николов, Malgorzata Markiewicz 
Период на проектот 
Мај 2006 
 
Идентификација и мерење на трансакционите трошоци во Македонската економија 
Краток опис на проектот 
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Институт Отворено Општество го повика Марјан Николов да учествува во проект за 
идентификација и мерење на трансакционите трошоци во Македонската економија. Марјан 
Николов подготви практични мерки врз основа на Doing Business на Светска Банка за 2005 година. 
Истражување, анкета и теренски посети 
Марјан Николов 
Период на проектот 
Декември 2004- мај 2006 
 
 
 
Кредитна експанзија во регионот 
Краток опис на проектот 
FREN, истражувачки think thank од Србија, соработуваат со ЦЕА во регионален проект за 
подготвување истражување за кредитна експанзија на регионот (Србија, Македонија, Црна Гора, 
БиХ, Хрватска, Бугарија и Романија) 
Истражување, анкета и теренски посети 
Тимот на ЦЕА 
Период на проектот 
Април- јуни 2006 
 
Издавање журнал за економија 
Краток опис на проектот 
Со овој производ (во електронска форма) ЦЕА очекува да укаже на економските проблеми со кои 
се соочува Македонија преку обезбедување на форум каде што економистите можат да ги 
практикуваат технички квантитативните анализи на економските проблеми. До сега се објавени 
пет изданија.  
Истражување, анкета и теренски посети 
Тимот на ЦЕА 
Период на проектот 
Во тек 
 
Позајмување на локалната власт, поддржано од LGI/OSI Будимпешта 
Краток опис на проектот 
ЦЕА достави спонтан предлог до LGI/OSI од Будимпешта за проект за позајмувањето на локалната 
власт. Главна цел на проектот е да се проучат случаите на Бугарија и Романија и да се претстават 
наученните лекции за Македонија. 
Истражување, анкета и теренски посети 
Тимот на ЦЕА 
Период на проектот 
Мај- декември 2006 
 
Форум/ Работилница за подобрување на менаџирањето на општинскиот буџет организирана од 
ЦЕА а поддржана од канцеларијата на OSI во Скопје 
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Краток опис на проектот 
Канцеларијата на OSI во  Скопје побара од ЦЕА за помоне во организирањето на два економски 
форуми. Вториот форум се однесуваше на подобрување на меаџирањето на буџетите на 
општините во Македонија. 
Истражување, анкета и теренски посети 
Тиот на ЦЕА 
Период на проектот 
Ноември 2005 
 
 
Кредитоспособност на општините 
Краток опис на проектот 
ЦЕА иницираше одржување обука за подобра организација на општините пред USAID. Ова е од 
особена важност за Македонија земајќи го во предвид процесот на фискална децентрализација 
кој е во тек. Волонтерскиот корпус за финансиски услугу (FSVC) понатаму ја помогна обука. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Претседател Марјан Николов 
 
Развивање индикатори за регионален развој во склад со методологијата на ЕУ 
Краток опис на проектот 
Секторот за европска интеграција на Владата на Р.Македонија ја покани ЦЕА да учествува на 
тендер за НВО кои би ја поставиле методологијата за конструирање на индексите за мерење на 
регионалниот развој во согласност со методологијата на ЕУ.  
 
Тим ангажиран на проектот 
Димитар Богов 
Александар Стојков 
Ристе Наумов 
Марјан Николов 
 
Мерки за подобрување на извозот и борбата со трговскиот дефицит 
Краток опис на проектот 
Стопанската комора побара од ЦЕА да помогне во поставувањето на мерките, како и во нивната 
квантитативна анлиза во борбата со трговскиот дефицит во Македонија. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Мишо Николов 
Марјан Николов 
Димитар Богов 
 
Собирање и процесирање податоци и поставување методологија за студијата за конкурентност 
на Македонската економија 
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Краток опис на проектот 
Booz Allen Hamilton Inc. Побара од ЦЕА да помогне во поставувањето методологија за прибирање 
и процесирање податоци за одредени индикатори за Конкурентските активности на Македонија- 
проект на USAID. Овие податоци ќе се искористат за проценување на конкурентноста на 
Македонската економија, како регионално, така и помеѓу ЕУ-15. 
 
Тим ангажиран на проектот 
Димитар Богов 
Марјан Николов 
Јордан Трајковски 
Период на проектот 
Ноември 2004- јануари 2005 
 
Конференција за странски директни инвестиции организирана од страна на UNDP и 
Министерството за економија 
Краток опис на проектот 
Канцеларијата на UNDP во Скопје побара експертско мислење за конференцијата за странски 
директни инвестиции поврзни со Република Македонија која требаше да се одржи на 21.12.2004 
година. На оваа конференција, тимот на ЦЕА соработуваше со UNDP. 
 
Организација, презентација и модерација на конференцијата 
Тимот на ЦЕА 
Период на проектот 
Ноември 2004- јануари 2005 
 
Форум/ Работилница за мерење на фискалниот капацитет на ЕЛС организирана од страна на 
ЦЕА а поддржана од Институт Отворено Општество- Скопје 
Краток опис на проектот 
Канцеларијата на ИОО во Скопје ја повика ЦЕА да помогне во организирањето два економски 
форума во рамките на наредната година. Првиот форум беше за мерење на фискалниот капацитет 
на ЕЛС во Македонија. 
 
Организација, презентација и модерација на конференцијата 
Тимот на ЦЕА 
Период на проектот 
Ноември 2004- март 2005 
 
Работилница за Интервладините Фискални Односи организирана од старна на Институтот на 
Светска Банка, одржан во Сараево 
Краток опис на проектот 
Г-дин Serdar Yilmaz,постар политички аналитичар од Институтот на Светска Банка, ја покани ЦЕА да 
даде презентација за неодамнешниот развој во полето на фискалната децентрализација. Марјан 
Николов подготви и презентирше работен документ кој е достапен на интернет страната на ЦЕА.  
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Презентер и модератор на работилницата 
Марјан Николов 
Период на проектот 
21-23 октомври 2004 
 
Развивање база на податоци за ЕЛС во Република Македонија 
Краток опис на проектот 
Овој проект е финансиран од програмата за доделување на мали грантови на World Learning. 
Преку имплементација на овој проект очекуваме дека ќе придонесеме за подобра и побрза 
имплементација на процесот на децентрализација кој е многу важен за иднината на нашата земја 
и за имплементацијата на Рамковниот договор. Фискалната децентрализација е клучна за 
стабилноста на земјата и за интеграција на земјата во ЕУ и НАТО. Во моментов, на нашата земја и 
недостасуваат податоци кои се достапни до јавноста за ЕЛС и ние ќе го направиме најдоброто што 
можеме за да доставиме до јавноста и до владините агенции квалитетни податоци. Ќе бидат 
достапни податоци за неколку индекси развиени од ЦЕА. Индексите ќе бидат за сиромаштијата во 
ЕЛС, административната ефикасност на ЕЛС, Композитниот индикатор на ЦЕА, како и со други 
релевантни податоци. Во базата на податоци ќе има и податоци и линкови до соодветната 
легислатива, како и до други информации 
 
Тим ангажиран на проектот 
Миле Јанакиески 
Јовче Пластиновски 
Марјан Николов 
 
Консултантски услуги за асистирање во подготвувањето одовори за прашалникот на ЕУ во 
сферата на економијата 
 
Краток опис на проектот 
Преку овој ангажман,  ЦЕА ќе обезбеди поддршка до Владата во подготовката на одговорите 
поврзани со развојот на Македонската економија и условите на сите индустриски сектори. ЦЕА ќе 
се потруди да вметне и релевантни статистички информации од Македонскиот статистички 
информативен систем, да го пресмета нивото на хармонизација на методологијата и да ги 
презентира бараните одговори заедно со релевантни табели и коментари.  
 
Нарачател 
Министерство за Економија 
Сектор за ЕУ интеграција 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов, м-р 
Димитар Богов 
Јовче Пластиновски 
Јордан Трајковски 
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Ристо Наумов 
Миле Јанакиески 
 
Период на проектот 
Август- октомври 2004 
 
Анализа на падот на индустриското производство 
Краток опис на проектот 
Неодамнешниот остар пад на индексот на индустриско производство предизвика сериозни грижи 
кај релевантните министерства при Владата на Република Македонија (најмногу кај 
Министерството за економија и Министерството за финансии). Бидејќи падот на индустриското 
производсво беше несвојствено во однос на другите макроекономски индикатори (раст на 
извозот, потрошувачка на електрична енергија, одличен прилив на приходи по основ на ДДВ итн.), 
Министерството за Економија побара од Владата да побара надворешно екпертско мислење. Во 
согласност со одлуката на Владата, Министерството за Економија ја изнајми ЦЕА да направи 
длабока макроекономска анализа базирана на економетриски и статистички техники. Целта на 
овој проект беше да се лоцира изворот на падот на индексот на индустриско производство. 
Соочена со ограничување во време, ЦЕА направи исклучителен напор и ги анализираше 
временските  серии на неколку макроекономски варијабли, го ревидираше официјалниот 
примерок кој се користи од страна на Државниот завод за статистика за пресметка на индексот на 
индустриско производство, ја направи методологијата и ја утврди динамиката на ревидирање на 
примерокот. 
 
Нарачател 
Министерство за економија 
 
Тим ангажиран на проектот 
Bryan Roberts, PhD 
Марјан Николов, м-р 
Александар Стојков, м-р 
Димитар Богов 
 
Период на проектот 
15 јули- 31 јули 2004 
 
Дизајн, развој и имплементација на регионално и општинско профилирање во Република 
Македонија 
Краток опис на проектот 
Целта на овој проект беше да се направи рангирање на општините и регионите во 
Македонија, во согласност со нивните социо-економски карактеристики. Тимот кој го 
правеше истражувањето, а составен од членови на ЦЕА, направи селекција од 26 
соодветни, демографски, економски, социјални и инфраструктурни индикатори и го 
конструираше композитниот индекс за секоја општина.  Во согласност со вредностите на 
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композитниот индекс за секоја општина, беше направено рангирање на сите 123 
општини, 34 групи на општини и 8 региони (во согласност со класификација на NUTS на 
територијалните единици на Република Македонија). Како додаток на финалната студија, 
за прв пат во Република Македонија, беше направена експериментална калкулација на 
индексот на човечки развој во согласност со методологијата на UNDP  за сите општини и 
региони во Република Македонија.   
 
Нарачател 
Проект за развиј на општините (Светска Банка) 
Тим ангажиран на проектот 
Димитар Богов 
Марјан Николов, м-р 
Александар Стојков, м-р 
 
Период на проектот 
Февруари- мај 2004 
 
Кост бенефит анализа за предлогот за намалување на царинските давачки на одредени инпути 
Краток опис на проектот 
Министерството за економија започна со планот за намалување на царинските давачки на 
одредени инпути  ( суровини и репро-матерјали), а со цел зголемување на конкурентноста  на 
Македонските фирми. Оваа иницијатива повика на значително намалување на фискалното 
оптоварување на увезените суровини и дуги инпути во производството, а се со цел намалување на 
трошоците за компаниите. Според тоа, тим составен од членови на ЦЕА подготви квантитативна 
анализа на ефектите од намалувањето на царинските стапки на 393 производи. Преку студијата се 
квантифицираа и импликациите на оваа мерка врз приходите на буџетот, трошоците на фирмите, 
нивното производство и извоз.  
 
Нарачател 
Министерство за економија 
 
Тим ангажиран на проектот 
Димитар Богов 
Марјан Николов, м-р 
 
Период на проектот 
Март 2004 
 
„Децентрализација- наша цел“ 
Краток опис на проектот 
Во согласност со стратешкиот план, ЦЕА лансираше квартален билтен (во печатена и електронска 
форма) кој ги покрива темите поврзани со процесот на децентрализација. Ова е заедничка 
иницијатива на USAID и Bearing Point со цел анимирање на пошироката јавност и јавните 
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финансиски експерти за предизвиците наметнати од страна на децентрализацијата која е во тек. 
Првото издание беше објавено во јуни 2004, а меѓу другото, опфатени се и неколку статии 
поднесени од светски познати експерти ( на пример проф. Хорхе Мартинез- Васкез). Издавањето 
на следните изданија на билтенот беше овозможено со поддршката на Набљудувачката мисија на 
ОБСЕ: 

1. Второто издание на билтенот беше за: Општински надлежности 
2. Третото издание на билтенот беше за: мерење на фискалниот капацитет на ЕЛС во 

Македонија 
3. Четвртото издание на билтенот беше за: Обука за кредитен рејтинг на ЕЛС 
4. Петтото издание на билтенот беше за: Крос- кантри студија на позајмувањата на ЕЛС: 

Романија, Бугарија и Македонија 
5. Шестото издание на билтенот беше за: Мерење на фискалниот капацитет на избрани 

општини во Македонија 
 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов, м-р 
Александар Стојков, м-р 
Миле Јанакиески 
 
Дизајн на шемата за хоризонтално порамнување на општините 
Краток опис на проектот 
Целта на овој проект е да се дизајнира целта и критериумот за транспарентност (формула) за 
дистрибуција на грантот за порамнување од централната влада кон општините. Хоризонталната 
шема на порамнување беше подготвена во неколку алтернативни сценарија, притоа 
придонесувајќи кон забрзување на процесот на донесување одлуки. Нарачател на овој проект е 
Секторот за Буџет при Министерството за финансии, и послужи како основа за подготовката на 
предлог-законот за Финасирање на ЕЛС.  
Нарачател 
Министерство за финансии (Сектор за Буџет) 
Тим ангажиран на проектот 
Марјан Николов, м-р 
Александар Стојков, м-р 
Миле Јанакиески 
Период на проектот 
Август 2004 
 
Експертско мислење за кост-бенефит анлаизата на предлогот за намалување на акцизните 
давачки 
Краток опис на проектот: 
Скопска Пивара (преку BearingPoint) побара експертско мислење за кост-бенефит анализата 
направена од страна на независна група истражувачи во однос на предлогот за намалување на 
акцизните давачки за пивото. Тимот на ЦЕА ја преиспита цената и еластичноста на побарувачката 
на пиво, ги анализираше обележаните акции на пиварниците и повторно ги процени фискалните 
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импликации на овој предлог. Клиентот даде комплиенти за продлабочената анлиза и искажаната 
подготвеност за идна соработка.  
Тим ангажиран на проектот: 
Димитар Богов 
Александар Стојков 
Марјан Николов 
Ристо Наумов 
Период на проектот 
Ноември 2003 
Надоврзување на Проектните активности на УСАИД за Фискална реформа 
 
Проектот на УСАИД Македонија за Фискална реформа обезбедуваше поддршка за 
Министерството за финансии на Република Македонија во областа на макроекономското 
прогнозирање. ЦЕА продолжува некои од главните активности на проектот за Фискална реформа 
со цел да продолжи да гради капацитети за економска анализа на политиките во Република 
Македонија. Поконкретно, ЦЕА е решена да работи во следниве области: 
 

1. Макро ABC модел- Овој модел беше здобиен за време на студиското патување во 
Холандија и беше создаден со помош на MicroMacroConsultants (MMC) од Холандија. 
Бидејќи ЦЕА има право за пробна програма, што е можно поскоро, ЦЕА планира да го 
подготви првиот среднорочниот модел управуван од страна на македонски економисти. 
Повеќето од активноостите на ЦЕА ќе бидат насочени кон тестирање на формулите за 
однесување и подотвување публикација во која ќе бидат објавени резултатите од 
економското предвидување од овој модел. Бидејќи во моментов ниту една владина или 
приватна институција не работи на макроекономски предвидувања, ЦЕА може да го 
искористи моделот за да даде навремени предупредувања на создавачите на политиката 
како и на јавноста во случаи кога постои економска криза во земјата. Исто така, овој модел 
може да се искористи за да се оценат специфичните фискални политики на Владата и 
нивното вијание врз растот на државиот БДП. 

 
2. Модел за Трговска политика- Овој модел беше развиен од страна на експерт од 

BearingPoint ( Lorris Mizrahi PhD) за потребите на Министерството за финансии и 
Министерството за Економија за спроведување анализа на трговската политика.ЦЕА дава 
голема важност на трговската политика и веќе беше ангажирана од страна на 
Министерството за економија во анализата за оцена на специфичните трговски мерки. 
Трговскиот модел користи општа рамнотежнан рамка за симулација на трговските мерки. 
ЦЕА би можела да организира обука за нејзините вработени со цел да се здобијат со 
искуство во моделирањето на општа рамнотежа. Ако постои перспектива за соработка, 
ЦЕА тесно ќе соработува со Министерството за финансии и Минитерството за економија за 
време на обуките и на анализата на трговската политика. ЦЕА има компаративна предност 
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бидејќи во Македонија постојат 2 лиценци за користење на овој модел. Една од нив е 
префрлена на ЦЕА а другата најверојатно ќе биде префрлена во Министерството за 
економија. Кој ќе ја добие втората  лиценца ќе зависи од ЦЕА и ќе биде поврзано со 
обуките и вистинската употреба на моделот.  
 

3. Анализа на Фискалната одржливост- Експерт од BearingPoint, John Anderson PhD, 
изврши анализа на фискалната програма на Владата и го погледна моделот за наплата на 
приходите и расходите за стоки и услуги. Знаејќи ја важноста на фискалната одржливост, 
ЦЕА има капацитет да ги искористи истите вежби за да се оцени Владината фискална 
политика во редовни временски интервали и кога ќе настанат големи фискални промени. 
ЦЕА ќе го објави своето мислење без разлика дали одредена фискална политика е 
одржлива на подолг рок преку следење на нивото на приходи во однос на расходи, како и 
ситуацијата со долгот. Членовите на ЦЕА имаат стекнато и дополнителна обука во 
Центарот на совршенство во финансии во Љубљана за време на обуката за 
Макроекономски менаџмент и анализи на финансискиот сектор организирана од страна 
на ММФ. Два члена на ЦЕА, г-дин Марјан Николов и г-дин Јордан Трајковски, имаа 
презентација на почетокот на обуката за фискална одржливост на која тие го презентираа 
надградениот модел на ЦЕА за фискална одржливост. 
 

4. Проценка на фискалните капацитети на општините и дизајн на алтернативни 
шеми за изедначување- Република Македонија е во процес на децентрализација. ММФ 
сугерира фазен пристап за децентрализација од фаза нула до фаза три. Сепак, ние 
веруваме дека процесот на фискална децентрализација мора да биде проследен со 
административните и фискалните капацитети на Единиците на локална самоуправа. 
Додека во времето на социјалистичкиот режим организационата шема на локалната 
администрација беше прилагодена на нејзината функција речиси да служат како локални 
канцеларии на централните министерства, во новиот модел општините треба да одговорат 
и да бидат огледало на новите надлежности и одговорности на локалните власти. Во оваа 
перспектива, концептите како што е граѓанското општество, децентрализацијата, 
општествениот капитал, синергијата и граѓаската партиципација стануваат центален дел од 
современите развојни дискурси. 
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4.  Односи со јавност 
 
ЦЕА успеа да воспостави пристојни односи со медиумите. Членовите на ЦЕА исто така се и 
колумнисти во повеќе дневни весници. Уредниците имаат одлично мислење и почитување на 
статиите напишани од страна на членовите на ЦЕА. Исто така, членовите на ЦЕА многу често се 
канети од страна на новинари за да  бидат гости во нивните медиуми. Многу новинари од 
печатените медиуми често бараат мислење од членовите на ЦЕА за некои економски настани или 
владини политики. 
 
Од оваа перспектива, ЦЕА постигна извонреден напредок во добивање масивно медиумско 
покривање. Со цел да се одговори на зголемената побарувачка на нејзините економски погледи, 
таа ја овозможи и веб страницата- http://www.cea.org.mk.  Во моментов, читателот може да ги 
симне повеќето колумни и статии од членовите на ЦЕА, одредени публикации, други релевантни 
економски анализи, како и макроекономски податоци, проценки и предвидувања. 
 
 

5. Писма за поддршка на ЦЕА 
 

ММФ 
“Канцеларијата на ММФ во Скопје има соработувано со г-дин Николов од самиот почеток на 
Центарот за економски анализи во 2003 година, во разни активности. Во 2004 година ЦЕА ja 
сподели својата студија за индустрискиот пад на индексот со канцеларијата на ММФ, како и 
нивната студија за развој на пазарот на труд во 2005 година. Исто така, меѓу заедничките 
активности се неформални консултации за економски развој, вклучувајќи макроекономска 
проценки на ризикот, за фискалната децентрализација и институционална економија во 
земјата. 
Ние, исто така соработувавме со ЦЕА во организацијата на јавната дебата во април 2013 
“Фискална транспарентност, фискалната иднината и економскиот раст јавна”. ЦЕА и 
претставникот  ММФ имаа своја презентација и учествуваа во дебата со претставници на 
бизнис заедницата, медиумите и невладините организации. 
Во текот на нашата соработка, со г-дин Марјан Николов и ЦЕА воопшто, се обезбеди  сигурно 
и веродостојно партнерство со солидно познавање и искуство во економската транзиција, и 
развојот на јавните финансии. Јас би ги препорачал за сите  истражувања поврзани со овие 
теми.” 

http://www.cea.org.mk/
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Александар Ф. Тиман, 
Претставник на ММФ во Македонија 
 
Национален совет за претприемништво и конкурентност (НСПК) 
 
„Во името на Национален совет за претприемништво и конкурентност (НСПК) би сакал да ја 
потврдам позитивната соработка којашто ја имавме со Центарот за економски нализи 
(ЦЕА). Имено, од доставените понуди, ЦЕА беше избрана од Управниот одбор на НСПК како 
аналитичка куќа со најповолна основа во однос на искуство и човечки ресурси за изработка на 
Националниот извештај за конкурентност. Националниот извештај за конкурентност е 
годишен извештај кој го публикува НСКП и претставува преглед на конкурентната способност 
на македонската економија споредена со останатите светски економии. Анализата на 
Извештајот е основа извлекување на заклучоци и препораки за насоките и активностите кои 
треба да се приоритет на НСПК, што значи дека истиот е од суштинска важност за 
Советот. 
 
ЦЕА проектот го сроведе во предвидените рокови а квалитетот на материјалот беше на 
очекуваното високо рамниште. Анализите беа сеопфатни и вклучуваа елементи кои не беа 
претходно предвидени, потврдувајќи ја заложбата на ЦЕА за изработка на високо квалитетен 
и целиисходен материјал. 
 
Сашо Трајковски 
Извршен директор“ 
 
ГИЗ Македонија 
„Со оваа препорака потврдувам дека г-дин Марјан Николов беше ангажиран од страна на 
Програмата за Регионален економски развој во Македонија (ГИЗ РЕД) како обучувач за 
спроведување на следниве обуки за градење на капацитетите за регионален развој и 
регионален менаџмент во текот на 2010 и 2011 година: 
 
1. Обука "Оценка на големи проекти од ЕУ ИПА Компонента 3 - Регионален развој“, Модул бр. 3 
во 2010 година од серијата обуки за зајакнување на капацитетите на претставниците на 
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, 26.10-28.10.2010, 
Берово. 
Ангажманот опфаќаше подготовка и реализирање на презентации вклучително и работа во 
групи на следниве теми: 

• Финансиска анализа 
• Економска анализа 
• Сензитивност и анализа на ризик 
• Јавно Приватно Партнерство (ЈПП). 
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2. Обука „Барања и стандарди за регионални проекти (ИПА компонента 3)“, Модул бр. 1 во 2011 
година од серијата обуки за зајакнување на капацитетите на претставниците на Центрите 
за развој на планските региони и општините, 04.04-06.04.2011, Струмица. 
Ангажманот опфаќаше подготовка и реализирање на презентации вклучително и работа во 
групи на следниве теми: 

• Финансиска анализа 
• Економска анализа 
• Сензитивност и анализа на ризик 
• Јавно Приватно Партнерство (ЈПП). 

 
Во рамките на неговиот ангажман, г-дин Марјан Николов беше активно вклучен во 
планирањето, дизајнирањето, организирањето, испорачувањето и оценувањето на 
горенаведените обуки.  Ја користам оваа прилика да изразам задоволство од соработката со 
г-дин Марјан Николов и имајќи ги во предвид обврските што требаше да ги заврши во рамките 
на овој ангажман, би сакала да напоменам дека тој поседува исклучителни комуникациски и 
презентациски вештини, систематичност, висока одговорност и креативност за да ги 
заврши своите задачи успешно. Би сакала посебно да ја истакнам неговата способност да се 
прилагоди кон нашите потреби и потребите на учесниците како и начинот на кој го врши 
преносот на знаења и искуства.  
 
Со оваа препорака имам намера силно да ја поддржам апликацијата на г-дин Марјан Николов и 
длабоко сум уверена дека ќе придонесе за успешно спроведување на Вашите активности.  
 
М-р Хари Шутоски 
Координатор за регионален развој и градење капацитети 
Програма за Регионален економски развој во Македонија“ 
 
Бизнис инкубатор Берово, Општина Берово 
 
„Центарот за економски анализи- ЦЕА, беше ангажиран од септември 2011 година до јуни 2012 
година на спроведување истражување за состојбите на бизнисите во Општина Берово и 
детектирање на главните области во кои што бизнисите имаат потреба од поддршка за 
забрзување на својот развој, како дел од проектот „Бизнис Инкубатор Економски Развој и 
Видливост“ на регионот на ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу република 
Македонија. За време на реализацијата на обврските, експертите од ЦЕА Христијан Ристески 
и Борче Треновски, демонстрираа одлични познавања од локалната економија, ингеренциите 
на Општина Берово од процесот на децентрализација, развој на локалните бизниси и 
локалниот економски развој. За време на целиот ангажман професионалнпо ги завржуваа 
обврските и поради тоа искрено ги препорачувам за ангажирање од страна на институциите 
кои што имаат потреба ос претходно наведената експертиза. 
 
Наташа Каламандевска 
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Координатор на проектот „Бизнис инкубатор- Економски развој и видливост во пограничниот 
регион“ 
 
Министерство за транспорт и врски 
 
„Центарот за Економски Анализи- ЦЕА го привлече вниманието на Министерството за 
транспорт и врски со својата работа и направените анализи кои беа презентирани во 
јавноста,а во врска со тековните економски прашања во Република Македонија. 
Министерството за транспорт и врски, ја запозна експертизата на ЦЕА на конкретен проект 
во врска со распределба на капитални дотации со единиците на локална самоуправа во 
Македонија, при што евидентно беше дека експертите од ЦЕА покажаа голем степен на 
аналитичност и професионализам завршувајќи ги своите обврски навреено и квалитетно. 
 
Министер за транспорт и врски 
Миле Јанакиески“ 
 
Министерство за локална самоуправа 
 
„ Центарот за Економски Анализи- ЦЕА го привлече вниманието на Министерството за 
локална самоуправа со своите анализи презентирани во јавноста, а во врска со тековни 
проблеми во делот на процесот на децентрализација. 
Министерството за локална самоуправа имаше корист од експертизата на ЦЕА на конкретни 
проекти во врска со Законот за рамномерен регионален развој и подзаконските акти кои 
произлегуваат од него како и за дизајн на распределба на наменски средства по основ на 
Законот за животна средина. 
Експертите од ЦЕА покажаа гоелм степен на анлитичност и професионализам завршувајќи ги 
своите обврски навремено и квалитетно. 
 
Министер за локална самоуправа 
Зоран Коњановски“ 
 
Општина Тетово 
 
„Центар за економски анализи- ЦЕА беше ангажиран од страна на општина Тетово во проект 
за изработка на физибилити студија за јавно приватно партнерство- давање на услуги за 
паркирање, тендерска документација и нацрт договор за ЈПП за општина Тетово како 
економски оператор- консултант во периодот март- јуни 2012 година. 
Истата ја изработи успешно, професионално и навремено и за таа цел ја препорачуваме ЦЕА 
за работа на слични проекти. 
 
Др. Проф. Сади Беџети 
Градоначалник на Општина Тетово“  
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Општина Гази Баба 
 
“Многу ја почитуваме посветеноста на ЦЕА и финалната работа на развивањето на ЛЕР 
стратегијата за нашата општина. 
 
Коце Трајановски 
Градоначалник на Гази Баба“ 
 
Економски институт Скопје 
 
Економскиот институт Скопје работеше со некои од членовите на ЦЕА како надворешни 
соработници на некои проекти. Овие млади професионалци секогаш ги исполнуваа нивните 
задачи, уредно и навремено. Економскиот институт Скопје ја поддржува нивната иницијатива 
за развивање на независен think-thank со цел подобрување на независната мисла во областа на 
економската теорија и практика. 
 
Антонија Јосифовска 
Генерален менаџер на Економскиот институт Скопје“ 
 
Дневен весник „Време“ 
 
Членовите на ЦЕА се колумнисти во дневниот весник Време. Уредниците на овој конкурентен 
весник имаат одлично мислење за статиите подготвени од страна на членовите на ЦЕА. Оде 
го презентираме нивното мислење за ЦЕА: 
„Економската редакција на „Време“ соработуваше со Центарот за економски анализи (ЦЕА) од 
првото издание на весникот. Во последните седум месеци, тимот на ЦЕА го збогати 
економскиот дел и страниците за сопствено мислење со остроумни информации и кометари. 
Младите експерти на ЦЕА понудија свежи и оригинални иницијативи за економски реформи во 
Македонија. 
 
Зоран Андовски 
Главен уредник „Време“ 
 
Никола Стојанов 
Економски новинар во „Време“ 
 
Газменд Кадриу, Генерален менаџер на Нова Банка на Косово, Приштина 
 
„Иако е веќе познато дека економијата не е наука, многу луѓе во Македонија (вклучувајќи и 
професионални економисти)дејствуваат 100% на тој начин, одејќи во економски прашања на 
сосема недисциплиниран начин, праќајќи силни мислења па дури и целосни пресуди врз основа на 
перспективата на владеење на палецот. Намерата на овие економисти за самостојно 
размислување и формални испораки е долгоочекувана новина во Македонија. ЦЕА не може, а 
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веројатно и нема да го донесе долгоочекуваниот економски наплив во Македонија, бидејќи и 
формалната наука има свои граници. Сепак, ЦЕА сепак може да донесе дисциплина и светлина 
во дискусијата за економски проблеми, ставајќи ја квантитативната димензија заедно со 
многу користената вредносна димензија. За време на еднодецениската вклученост во 
Македонското банкарство (вклучувајќи и Шеф на банкарска супервизија, консултант на 
Светска банка, банкарски ревизор и сеуште член на управен одбор на банка)потребата од 
анализа беше многу честа. Со неодамнешното префрлување на позицијата Генерален Менаџер 
на Косовската комерцијална банка, истата потреба ја гледам не само од перспективата на 
друга земја, туку и од перспективата на регионална економска соработка помеѓу земјите во 
регионот. Ќе биде интересно да се види како ЦЕА ќе се справи со прашањата од таа димензија. 
Јас сум сигурен дека нивното моментално инвестирање во напорна работа во Македонија ќе 
отвори пат за да се вклучат во прекуграничните активности, комуникација и соработка. На 
крај, ја реафирмирам мојата целосна поддршка за ЦЕА и им посакувам многу успех во идната 
работа. 
 
Газменд Кадриу 
Генерален Менаџер на Нова Банка на Косово, Приштина“ 
 
MicroMacro Консултантска истражувачка институција од Холандија 
 
„Би сакале да ја искажеме нашата поддршка до Центарот за Економски Анализи (ЦЕА), 
истражувачки тинк тенк од Македонија. Могу сме среќни за можноста да соработуваме со 
нив за време на обуката за макро моделирање во нашите простории во Холанија. 
Резултатите се прикажани овде: http://users.bart.nl/~mmc/Macedonia/index.htm. Луѓето кои ги 
запознавме се млади професионалци од земја во транзиција кои по наше мислење имаат 
способност за спроведување звучни анализи. Земајќи го во предвд нашето искуство во 
меѓународно работење (Холандија, Индонезија, Полска, Етиопија, Кенија, Курасао, Суринам) 
можеме да препорачаме поддршка за независно економско истражување во Македонија. 
Развивање независна истражувачка институција е од корист за општеството и регионот кој 
е во тразиција. 
 
Др. Мариен Ван Шаик 
Директор на MicroMacro Consultants,и 
Претседател на Фондацијата за стимулирање на истражувањата на економскијата на 
Суринам“ 
 
BearingPoint консултантска компанија од САД 
 
„Г-дин Марјан Николов, м-р; и Јордан Трајковски, се економистите кои беа ангажирани од 
старна на BearingPoint како дел од проектот за Фискална реформа во 2012 година на USAID 
Македонија за поддршка на проектот за Макроекономски активности. Јордан своите студии 
ги има завршено на Економскиот факултет во Скопје, исто како и Марјан, но Марјан е и 
магистер по економија, титула стекната на Униерзитетот на Исланд. Тие директно 
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соработуваа со Др. Брајан Робертс и Министерството за финансии, макроекономски сектор 
две ипол години. И двајцата покажаа способност и се стекнаа со значајни аналитички 
вештини за време на оваа задача. Тие се поврзаа со други економисти од Македонија, 
вклучувајќи и двајца поранешни шефови во Макроекономскиот сектор, за да го основаат 
Центарот за Економски Анализи, тинк тенк кој работи како невладина организација под 
македонски закон. Врз основа на аутпутот на оваа организација во последите шест месеци, а 
со оглед на малата донаторска помош во иднина, веруваме дека овие локални специјалисти ќе 
постигнат значаен раст на организацијата и ќе обезбедат стабилен економски аналитичен 
капацитет за Македонија во годините што следуваат. 
 
Г-дин Лестер Свитинг 
Раководител на партија 
USAID проект за фискална реформа“ 
 
CASE- тинк тенк од Полска 
 
„CASE- Центар за социјални и економски истражувања имаа голема улога во 
трансформирањето на Полската економија како еден од првите тинк тенкови во Полска. 
Поддршката на CASE од меѓународни донатори беше од клучна во градењето на самоодржлива 
институција која допринесе во развојот на независното мислење во земјата. Во септември 
2003 година, CASE беше среќна да биде домаќин на претставници на ЦЕА и да го пренесе своето 
знаење за менаџирање на тинк тенкови и макроекономско моделирање. Во CASE бевме 
импресионирани од храброста, визијата и способноста на младите основачи на ЦЕА. Со 
нашето четиринаесетгодишно постоење, силно го поддржуваме основањето на првиот 
економски тинк тенк во Македонија. Тоа е начинот како треба да се развива граѓанското 
општество во земја каде економијата е во транзиција. Веруваме дека ЦЕА ќе одигра 
единствена улога во процесот на интеграција на Република Македонија во ЕУ. 
 
Ева Балцеровиц 
Претседател на CASE 
Артур Радзивил 
Заменик претседател“ 
 
Канцеларија на ММФ во Скопје 
 
„Ја поддржуваме целокупната работа на ЦЕА а особено Вашите напори за подобрување на 
квалитетот на јавната политичка дебата во Македонија. Во овој поглед, би сакал да го 
истакнам и моето признание за работата на ЦЕА за неодамнешната дебата околу 
објавениот пад на индустриското производство. Со нетрпение го очекувам да го видам 
идниот аутпут на ЦЕА. 
 
Кевин Рос 
Постојан претставник на ММФ во Македонија“ 
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ЗЕЛС- асоцијација на ЕЛС во Македонија 
 
„ЗЕЛС познава некои членови на ЦЕА и има остварено соработка поврзана со нивните работни 
активности со проектите на USAID за реформите во ЕЛС во Рерпублика Македонија. ЗЕЛС исто 
така ја поздрави публикацијата на Билтенот „Децентрализација- наша цел“ бидејќи 
обезбедува релевантни анализи за нашето поле на интерес и многу меѓунаросдни информации. 
Поради тоа, ЗЕЛС ја поддржува работата на ЦЕА за станување независна организација за 
истражување политики, која ќе претставува важни вредности за локалните власти во 
Република Македонија. 
 
Горан Ангелов 
Претседател на ЗЕЛС“ 
 
Влада на Република Македонија; Министерство за економија 
 
„Центарот за Економски Анализи (ЦЕА) го привлече вниманието на Министерството за 
економија со нејзините анализи презентирани пред јавноста а поврзани со неколку тековни 
економски прашања, кои беа предмет на нашиот тековен ангажман. Верувајќи дека тимот на 
ЦЕА може да понуди свежи идеи и поинакви вудувања базирани на експертиза и аналитичност, 
Министерството за економија досега два патти ги има ангажирано експертите на ЦЕА. По 
реализацијата на два проекта, членовите на ЦЕА покажаа високо ниво на експертиза, 
аналитичност и професионализам, завршувајќи ги низните задачи навремено и прецизно. Исто 
така, Министерството за економија е подготвено на ЦЕА да и понуди план за долгорочна 
соработка во реализацијата на идните проекти. 
 
Министер за економија 
Стевчо Јакимовски“ 


	Тим ангажиран на проектот:

