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1.Општи информации за ЦЕА 
 
а) Лого 
 
 
 
 
 
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 НГО 
 
в) Број 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
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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. Ппддржуваое на извпдлива екпнпмска пплитика вп Македпнија; 
3. Ппмагаое вп развoјпт на средина кпја дпнесува ппвиспкп нивп на инвестиции, забрзан     развпј 
и раст вп македпнската екпнпмија, какп и шленствп вп ЕУ; 
4. Дпстигнуваое финансиска пдржливпст; 
5. Ппттикнуваое на регипнална спрабптка и ппддрщка на Балканпт; 
6. Зајакнуваое на граданскптп ппщтествп, ппщтественипт капитал и дпверба. 
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Биланс на приходите и расходите  за период  01.01.2013 – 31.12.2013 
 
 

Биланс на приходи и расходи за 2013 година  
за периодот 1/1/2013 до 31/12/2013 

Приходи 1/1/2013-31/12/2013 МКД ЕУР % 

Приходи од Грантови 1.465.460 23.836 40% 

Сопствени приходи 1.489.035 24.220 41% 

Останати приходи 229 4 0% 

Пренесен дел од вишокот 687.832 11.188 19% 

Вкупно приходи  3.642.556 59.248 100% 

 
      

Расходи за 2013 
(Оперативни и програмски) 

МКД ЕУР % 

Расходи за плати, експерти и други интелектуални услуги 2.517.196 40.943 74% 

Текпвни пперативни расхпди 414.635 6.744 12% 

Канцелариски и други пптрпшни материјали 24.306 395 1% 

Организираое на настани, пбуки,  кпнференции, фпруми, 
трибини 

33.121 539 1% 

Останати други материјални расхпди 67.435 1.097 2% 

Трошоци за опрема 44.440 723 1% 

Трпшпци за публикации и издаваое 284.894 4.634 8% 

Финнсиски рaсхпди 26.666 434 1% 

Вкупно расходи  3.412.693 55.509 100% 
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Класификација на приходите за 2013 година 
 

      Приходи на ЦЕА за 2013 год   

          

Период за 
кој се 
однесува 
приходот Вид на приход Период на договор Опис на активноста Вредност во МКД  

2013 

Грант - УСАИД - 
Истражуваое за 
ппдпбруваое на 
ефикаснпста и 
ефективнпста вп 
распределбата на 
средствата пд ИПАРД 
Прпграмата 

2/2013-6/2013 

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. 

110.591,00 

2013 
Грант- OSI Think thank 
fund институципнална 
ппддрщка 

1/2013-1/2014 

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.  

1.173.115,00 
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2013 

Грант -Дпбрп владееое 
преку ппдпбра фискална 
транспарентнпст- Слпвак 
Балкан Фпнд 1 транща 

11/2013-3/2014 

Вп 2013 ЦЕА дпби грант пд SlovakAid  за спрпведуваое на 
прпектпт: Дпбрп владееое преку ппдпбра фискална 
транспарентнпст. Главен мптив за пвпј прпект се инцидентите 
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 

181.754,00 

2013 
Сппствени прихпди - 
Физибилити студија 2013 

Физибилити студија за пправданпст на дпгпвпр за ЈПП за 
изградба на стрелана на теритприја на ппщтина Битпла 259.000,00 

2013 
Сппствени прихпди - 
Стратегија за лпкален 
екпнпмски развпј 2013 

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 Гази Баба 

183.000,00 

2013 
Сппствени прихпди - 
Физибилити студија 2013 

Физибиити студија за пправданпст на изградба на индустриска 
зпна пкплу пбикплница - Гази Баба - нарашател Центар за 
развпј на скппски плански регипн 

254.000,00 

2013 
Сппствени прихпди - 
Физибилити студија 2013 

Физибиити студија за пправданпст на дпгпвпр за ЈПП за  
изградба на јавни паркиралищта вп ппщтина Тетпвп 290.000,00 

2013 Други сппствени прихпди  2013 
Разни дпгпвпри за аналзили, истржуваоа пбуки и слишнп кпи 
ппединешнп не надминуваат 60 000 денари 503.035,00 

2013 Пренесен дел пд вищпкпт 
2013 

  
687.832,00 

2013 Останати прихпди 2013   229,00 

 


