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

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Преглед на приходите
по договор, донатор и партнери
за 2013 година

2014, Скопје

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

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 НГО
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
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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. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан
и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.

развој
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Преглед на приходите за 2013 година по договор и донатор
Преглед на приходи на ЦЕА за 2013 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

Период на договор

2013

Грант - УСАИД - Истражување
за подобрување на
ефикасноста и ефективноста
во распределбата на
средствата од ИПАРД
Програмата

2/2013-6/2013

2013

Грант - OSI Think thank fund
институционална поддршка

1/2013-1/2014

Опис на активност/проект
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 Македонија, забележување на
напорите за нивно отстранување од страна на сите
засегнати страни и давање предлози за
подобрување на ситуацијата.
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, за шестгодишен грант 2009-2014. Во врска со
овој проект, ЦЕА ќе развие голем број на производи
и ќе го зајакне својот институционален статус.

Вредност во МКД

%

110.591,00

3%

1.173.115,00

32%
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2013 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

Период на договор

2013

Грант -Добро владеење преку
подобра фискална
транспарентност- Словак
Балкан Фонд - 1 транша

2013

Сопствени приходи Физибилити студија, Општина
Битола

2013

2013

Сопствени приходи Стратегија за локален
економски развој – Општина
Гази Баба

2013

2013

Сопствени приходи Физибилити студија – ЦРСПР

2013

11/2013-3/2014

Опис на активност/проект
Во 2013 ЦЕА доби грант од SlovakAid за
спроведување на проектот: Добро владеење преку
подобра фискална транспарентност. Главен мотив
за овој проект се инцидентите 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
Физибилити студија за оправданост на договор за
ЈПП за изградба на стрелана на територија на
општина Битола
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 Гази Баба
Физибилити студија за оправданост на изградба на
индустриска зона околу обиколница - Гази Баба нарачател Центар за развој на скопски плански
регион

Вредност во МКД

%

181.754,00

5%

259.000,00

7%

183.000,00

5%

254.000,00

7%
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2013 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

Период на договор

2013

Сопствени приходи Физибилити студија- Општина
Тетово

2013

2013

Други сопствени приходи

2013

2013

Пренесен дел од вишокот

2013

Останати приходи

2013

ВКУПНО

Опис на активност/проект
Физибилити студија за оправданост на договор за
ЈПП за изградба на јавни паркиралишта во општина
Тетово
Разни договори за анализи, издржувања обуки и
слично кои поединечно не надминуваат 60 000
денари

Вредност во МКД

%

290.000,00

8%

503.035,00

14%

2013

687.832,00

19%

2013

229,00

0,006%
100%

3.642.556
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