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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 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 развој 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.
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Преглед на приходите за 2017 година по договор и донатор
Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

2017

2017

2017

Вид на приход:
Договор/Донатор
Грант –
Создавање можности за
вработување во
руралните средини –
ИПА Програма за
човечки ресурси,
Европска Комисија

Грант - Проценка на
влијанието на
регулативата во сенка:
Промовирање на
креирање политики
базирани на докази,
ИПА програма за
поддршка на
граѓанското општество,
Европска Комисија
Грант –
Вработување на млади
Роми – ИПА Програма за
човечки ресурси,
Европска Комисија

Период на
договор

12/20158/2017

1/201712/2019

12/201612/2017

Опис на активност/проект
ЦЕА во партнерство со ФФРМ го имплементираше проектот во СИПР. Целта на
проектот беше олеснување на вклученоста на младите од руралните средини
на пазарот на трудот во Североисточниот плански регион во Македонија. Оваа
цел се оствари преку проектните цели 1) унапредување на вештините и
разбирањето на вработливоста помеѓу младите од руралните средини 2)
овозможување на регионален систем, и 3) развивање на регионална
стратегија за социјално и пазарно вклучување на целните групи.
Проектот ја поддржуваше социјалната вклученост на младите од руралните
средини, преку зголемување на вештините за вработување, тренинг и
поддршка на практична обука, и сл. при што би придонело кон подобрен
економски и социјален развој на општините во Североисточниот регион во
Македонија и вклученост на младите.
ЦЕА во партнерство со ИДСЦС, го спроведува проектот - Проценка на
влијанието на регулативата во сенка. Во рамки на проектот „ПВР во сенка“ ќе
се анализира како се спроведува процесот на проценка на влијание на
регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста
за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики.
Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на
граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики
преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки. ИДСЦС и ЦЕА во дел од
активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој
важен процес од постапката на создавање на политики до граѓанските
организации и општата јавност.
ЦЕА во партнерство со Сонце од Тетово, Св. Иднина од Кочани, Сумнал од
Битола, го имплементираа проектот во Скопје, Кочани, Тетово и Битола. Целта
на проектот е олеснување на социјалната вклученост на младите Роми од овие
општини преку пазарот на трудот. Оваа цел се оствари преку 1) унапредување
на вештините и разбирањето на вработливоста помеѓу младите Роми 2)
овозможување на поврзување помеѓу приватниот сектор, граѓанскиот сектор и
невработените 3) развивање на стратегија за социјално и пазарно вклучување

Вредност на договор
во МКД

2.713.623

887.298

6.053.065
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

Период на
договор

Опис на активност/проект

Вредност на договор
во МКД

на целните групи преку пазарот на труд.

2017

2017

2017

2017

Грант –
Политики за
претприемништво за
надминување на
другоста кај Ромите –
Фонд за тинк тенк и
Канцеларијата за
интеграција на Ромите,
Фондации отворено
општество
Грант – Граѓанското
општество за
интеграција на Ромите –
Во сенка, Канцеларијата
за интеграција на
Ромите, Фондации
отворено општество
Грант – Фискална
децентрализација за
подобар регионален
развој на ГО Цивика Мобилитас,
МЦМС, Швајцарска
агенција за развој и
соработка
Грант – Прирачник за
градоначалници и
членови на советот на

2/20162/2017

ЦЕА во партнерство со ИРИЗ спроведуваа проект за надминување на другоста
кај Ромите во политиките за претприемништво. Со склоп на активностите се
подготвија анализи и истражувања со цел за анализираат политиките за
социо-економско вклучување на Ромите во Република Македонија преку
отстранување на пречките за развој на претприемништвото преку политиките
и на централно и на локално ниво. Како дел од проектот беше и менторство на
истражувач.

479.359

10/201710/2018

Центарот за економски анализи во партнерство со Институт за истражување и
анализа на политики – Ромалитико во рамките на проектот Граѓанско
општество за интеграција на Ромите – Во сенка, поддржан од Отворено
општество – Канцеларија за ромски иницијативи спроведува мониторинг на
спроведувањето на стратегијата за Роми во Македонија во 2016 и 2017 година
како на оперативните индикатори така и на буџетот. Исто така во скоп на
активностите следат предлози за политики за унапредување на пристапот на
пазарот на труд.

383.455

4/20164/2018

ЦЕА спроведува проект за идентификување степенот и причините за
нерамномерниот регионален развој на граѓанските иницијативи со цел
унапредување
и
поефикасна
фискална
децентрализација
и порамномерен регионален развој на граѓанското општество (ГО)

1.076.636

ЦЕА спроведе краток проект за зголемување на капацитетите на новите
водечки структури во општините за ефикасно и ефективно спроведување на
надлежностите и зголемување на свеста на граѓаните за мониторинг на

24.000

12/20172/2018

5

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

Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

Период на
договор

општините во Република
Македонија - ЦИВИКА
Мобилитас, Швајцарска
агенција за развој и
соработка

2017

2017

Отворени Буџети 2017,
Меѓународно
партнерство за буџети

Договор за соработка –
Степен на
транспарентност на
буџетскиот процес кај
општините во
МакедонијаМетаморфозис,
Британска Амбасада

2017

2017

ЦЕА CEPS Конференција
Владеење на правото На

Вредност на договор
во МКД

работата на општините преку подготовка на Прирачник за советниците и
градоначалниците.

2017

11/20163/2017

Договор за партнерствоЗајакнување на
финансиската отчетност и
транспарентност во
Македонија - Вестминстер
фондација за демократија

Опис на активност/проект

7/20163/2018

10/2017

ЦЕА и оваа серија на истражување на глобалниот индекс на отворени буџети
го спроведе за Македонија. Врз основа на меѓународно прифатливи
критериуми развиени од меѓународните организации, ОБИ употребува 109
еднакво пондерирани индикатори за мерење на буџетската транспарентност.
Овие индикатори оценуваат дали владите ги даваат на располагање на
јавноста осумте клучни буџетски документи и тоа навремено и дали тие
документи обезбедуваат целосно корисни буџетски информации.

116.960

ЦЕА спроведе проект на следење на достапноста и транспарентноста на
буџетските документи на единиците на локална самоуправа (ЕЛС) во
Македонија. Преку утврдена методологија, барање на документација, и преку
директни средби со ЕЛС, со цел зголемување на свеста и унапредување на
транспарентноста
на локално ниво и визуелизација и промоција на
резултатите. Проектот е дел од Отчетност преку граѓански ангажман,
поддржан од Британска амбасада во Скопје, спроведуван од Фондација
Метаморфозис.

222.390

ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија го спроведува
проектот Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во
Македонија. Во склоп на проектот предвидени се оценка на легислативата,
опсегот, улогата на ДЗР, мапирање на засегнати страни и мониторинг на ДЗР.
Спроведување на мониторинг/следење на работата на ДЗР и институциите на
кои им се врши ревизија преку индикатори; подготовка на квартални анализи,
препораки како и унапредување на свесноста и знаењето на новинарите за
работата и улогата на ДЗР.
ЦЕА организираше конференција за Владеење на правото заедно со Центарот
за студии на европски политики од Брисел, каде целосната организација и
поддршка како и излагање го фасилитираше ЦЕА. На конференцијата

667.802

126.689
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2017 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

Период на
договор

каде се движиме?
Центар за студии на
европски Политики,
Брисел

2017

ОЕЦД Конкурентност во
Југоисточна Европа,
Кримсон Капитал, ОЕЦД

2017

Договор - Други
сопствени приходи

Опис на активност/проект

Вредност на договор
во МКД

присуствуваа докажани експерти меѓународни и домашни експерти од
областа.

2017
2017

ОЕЦД преку Кримсон Капитал го ангажираше ЦЕА за да спроведе независна
оценка за конкретни области т.е. димензии од изданието на ОЕЦД за
конкурентност на ЈИ Европа, за Македонија и тоа за димензиите: енергија,
заштита на конкуренцијата, политики за даноци и антикорупција.
Разни договори за анализи, истражувања, обуки, и сл. OBS Questionnaireза
Македонија, пет сектори, AETS поддршка во студија за СЕЗ во ЗБ за
Македонија, ИЛО ЕСС Минимална плата, итн.

246.000
540.033 MKD
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