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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 2018 година по договор и донатор
Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

2018

2018

2018

Вид на приход:
Договор/Донатор
Грант - Проценка на
влијанието на
регулативата во сенка:
Промовирање на
креирање политики
базирани на докази,
ИПА програма за
поддршка на
граѓанското општество,
Европска Комисија
Договор за донација Зголемување на моќта
на граѓаните во нивното
влијание на локалните
политики во Општина
Сопиште, Граѓански
учество за општествена
кохезија, Фондација
Отворено Општество
Македонија
Грант – Граѓанското
општество за
интеграција на Ромите –
Во сенка, Канцеларијата
за интеграција на
Ромите, Фондации
отворено општество

Период на
договор

1/201712/2019

Опис на активност/проект

Вредност на договор
во МКД

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.

1.637.833

ЦЕА доби донација за спроведување на проектот Зголемување на моќта на

6/201810/2018

10/201710/2018

граѓаните во нивното влијание на локалните политики во Општина
Сопиште, преку идентификување на потребите на граѓаните за
локален економски развој на општината и нивно директно вклучување
на јавен форум за искажување на своите ставови пред Општината

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.

272.922

2.681.704
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за
кој се
однесува
приходот

2018

2018

Вид на приход:
Договор/Донатор
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
општините во Република
Македонија - ЦИВИКА
Мобилитас, Швајцарска
агенција за развој и
соработка

Период на
договор

4/20164/2018

12/20172/2018

Договор за партнерство-

2018

2018

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

Договор за партнерствоПарламентарна
поддршка на програмта
за развојот на
Македонија --

7/20163/2018

Опис на активност/проект

Вредност на договор
во МКД

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)

1.324.781

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

336.376

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.

378.858

ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија работеа на

12/207- оценка на надзорната улога и пракси на собранието врз буџетот, подготвија
3/2018 три пилот документи за собранието на РМ со цел поголема информираност и

442.075

спроведување на надзорната улога врз буџетот на РМ.

Вестминстер фондација за
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 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

демократија

2018

Договор за партнерствоЗајакнување на
процесот на
имплементација на
препораките на ДЗР--

ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија работеа на

2018 подготовка на програма за ревизија на ДЗР, план за подобрување на работата

305.971

на ДЗР, преглед на процесот на фолоу-ап на Министерството за финансии.

Вестминстер фондација за
демократија

2018

2018

Грант - Европеизацијата
повеќе од процес:
Вмрежување и градење
капацитети - Фондација
Институт Отворено
Општество, Оптворено
Општество Иницијатива
за Европа
Договор за соработкако-автор на студија за
„ДДВ за физички лица,
“FISCAST+: Фискалната
транспарентност и
одговорност ги
подобрува политиките
во областите на
квалитет на живот,
образование и
здравство, на Foreign &
Commonwealth Office,

ЦЕА е добитник на грант од ФОСИ Европа за унапредување на капацитетите за

12/2017- оценка на политики, како и вмрежување и креирање на мостови со
11/2019 европските тинк тенк организации од Западна Европа, со цел унапредена

426.348

европеизација на општеството.

7-8/2018

ЦЕА заедно со соработници идентификуваа проблем во делот на владеење на
правото при примена на законот за ДДВ за физички лица. Како ко-автор ЦЕА
подготви документ за политики кој беше претставен на јавноста. Оваа
активност беше поддржана од програмата на Фискаст водена од Финанце
Тинк, а финансирана од Британска амбасада. Ова беше иницијатива која
поттикна создавање на мрежа на НВО организации за мрежата ЦИВИТАКС

69.840
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 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

2018

Разни договори за анализи, истражувања, обуки, и сл.
Спроведување на регионален форум – Процесот на децентрализација во
Македонија
Изработка на физибилити студија за финансиска и правна рамка за вршење на
дејноста зонско паркирање во општина Кавадарци
Изработка на физибилити студија за начинот и формата на управување и
одржување на јавниот простор за паркирање на подрачјето на општина
Неготино
Превод на прирачник за градоначалници
ОБП Прашалник за партнерство за отворени буџети

370.947

British Embassy Скопје

2018

2018

Договори - Други
сопствени приходи

Вкупно (МКД)

8.247.681
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