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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
Даночен број: 4030003479278
Регистрација: 5763061 според законот за Здруженија и Фондации
в) Број на сметка
ХАЛК БАНКА АД Скопје
Број на сметка 270-0576306101-78
SWIFT/BIC code: EXPCMK22
д) Веб страна и e-mail
www.cea.org.mk
www.mkbudget.org
info@cea.org.mk
ceaorgmk@gmail.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 2021 година по договор и донатор

Период

Преглед на извори на финансирање за 2021 по договори и донатори/клиенти и партнери
Вид на приход
Период на
Опис на проектот/активности
договорот
Договор/Донатор

2021

Грант - Проект за даночна одговорност
- Европска Комисија, European
Instrument for Democracy and Human
Rights, 2018-2019

2021

Грант - Европеизацијата повеќе од
процес: Вмрежување и градење
капацитети - Фондација Институт
Отворено Општество, Отворено
Општество Иницијатива за Европа

12/201711/2021

2021

Грант - Монитор за политика на
конкуренција и државна помош: 8 теми
-UNOPS, Nordic Support for Progress of
North Macedonia, Swedish International
Development Agency

12/20192/2021

2021

Грант-COVID-19 и општините во
Северна Македонија - Civica Mobilitas
Program, MЦМС

1/202012/2021

9/20202/2021

Проектот има за цел да придонесе кон зголемување на
општествената одговорност прилагодена за Република
Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни,
унапредување на граѓанска одговорност преку
истражување засновано на докази и подигање на
свеста за зајакнување на даночниот морал но и
зголемување на одговорноста на владите преку
зголемена
транспарентност
и
отчетност
за
потрошените даночни приходи.
ЦЕА го спроведува грантот од ФОСИ Европа за
унапредување на капацитетите за оценка на политики,
како и вмрежување и креирање на мостови со
европските тинк танк организации од Западна Европа,
со цел унапредена европеизација на општеството.
Целта на проектот е да придонесе за зголемено ниво
на спроведување на регулативата за државната помош
и политиката на конкуренција, области опфатени со
Поглавје 8 во процесот на преговори со ЕУ, да се
придонесе кон зголемена транспарентност и свесност
за политиките преку следење и застапување и да се
ублажи трката кон дно со државна помош при
привлекување особено странски инвестиции
Проектот имаше за цел да придонесе во дебатата за
локалните ефекти од кризата предизвикана од COVID19 и влијанието врз локалните јавни финансии со
фокус на приходите на општините.

Вредност
МКД

4,466,030

1,489,327

31,772

51,328
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2021

Грант – Партнер договор во проект
Make it Easy - воспоставување на прва
краудфандинг платформа за граѓански
инцијативи, во рамки на Civica Mobilitas
Program, MCMS, водечки партнер Inno
hub Скопје

2021

Договор - Партнерство во проектот на
УСАИД за Зајакнување на
капацитетите за искористување на
ресурсите, спроведуван од Cardno
International

2021

Договор-Open Budget Survey,
International Budget Partnership,

2021

Меморандум за соработка - Институт
за комуникациски студии ИКС,
финансиран од UKAID, Британска
амбасада

2021

Договор - Подготовка на економска
анализа за јавното финансирање на
малите хидро електрани во РСМ со
компаративна анализа за потребите н
Еко-Свест Скопје

2021
2021
2021

Финансиски приходи
Пренесен дел од вишок од претходни
години

5/20216/2022

2021-2025

2021

2021

5/20217/2021

ЦЕА е партнер во имплементација на проектот Make it
Easy - воспоставување на прва краудфандинг
платформа за граѓански инцијативи, со цел да се
постави и профункционира краудфандинг платформа
наменета за граѓански иницијативи во РСМ.
ЦЕА е партнер во спроведувањето на проектот на
УСАИД за Зајакнување на капацитетите за
искористување на ресурсите. Проектот е планиран да
трае пет години во кој ќе помага на општините во
Северна Македонија за зголемување на сопствените
приходи на општините и независно управување на
ресурсите потребни за финансирање на услугите за
граѓаните
ЦЕА продолжува да биде партнер со светски познатото
меѓународно буџетско партнерство-ИБП во процесот
на спроведување на Анкетата за отворен буџет за
Северна Македонија

138,387

849,464

277,503

ЦЕА е дел од активностите на проектот за кампања за
застапување Разбуди се, во рамки на коа подготви
мониторинг извештај за хидро институциите во РСМ и
бриф за политики за тоа колку се ефикасни хидро
мониторингот и мониторингот на квалитетот на водите
во езерата и акумулациите во РСМ

185,084

ЦЕА подготви правна и економска анализа за јавното
финансирање на ОИ и државната помош за малите
хидро електрани во РСМ со компаративна анализа

221,400

2021

24,509

2021

1,491,410
Вкупно приходи (МКД)

9,226,214
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