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Проектот е имплементиран од  
Центар за Економски Анализи 

Проектот е финансиран од                                                                                                   
Европската Унија                                                                                                             
  

Соопштение  
 

Датум: 14/1/2020, Скопје 

 

Центарот за економски анализи - ЦЕА, започна со имплементација на Проектот за даночна одговорност 
- Кон граѓанската одговорност и одговорен данок. 

Проектот има за цел да придонесе кон унапредувањето на општествената одговорност, а прилагодена 
на контекстот на Република Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни, и тоа преку граѓанската 
одговорност со истражувања и информирање засновано врз докази со цел зајакнување на даночниот 
морал но, и преку унапредување на одговорноста на владата преку унапредена транспарентност и 
отчетност. Со оваа акција планираме да пилотираме иновативен пристап од областа на економијата на 
однесувањето за носителите на политиките за подобри јавни услуги и да дадеме позитивни импулси на 
граѓаните за прашањата за зголемување на даночниот морал и даночната усогласеност. 

Целта е да се придонесе кон унапредување на граѓанската одговорност во Македонија преку зголемена 
даночна одговорност затоа што градењето на даночниот морал бара мотивирање и промовирање на 
активно и одговорно граѓанство кое е вклучено и свесно за општествената важност на даноците, а од 
друга страна пак потребата од транспарентност и ефикасност при трошењето на јавните средства за 
да се овозможи и развој и социјална кохезија. 

Очекуваните резултати од проектот се придонес кон утврдување на факторите на даночниот морал кај 
граѓаните, да се зајакне граѓанската одговорност и даночната усогласеност кај граѓаните, притоа да се 
поттикне зголемена транспарентност, отчетност и одговорност кај даночните власти за парите на 
граѓаните како и промовирање на активен ангажман на граѓаните во донесувањето одлуки. 

Планираното времетраење на проектот е од јануари 2020 година до декември 2022 година. 

Овој проект е финансиски поддржан од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за демократија 
и човекови права (ЕИДХР), 2018-2019 Поддршка на граѓанското општество преку шеми за поддршка 
засновани на земја. 

Планираниот буџет за реализација на проектот е 178.713,13 ЕУР. 

За дополнителни информации, контактирајте не на 02/2444766, на е-пошта: info@cea.org.mk или 
посетете ја веб-страницата www.cea.org.mk 


