
КОЈ ЌЕ ГО ПЛАТИ ДОЛГОТ  
ОД 1,5 МИЛИОНИ ЕВРА?
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1Извор: Прв и втор финансиски извештај на партиите 
(организатори на кампањи) за предвремените парламентарни 
избори 2016 год. http://www.sec.mk/finansiski-izveshtaj-za-prihodi-i-
rashodi-na-politichkite-partii/
2 Според првичните резултати објавени од ДИК https://rezultati.
sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1 коалицијата 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ освоила 454.253 гласа, а за кои по 
добиен глас од државата следи надомест од 15 денари (согласно 
член 86 од Изборниот законик).

3,5 ПАТИ ПОГОЛЕМА РАЗЛИКА

Вкупните трошоци кои ги пријавиле партиите за вторите 10 дена 
од изборната кампања се 1 милион и 900 илјади евра, наспроти 
потрошените 1 милион и 300 илјади евра во првите 10 дена1. 

И покрај долгот од 600 илјади евра со кој ги завршила првите 10 
дена од изборната кампања, коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ продолжила со разузданото трошење и зголемување на 
долговите. Во текот на 20 дена изборна кампања, ВМРО-ДПМНЕ 
собрала донации од само 300 илјади евра, а потрошила вкупно 1 
милион и 900 илјади евра. Потрошиле 5 пати повеќе отколку што 
добиле донации! На крајот од кампањата нивниот долгот изнесува 
1 милион и 600 илјади евра. 

Податоците покажуваат зголемен тренд на трошење 
во изборната кампања кај коалицијата предводена од 
ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ потрошила над 1 милион и 900 
илјади евра што е 3,5 пати повеќе од трошоците на СДСМ во 
кампањата од 550 илјади евра.

Вкупни трошоци во 
првата половина од 
изборната кампања

Вкупни трошоци во 
изборната кампања

Вкупни трошоци во 
втората половина од 
изборната кампања

1.300.000€

3.200.000€

1.900.000€

550.000€

КОЈ ЌЕ ГО ПЛАТИ ДОЛГОТ ОД  
1 МИЛИОН И 500 ИЛЈАДИ ЕВРА?

Ако е очекувано дека коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе 
добие поврат од државата за освоените гласови во износ од  
110 илјади евра2, останува нејасно кој ќе им го плати долгот од  
1 милион и 500 илјади евра?

ДОМИНАНТНА ВЛАДЕЈАЧКА ПАРТИЈА

Од вкупно 3 милиони и 200 илјади евра потрошени од партиите 
во 20 дена изборна кампања, само коалицијата предводена од 
ВМРО-ДПМНЕ потрошила над 1 милион и 900 илјади евра, а сите 
други 10 партии/коалиции заедно потрошиле 1 милион и 300 
илјади евра.

РАЗУЗДАНО ТРОШЕЊЕ! 

Долг на ВМРО-
ДПМНЕ по 
завршување 
на изборната 
кампањаДонации 

на ВМРО-
ДПМНЕ во 
изборната 
кампања

-1.600.000€

300.000€

-1.500.000€

1.900.000€

ВМРО-ДПМНЕ 

СДСМ

€
€

€ €

Вкупни трошоци во 
изборната кампања

3.200.000€

Поврат на 
средства од 

државата за 
освоените 
гласови на 

ВМРО-ДПМНЕ 
во изборната 

кампања

110.000€

1.300.000€
10 партии/коалиции

Коалиција на  
ВМРО-ДПМНЕ

Долг по завршување 
на изборната 
кампања

1.900.000€


