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РЕЗИМЕ

Целта на оваа студија е да се провери 
колку партиите, како иматели на јавни 

информации во делот на нивните приходи и 
расходи, доследно ги извршуваат законските 
обврски  и транспарентно и отчетно распола-
гаат со партиските финансии. 

Во првиот дел од текстот авторките го 
анализираат искуството од примената на 
Законот за пристап до информации од 
јавен карактер од страна на партиите, 
преку стапката на респонзивност на доста-
вени барања до политичките партии, навре-
меноста и целосноста на одговорите за бара-
ните информации, формалните аспекти 

од примената на Законот и соодветната 
употреба на основите кои се предвидени 
во Законот за оправдано ограничување на 
пристапот.

Во вториот дел, фокус е ставен на анализа 
на материјално-финансиското работење 
на политичките партии, преку анализа на 
статутите, актите за финансиско и матери-
јално работење и актите за уредување на 
членарината.

Третиот дел од текстот се однесува на 
можноста за јавен увид во материјално-
финансиското работење, преку достап-
носта и доследното придржување до обвр-
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ските кои се однесуваат на известување за 
материјално-финансиското работење на по-
литичките партии, пред сѐ: на годишниот 
финансиски извештај, на годишната сметка 
за финансиско работење, на извештајот 
и регистарот на донации и на листата на 
имотот.

Врз основа на анализата, загрижува 
релативно малиот одѕив на доставените 
барања (54 % респонзивност), особено 
од страна на поголемите парламентарни 
партии, кои во изминатите години примиле 
значителни средства од државниот буџет. 
Од добиените одговори, неколку партии 
се издвојуваат како подобри познавачи на 

законските обврски кои произлегуваат од 
Законот за пристап до информации од јавен 
карактер. Кај дел од партиите сѐ уште постои 
непознавање на одредени формални аспекти 
од процесот, како што е изработка на решенија 
при одговор на барања или донесување на 
акт за назначување на лице за посредување 
во пристапот до информации од јавен 
карактер. Во однос на суштинскиот пристап 
до информации, партиите, генерално, се 
волни да ги споделат информациите кои 
беа побарани од нив, за што говори фактот 
дека само 17 % од доставените одговори беа 
нецелосни. 

1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Значајна новина во домашното законо-
давство е што во согласност со новиот 

Закон за слободен пристап до информации од 
јавен карактер, од 2019 година, политичките 
партии се стекнуваат со статус иматели 
на информации од јавен карактер1. Со цел 

1 
1  Закон за слободен пристап до информации од јавен 
карактер („Службен весник на РСМ,“ бр.101/2019).

да се истражи примената на оваа новина 
во законот, беа испратени по 19 барања за 
пристап до информации од јавен карактер2 
до 28 политички партии (или вкупно 532 
барања). 

1 
2  Како политичките партии одговараат на барањата 
за пристап до информации од јавен карактер може да 
видите во Анекс 1.

Во истражувањето беа вклучени следните политички партии:

1. Алијанса за Албанците
2. Алтернатива
3. ВМРО-ДПМНЕ
4. ВМРО - Народна партија
5. ГРОМ
6. Движење Беса
7. Демократска обнова на Македонија
8. Демократска партија на Албанците
9. Демократска партија на Србите во 
Македонија
10. Демократска партија на Турците во  
Македонија
11. Демократска унија за интеграција
12. Демократски сојуз
13. Левица
14. Либерално-демократска партија

15. Нова социјалдемократска партија
16. Партија за движење на Турците
17. Партија на пензионери
18. Социјалдемократски сојуз на Македонија
19. Социјалистичка партија на Македонија
20. Демократи
21. Партија на обединети демократи на Маке-
донија - ПОДЕМ
22. Трајно македонско радикално обединува-
ње - ТМРО
23. ИНТЕГРА
24. Глас за Македонија
25. Партија за економски промени 21
26. Социјалдемократска унија 
27. Сојуз на Ромите
28. Српска странка  
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Во примерокот на политички партии 
се вклучени 23 парламентарни партии во 
рамки на моменталниот парламентарен 
состав3 и дополнителни 5 политички пар-
тии кои имаат учествувано на обука за при-
мена на Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер спроведена 
од Меѓународниот републикански институт 
(ИРИ) на 14 и 15 јуни 2021 година. 

Барањата за слободен пристап беа испра-
тени во два наврата. Првата тура беше 
испратена во периодот од 25 до 28 септември 
2021 година, а вториот дел на прашања беа 
испратени во периодот од 5 до 7 ноември 2021  
година. Како ограничување на ова истра-

жување мора да се земе предвид фактот 
дека барањата беа испратени во време на 
изборен циклус, односно за времетраење на 
изборната кампања. Кампањата за локаните 
избори траеше од 27 септември до 15 окто-
мври 2021 година, за првиот изборен круг 
и од 17 до 29 октомври 2021 година, за 
вториот изборен круг. Во овој период течеше 
рокот од 20 дена за одговор на доставените 
барања за слободен пристап до информации 
од јавен карактер до политичките партии. 
Со оглед на периодот во кој беа испраќани 
барањата, авторките не поднесоа жалби за 
неодговорените барања. 

1 
3 Собрание, Пратенички состав 2020-2024 година. Дос-
тапно на: https://www.sobranie.mk/segashen-sostav-2020- 
2024.nspx. Пристапено на 19.12.2021 година. 

1

4  Како референтни адреси беа користени објавените 
адреси на страна на Агенцијата за заштита на правото 
за слободен пристап до информации од јавен карактер и 
адресите од официјалните партиски веб-страници.

ИСКУСТВО СО ПРИДРЖУВАЊЕ 
ДО ЗАКОНОТ ЗА ПРИСТАП 

ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР2 
САМО ПОЛОВИНА ОД ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ОДГОВОРИЈА 

НА БАРАЊАТА ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР2.1 
Од посочените 28 партии, одговори на 

барањата беа добиени од 15 партии, што 
значи 54 % респонзивност. 

До 31 јануари 2022 година, одговори на 
доставените барања, не доставија: Алтер-
натива, БЕСА ВМРО-ДПМНЕ, ГРОМ, Глас за 
Македонија, Демократска партија на Тур-

ците во Македонија, ДУИ, ИНТЕГРА, ЛДП, 
ТМРО. Три партии: Демократи, ВМРО-НП 
и Партијата на пензионери не ги примија 
барањата за пристап до информации од 
јавен карактер, поради нефункционална или 
неточна адреса.4
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Политичка партија 

Навременост на 
одговорите

Целосност на 
одговорите

Навремени
одговори

Ненавремени
одговори

Неодговорени 
барања

Целосни 
одговори

Нецелосни 
одговори

Алијанса за Албанците 13 0 6 11 2

Демократска обнова за 
Македонија (ДОМ) 19 0 0 18 1

Демократска партија на 
Албанците (ДПА) 18 0 1 14 4

Демократска партија на 
Србите во Македонија 
(ДПСМ)

19 0 0 16 3

Демократски сојуз (ДС) 19 0 0 18 1

Левица 12 0 7 9 3

Нова социјалдемократска 
партија (НСДП) 19 0 0 15 4

Партија за движење на 
Турците (ПДТ) 19 0 0 15 4

Партија за економски 
просперитет (ПЕП21) 19 0 0 19 0

Партија на обединети 
демократи на Македонија 
(ПОДЕМ)

18 0 1 17 1

Сојуз на Ромите 15 0 4 12 3

Социјалистичка партија на 
Македонија (СПМ) 17 0 2 13 4

Социјалдемократски сојуз 
на Македонија (СДСМ) 7 0 12 0 7

Социјалдемократска унија 
(СДУ) 19 0 0 19 0

Српска странка 18 0 1 13 5

Табела бр. 1: 
Приказ на навременост и целосност на доставените одговори 

на барањата за пристап до информации од јавен карактер

Од добиените одговори, само 6 партии 
доставија навремен одговор на сите 19 
барања за пристап до информации од јавен 
карактер (ДОМ, ПЕП 21, ДС, НСДП, ПДТ, СДУ). 
Навремени и целосни одговори на сите 19 
барања, доставија две партии, СДУ и ПЕП 
21.

Од вкупно испратени 532 барања за 
пристап до информации од јавен карак-
тер, одговор добивме на 251 барање, што 
претставува 47 %. Од сите добиени одго-

вори, 17 % беа нецелосни, односно не ја 
содржеа комплетната информација која 
се бара. Предмет на натамошна анализа се 
добиените одговори од 15 партии кои доста-
вија одговори.

Од сите добиени одговори, 17 % беа не-
целосни, односно не ја содржеа комплет-
ната информација која се бара. Предмет на 
натамошна анализа се добиените одговори 
од 15 партии кои доставија одговори.
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НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 
НЕ ИЗРАБОТУВААТ РЕШЕНИЕ КАКО ОДГОВОР НА БАРАЊАТА 

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР2.2 
Имателите на информациите во согла-

сност со законските обврски се должни 
како одговор на барањето за пристап да 
изготвуваат решение5. 

Решението е единствен акт кое имателите 
на информации го создаваат и со некреирање 
на решение влијаат врз неправилната 
примена на Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер.

1 
5  Член 20, став 1 од ЗСПИЈК предвидува дека ако имателот 
на информации позитивно одговори на барањето или ако 
барањето делумно или целосно го одбие, за тоа ќе донесе 
решение. 

Дописот кој го испраќа имателот на 
информацијата е важно да биде во форма 
на решение, како што налага законот, затоа 
што барателот на информацијата врз основа 
на решението, може да бара дополнување 
на барањето или да поднесе жалба. Секако, 
барателот на информацијата може и без 
добиено решение да поднесе жалба на бара-
њето. 

Во нашето истражување, од 15 политички 
партии, 6 подготвија  решенија, а остана-
тите одговорија со допис кој не ги содржи 
потребните минимум елементи. Решени-
јата на 3 политички партии содржат правна 

Решението има законски пропишани задолжителни елементи. Во согласност со  
член 88 од Законот за општа управна постапка, секој управен акт ги има следните 
задолжителни елементи: вовед, диспозитив, образложение, правна поука, потпис 
од овластеното службено лице и печат. Решенијата коишто треба да ги подготват 
политичките партии, треба да ги содржат сите овие елементи, за доследно да ги 
исполнат обврските од Законот.  

поука за жалба (Левица, ПОДЕМ и ПЕП 21). 
Дописите на Сојузот на Ромите и Демократ-
скиот сојуз освен што немаат потпис, немаат 
ниту печат на партијата. 
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Форма на 
одговор 
(решение/ 
допис)

Потпис (службено 
лице/друго лице/ 
не е потпишано)

Печат Архивска 
евиденција

Правна 
поука Забелешка

Алијанса за Албанците Допис Службено лице Да Не Не

Кога 
доставуваат 
копија, 
не доставуваат 
допис

Демократска обнова на 
Македонија (ДОМ) Допис Службено лице Не Да Не

Демократска партија на 
Албанците (ДПА) Допис Службено лице Да Не Не

Кога 
доставуваат 
копија, 
не доставуваат 
допис

Демократска партија на 
Србите во Македонија 
(ДПС)

Решение Службено лице Да Да Не

Демократски сојуз (ДС) Допис Не е потпишан Не Не Не

Левица Решение Службено лице Да Да Да

Нова социјалдемократска 
партија - НСДП Решение Службено лице Да Да Да

Партија за движење на 
Турците Допис Службено лице Да Не Не

Партија за економски 
просперитет (ПЕП21) Решение Службено лице Да Да Да

Партија на обединети 
демократи на Македонија 
(ПОДЕМ)

Решение Службено лице 
и друго лице Да Не Да

Сојуз на Роми Допис Не е потпишан Не Не Не

Дел од 
прашањата беа 
одговорени со 
пенкало како 
забелешка на 
доставеното 
барање за 
пристап

Социјалистичка партија 
на Македонија (СПМ) Допис Службено лице Да Да Не

Социјалдемократски сојуз 
на Македонија (СДСМ)

Електронски 
допис Службено лице Не Не Не

Одговор добиен 
по електронски 
пат

Социјалдемократска 
унија (СДУ) Решение Службено лице 

и друго лице Да Да Не

Српска странка Допис Друго лице Да Да Не 

Кога 
доставуваат 
копија, не 
доставуваат 
допис

Табела бр. 2: 
Елементи на доставените одговори. 

(Повеќе информации за практиката на подготвување решенија/ 
дописи од страна на политичките партии, можете да видите во Анекс 1).
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ИМААТ НАЗНАЧЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦЕ ЗА 
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР, НО НА ПОЛОВИНА 

ОД НИВ ИМ НЕДОСТАСУВААТ АКТИ СО КОИ СЕ ВРШИ НАЗНАЧУВАЊЕТО 2.3 
Генерално земено, политичките партии 

ја исполнуваат законската обврска 
за назначување на службено лице за 
слободен пристап до информации од јавен 
карактер (член 8 од Законот за пристап до 
информации од јавен карактер, понатаму во 
текстот ЗПИЈК). 

Меѓутоа, според добиената документаци-
ја, речиси половина од политичките пар-
тии немаат донесено акти со кое се врши 
назначувањето (6 партии), туку истите тие 
се потпираат на дописот/известувањето кое 
го испраќаат до Агенцијата за заштита на 

правото за слободен пристап до информации 
од јавен карактер (понатаму во текстот 
АСПИ). Седум политички партии доставиле 
акт (одлука или решение). 

Политичките партии, исто така, се должни 
да објават информации за службеното лице 
на своите веб-страници (член 10 од ЗПИЈК). 
Само 10 до 23 политички партии ги имаат 
објавено овие информации на своите веб-
страници (Повеќе детали за оваа практика, 
можете да прочитате во документот од 
оваа серија насловен како „Индекс на транспа-
рентност на политичките партии“ ).

Партија Службено лице Донесен акт

Алијанса за Албанците Нема одговор на ова барање

Демократска обнова за 
Македонија (ДОМ) Има назначено лице

Доставена е одлуката за назначување на службено 
лице за слободен пристап до информации од јавен 
карактер

Демократска партија на 
Албанците (ДПА) Има назначено лице

Доставено е известувањето до АСПИ, но не и актот 
за назначување на лицето за слободен пристап до 
информации од јавен карактер

Демократска партија на 
Србите (ДПС) Има назначено лице

Доставено е известувањето до АСПИ, но не и актот 
за назначување на лицето за слободен пристап до 
информации од јавен карактер

Демократски сојуз (ДС) Има назначено лице Доставена е одлуката за назначување на лицето за 
слободен пристап до информации од јавен карактер

Левица Има назначено лице Доставен е актот за назначување на службено лице за 
слободен пристап до информации од јавен карактер

Нова социјалдемократска 
партија (НСДП)

Има назначено 
лице 

Доставено е известувањето до АСПИ, но не и актот 
за назначување на лицето за слободен пристап до 
информации од јавен карактер

Партија за движење на 
Турците (ПДТ)

Има назначено 
лице 

Доставено е известувањето до АСПИ, но не и актот за 
назначување на службено лице за слободен пристап 
до информации од јавен карактер

Партија за економски 
просперитет (ПЕП21) Има назначено лице Доставено е решението за назначување на службено 

лице

Партија на обединети 
демократи на Македонија 
(ПОДЕМ) 

Има назначено лице
Доставено е известувањето до АСПИ, но не и актот 
за назначување на лицето за слободен пристап до 
информации од јавен карактер 
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Сојуз на Роми Има назначено лице 

Доставено е известувањето до АСПИ, во кое се вели 
дека постои одлука од 2 јуни 2020 година, со која се 
назначени службени лица, но не е доставен актот 
за назначување на лицето за слободен пристап до 
информации од јавен карактер 

Социјалистичка партија на 
Македонија (СПМ) Има назначено лице Доставена е одлуката до АСПИ за назначување и 

известување 

Социјалдемократски сојуз 
на Македонија (СДСМ) Нема одговор на ова барање 

Социјалдемократска унија 
(СДУ)

Има назначено 
лице 

Доставено е решение за назначување на службено 
лице за слободен пристап до информации од јавен 
карактер

Српска странка Има назначено лице Доставена е одлука за назначување на службено лице 
за слободен пристап до информации од јавен карактер

Табела бр. 3: 
Назначено е службено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

ОСУМ ПАРТИИ СЕ ТРАНСПАРЕНТНИ 
ЗА СВОЕТО ЧЛЕНСТВО 2.4 

Осум партии доставуваат одговор на 
барањето за големината на член-

ството, тоа се: Партија за движење на 
Турците, Демократски сојуз, ДПА, Сојуз на 

Роми, ДОМ, СДУ, Српска странка, ПЕП21). Две 
од партиите (НСДП и ДПС), пак, сметаат дека 
бројот на членови не е информација од јавен 
карактер. Така, НСДП вели: 

„НСДП не го прифаќа поднесеното барање бидејќи бараните информации не се од 
јавен карактер во согласност со Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер („Службен весник на РСМ“, бр.101/2019, член 1 „Политичките партии 
се иматели на информации во делот на приходите и расходите“). 

Демократската партија на Србите, пак, 
вели дека оваа информација е „дел од архив-

ското работење“ и не ја дава информацијата: 

„Во согласност со ЗСПИЈК и соработката со имателот на информацијата од јавен 
карактер на Демократската партија на Србите во Македонија и спроведениот 
тест за штетност, при што е утврден заштитен интерес според членот 6 став 
3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, направена е 
процена на интересите, околностите и последиците кои произлегуваат од Вашето 
барање и утврдено е дека тоа е информација за архивско работење и утврдено како 
доверливо, па е донесена одлука да Ви се обезбеди делумен пристап на бараната 
информација“.



Според авторките, имајќи предвид дека 
статутарно, со посебни акти или со одлуки, 
најголем дел од партиите пропишуваат дека 
членовите се должни да плаќаат членарина, 
големината на членството е информација 
која се однесува во делот на приходите и 
расходите во однос на приватното финан-
сирање. 

Една партија (ДПС) го примени тестот за 
штетност. 

Десет партии доставуваат некаков 
одговор на барањето за копија од одлука 
за избор на органи на партијата. Притоа, 
Демократската партија на Србите во Маке-
донија дава делумен одговор (како што ќе 
биде образложено во прилог); ДПА доставува 
само решение за избор на претседател, 
Српската странка доставува, единствено, 
записник од собранието каде се избираат 
органите на партијата, вклучувајќи и список 
на присутни делегати на собранието; Демо-
кратскиот сојуз покрај одлуките за избор 
на органи има доставено и записник од 
собранието; НСДП, пак, покрај одлуките за 

избор на органи доставува и извештај на 
изборната комисија од Четвртиот конгрес на 
НСДП.  

Како некарактеристичен случај би ја 
издвоилe Демократската партија на Србите 
во Македонија, која споредбено со другите 
партии, почесто го користи тестот на ште-
тност при одлучување, а во нашиот случај за 
следните две прашања:
•	 Колку членови броеше вашата партија, 

во 2018, 2019, 2020 и 2021 година? 
•	 Доставете ни копија од одлуките за 

избор на органи на вашата политичката 
партија.

За бројот на членовите од партијата 
во одговорот постапувајќи по тестот за 
штетност, ДПС вели дека информацијата 
за бројот на членови е дел од архивското 
работење, па затоа го дава само бројот на 
членови кои се поднесени до Основниот суд 
кои овозможуваат регистрација на партијата. 

За барањето за копии од одлуките за избор 
на органи, партијата повторно дава делумен 
одговор и вели:

„Според членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер на Република Северна Македонија, каде се пропишани соодветни 
исклучоци на правото на пристап до информации, односно лични податоци чие 
откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци во согласност 
со членот 18 од Уставот на РСМ, се гарантираат сигурноста и тајноста  на 
личните податоци. На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот 
интегритет што произлегува од регистрирањето на информации за нив преку 
обработка на податоците и членот 25 од Уставот на РСМ, на секој граѓанин му се 
гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен 
живот, на достоинството и угледот. Бараната информација за избор на Главен 
одбор, Надзорен одбор и Извршен одбор е поврзана со физички лица. Поради тоа, 
обезбедувањето на информацијата би предизвикало штета бидејќи истите не 
сакаат, вообичаено, некоја информација поврзана со нив да биде објавена, па поради 
тоа ви ги доставуваме одлуките со делумен пристап до бараната информација“.
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ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ НЕ ЈА КОРИСТАТ ЗАКОНСКАТА 
МОЖНОСТ ДА ДОСТАВУВААТ БАРАЊА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП 

ДО ИНФОРМАЦИИ ДО ПАРТИИТЕ2.5 
Од 14 партии кои имаат одговорено на конкретното барање, 11 имаат доставено 

копија од годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен 
карактер. Од овие 11 извештаи може да се увиди дека дури 10 партии не добиле 
ниедно барање за слободен пристап до информации од јавен карактер во текот 
на 2020 година. Единствено Левица добила едно барање, на кое во согласност со 
извештајот одговорила позитивно. Овие податоци укажуваат на слабото користење 
на законските можности за добивање информации од политичките партии како 
иматели на информации од јавен карактер. 

 Три политички партии не ја исполниле 
законската обврска да поднесат годишен 
извештај за добиени и процесирани барања 
за слободен пристап до информации од 
јавен карактер до АСПИ и тоа: Алијанса за 
Албанците, Партија за движење на Турците и 
ПЕП21. Партијата за движење на Турците како 
одговор на барањето за копија од годишен 

извештај за барање за слободен пристап 
до информации има доставено решение од 
АСПИ со кое на службеното лице, одговорно 
за слободен пристап, му изрекува опомена 
за неподнесување на годишниот извештај за 
слободен пристап до информации од јавен 
карактер. ПЕП 21, пак, вели:

 „Со оглед дека за 2020 година нема добиено барање за пристап до информации и во 
согласност со тоа нема доставено годишен извештај до Агенцијата за заштита на 
правото за слободен пристап до информации од јавен карактер“.
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 МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ3 

СТАТУТИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 
УРЕДУВААТ СЛИЧНА СОДРЖИНА 3.1 

Статутите на политичките партии се 
слични по структура. Најголем дел од нив  

содржат дел од следните елементи: општи/
воведни одредби; предмет на уредување; 
основни начела, цели, задачи; програмски 
определби; претставување и застапување; 
членство; начин на организирање/облици 
на дејствување; органи/организациска стру-
ктура; симболи, седиште, име; финанси-
рање; престанување на постоење на парти-
јата; завршни и преодни одреди. 

Дел од партиите во своите статути имаат: 
посебни одредби кои се однесуваат на 
„истражувачка, издавачка и друга дејност“ 
(на пример, ДОМ и ПОДЕМ); одредба која 
ги утврдува општите акти на партијата 

(на пример, Социјалистичка партија на 
Македонија); одредби кои се однесуваат 
на „пратеници, советници и/или градона-
чалници“ (Социјалистичка партија на Маке-
донија, СДУ, ДОМ, ДПА, ПОДЕМ); и посебни 
одредби кои го утврдуваат „начинот на 
информирање или јавност во работата“ 
(Социјалистичка партија на Македонија, 
Српска странка, ДОМ, Демократски сојуз, 
НСДП, Демократска партија на Србите). 

Генерално земено, статутите на партиите 
се достапни на македонски јазик, додека 
партиските програми освен на македонски, се 
достапни и на други јазици. Како позитивен 
пример се издвојува Левица, чија партиска 
програма е преведена на 7 јазици. 

Партија Статут Програма

Алијанса за Албанците / /

Демократска обнова на Македонија (ДОМ) македонски 
англиски македонски

Демократска партија на Албанците (ДПА) македонски албански

Демократска партија на Србите (ДПС) македонски српски

Демократски сојуз (ДС) македонски македонски

Левица македонски

македонски
англиски
руски
кинески
српски
хрватски и 
албански јазик

Нова социјалдемократска партија (НСДП) македонски македонски

Партија за движење на Турците (ПДТ) македонски
турски турски

Партија за економски просперитет (ПЕП 21) македонски македонски

Партија на обединети демократи на Македонија (ПОДЕМ) македонски македонски

Сојуз на Роми македонски  /
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Членарината е еден од приватните изво-
ри на финансирање на политичките 

партии (во согласност со членот 13 од 
ЗФПП). Меѓутоа, во текот на една година, 
износот кој една партија може да го побара 
од своите членови не смее да биде повисок 

Социјалистичка партија на Македонија македонски македонски

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ) / /

Социјалдемократска унија (СДУ) македонски македонски

Српска странка македонски македонски

Табела бр. 4:
Јазици на кои се достапни статутите и партиските програми на политичките партии

ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ НЕМААТ 
ДОНЕСЕНО АКТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО 

РАБОТЕЊЕ, ИАКО СТАТУТАРНО ГО ИМААТ ПРЕДВИДЕНО 3.2 
Политичките партии се должни да 

донесат одлука за избор на лице/а 
одговорни за материјално-финансиското 
работење (член 18 (2) од Законот за по-
литички партии, понатаму во текстот ЗПП) 
и истите се должни да водат сметковод-
ство за финансиско-материјалното рабо-
тење на партијата (член 23 од Законот 
за финансирање на политичките партии, 
понатаму во текстот ЗФПП).

Дел од партиите прашањето на материја-
лно-финансиско работење го имаат доуре-
дено со статутите. Кај различни партии 
различни органи треба да донесат aкт за 
материјално-финансиско работење (на 
пример, кај СДСМ, СДУ, ПОДЕМ и ДОМ тоа е 
Централниот одбор; кај Партијата за движење 
на Турците и ДПА тоа е Централното собра-
ние; кај НСДП Извршен одбор). Само од две 
партии (НСДП и ПОДЕМ) е доставен актот 
кој е предвиден и статутарно, а една партија 
достави Правилник за членарина (Левица).

Правилникот на ПОДЕМ за финансиско и 
материјално работење: ги издвојува дел од 
законите кои се применуваат; ги повторува 

основите на финансирање во согласност со 
закон; ги утврдува органите на партијата 
надлежни за тековното финансиско и 
материјално работење и надзор над истото; 
и утврдува овластено лице за финансиско 
и материјално работење пред надлежни 
органи. 

И Правилникот на НСДП опфаќа слични 
прашања како и на ПОДЕМ, со тоа што 
дополнително ги повторува обврските кои 
партиите ги имаат во однос на отворање на 
банкарски сметки и објавување на регистар 
на донации. Правилникот на Левица го опфа-
ќа само прашањето на членарина, што е само 
дел од областа финансиско-материјално 
ра-ботење и истиот подетално е објаснет 
во делот кој се однесува на регулирање на 
членарината. 

Најголем дел од партиите на барањето 
да достават акт за финансиско-материјално 
работење доставија одлука за именување на 
лице одговорно за материјално-финансиско 
работење (ПДТ, Српска странка, ДОМ, ДПА), 
а две партии доставија договори за вршење 
на сметководствени работи склучени со 
сметководствени бироа. 

САМО ЕДНА ПАРТИЈА ЈА ДОУРЕДУВА ЧЛЕНАРИНАТА
СО ПРАВИЛНИК, А ШЕСТ ПАРТИИ СО ОДЛУКА  3.3 

од една просечна исплатена нето-плата во 
претходната година според Државниот завод 
за статистика (член 14 (2) од ЗФПП).

Прашањето на членарина понатаму е 
доуредено со партиските статути, со одлуки 
или/и правилници.  
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Врз основа на добиените податоци, надле-
жноста да одлучи за висината и начинот на 
плаќање на членарината лежи кај различни 
органи на различни партии (на пример, кај 
СДУ, Демократски сојуз, НСДП и ПОДЕМ тоа 
е Централен одбор; кај Левица - Централен 
комитет; кај Демократската партија на 
Србите - Главен одбор; кај Социјалистичката 
партија на Македонија - Републички одбор). 

Меѓутоа, кај ниедна партија висината 
на членарината не е утврдена со статут. 
Кај некои партии, статутот предвидува доне-
сување на посебен правилник за членарина 
(ДОМ, ПОДЕМ и СДСМ), кај некои одлука за 
членарина (ПДТ, СДСМ, Демократска партија 
на Србите и НСДП), а кај некои е предви-
дено натамошно регулирање без да се спе-
цифицира дали е потребно донесување на 
правилник или одлука (Левица и Демократ-
ски сојуз).

Шест партии, сепак, ни доставија одлука за 
утврдување на членарина (ПДТ, ДПА, ПОДЕМ, 
Демократски сојуз, НСДП и Демократска 
партија на Србите), додека една партија 
достави правилник за членарина (Левица). 
Три партии одговорија дека немаат доне-
сено ваква одлука (Социјалистичка партија 
на Македонија, ДОМ, Сојуз на Роми), a две 
известија дека членството не плаќа члена-
рина, затоа нема одлука (СДУ, ПЕП21), 
додека, пак, една партија информира дека е 
прифатена одлуката на општинските одбори 
да не се наплаќа членарина (Српска странка). 

Правилникот за членарина на Левица, 
донесен во 2018 година, се издвојува како 
позитивна практика. Истиот содржи членови 
кои се однесуваат на: предмет на уредување, 
основи за собирање на членарина, задолжи-
телен минимален износ, временски интервал 
на уплата, начин на плаќање, санкции за 
неплаќање.

ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ПАРТИИТЕ ГИ ОСЛОБОДУВААТ 
СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ ОД ЧЛЕНАРИНА   3.4 

Во однос на висината на членарината и кој сѐ е опфатен со обврската за плаќање 
членарина има различна практика кај политичките партии. Два аспекта се издвојуваат 

како интересни што, пак, влијаат врз износот на членарината:

1 Земањето предвид на социоекономските можности на членовите;

2 Правењето разлика помеѓу членови и лица кои остваруваат некоја партиска или 
државничка функција како членови на партија. 

Кај дел од партиите уште во статутите се 
утврдени одредени олеснувања. На пример, 
во членот 13 од Статутот на СДУ е утврдено 
дека висината на членарината зависи од 
видот на примањата и социјалната состојба на 
секој член. Членот 53 од Статутот на Левица 
предвидува дека членовите на партијата 
кои имаат лични примања задолжително 
плаќаат членарина, додека останатите 
плаќаат членарина на доброволна основа. 
Членот 15 од Статутот на ПОДЕМ предвидува 
дека оние членови кои остваруваат примања, 
кои произлегуваат од мандатот добиен од 

ПОДЕМ, а не се однесуваат на редовните при-
мања, да плаќаат дополнителна членарина. 
Во членот 12 од Статутот на СДСМ е предви-
дено дека висината на членарината зависи 
од видот на примањата и социјалната со-
стојба на членот, додека членовите кои се 
невработени или се приматели на социјална 
помош се ослободени од обврската за 
плаќање членарина. 

Дел од партиите повикувајќи се на 
социоекономската состојба на членството 
донесуваат одлука воопшто да не 
наплаќаат членарина (на пример, ПДТ од 
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2017 година; СДУ од 2019 година; ДПА од 2016 
година; Демократска партија на Србите од 
2016 година; Српска странка) или истата да 
биде на доброволна основа (Демократски 
сојуз од 2017 година). 

Членот 3 од Правилникот за членарина 
на Левица утврдува задолжителна уплата 
на членарина зависно од статусот на членот 
во партијата, работникот или друг вид на 
договорен однос, како и личните и семејните 
примања на членот. Предвидена е фиксна 
уплата од 100 денари месечно на членовите 
на Левица кои потпишале пристапница и се 
во работен однос или имаат редовни парични 
примања по друга основа. За членовите на 
раководните партиски тела - Пленум, ЦК, 
Президиум и Трибунат предвидено е да се 
плаќа поголем износ на членарина во согла-
сност со нивните можности и нивната совест 
и совеста за колективното добро на Левица. 

Во Одлуката од 2017 година за висината 
на членарината на Демократскиот сојуз, 
се предвидува членарината и понатаму да 
биде на доброволна основа, но истата да не 
изнесува повеќе од 3 % од просечната плата, 
односно не повеќе од 5 % од просечната 
плата или надоместокот што го примаат 
носителите на функции од редовите на 
ДС (пратеници, министри, директори на 
јавни претпријатија, советници, членови на 
управни и надзорни одбори и слично).

ПОДЕМ, со Одлука од 2014 година, ја утвр-
дува висината на членарината на минимум 
50 денари месечно. 

НСДП, во нивната Одлука од 2006 
година, предвидува базична и прогресивна 
членарина во зависност од приходите на 
вработените членови на партијата. Сите 
членови уплатуваат членарина од 30 денари 
месечно.

Партија Месечен износ на членарина 
на целокупното членство 

Демократска обнова за Македонија (ДОМ) Не дава одговор 

Демократска партија на Албанците (ДПА) Ослободени од членарина 

Демократска партија на Србите (ДПС) Ослободени од членарина 

Демократски сојуз (ДС) Доброволна основа

Левица 100 денари 

Нова социјалдемократска партија (НСДП) 30 денари

Партија за движење на Турците (ПДТ) Ослободени од членарина

Партија за економски просперитет (ПЕП 21) Не прибира членарина

Партија на обединети демократи на Македонија (ПОДЕМ) 50 денари

Социјалистичка партија на Македонија (СПМ) Не дава одговор 

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ) Не дава одговор

Социјалдемократска унија (СДУ) Ослободени од членарина

Српска странка Ослободени од членарина

Табела бр. 5:
Износ на членарина 

(Повеќе детали за уделот на членарината во приватното финансирање 
на партиите можете да прочитате во документот од оваа серија насловен „Норми и практики 
на финансиска транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија“).
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 ЈАВЕН УВИД ВО МАТЕРИЈАЛНОТО И ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ4 

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ГО СЛЕДАТ ПРОПИШАНИОТ ОБРАЗЕЦ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ4.1 

Финансирањето на политичките партии во најголем обем е регулирано со 
Законот за финансирање на политички партии.6 Постојната правна рамка 

ја потенцира јавноста и транспарентноста во финансирањето на политичките 
партии и предвидува целосен увид од страна на граѓаните и одредени органи во 
нивното финансиско и материјално работење (член 4 од ЗФПП).

Клучна алатка во надзорот на финансиското и материјалното работење на 
политичките партии е годишниот финансиски извештај кој во согласност со 
законот содржи податоци за вкупните приходи во кој влегуваат податоците за 
вкупен износ на: донации, подароци, прилози, дотации, пари, материјални средства, 
опрема, услуги, сопствени приходи, членарина, легати и вкупните расходи. 

Политичките партии се должни до 31 март 
секоја година да го подготват годишниот 
финансиски извештај за претходната година 
(член 27 од ЗФПП). Извештајот се подготвува 
по претходно пропишан образец од страна 
на министерот за финансии7. Политичките 
партии се должни истиот да го објават 
на својата веб-страница и дополнително 
да го испратат до Државниот завод за 
ревизија (понатаму во текстот ДЗР). 

Осум партии ги имаат објавено своите 
годишни финансиски извештаи за 2018, 
2019 и 2020 година на своите веб-страници, 
6 партии делумно ги имаат објавено овие 
извештаи (по еден или два извештаја од 
трите години) и 9 партии немаат објавено 
ниту еден годишен извештај.
12 
6 Закон за финансирање на политичките партии 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 76/2004; 
86/2008; 161/2008; 96/2009; 148/2011; 142/2012; 
23/2013 и 140/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, бр. 294/2020).
7  Образецот е објавен во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, бр. 57/2019, заедно со Упатство за 
пополнување на годишниот финансиски извештај. За 
жал, на веб-страницата на Министерството за финансии 
постои линк кој е нефункционален. Министерство за 
финансии, Извештаи за политички партии. Достапен на: 
https://bit.ly/3p9fwwc. Пристапено на 10.12.2021. 

Во однос на одговорените барања за 
годишниот финансиски извештај, 13 поли-
тички партии ги испратија своите одговори 
на писмено, додека, пак, СДСМ нѐ упати да 
погледнеме електронски на нивната веб-
страница. 

Од добиените одговори за слободен при-
стап можеме да заклучиме дека, генерално 
земено, партиите го следат пропишаниот 
образец за годишниот финансиски извештај. 
Имено, единствено Социјалистичка партија 
на Македонија нема поднесено извештај за 
2019 и 2020 година во пропишаниот образец, 
како и Српска странка која нема доставено 
копија во пропишаниот образец за 2018 
година. 

Освен самите политички партии кои се 
должни законски да ги објавуваат годиш-
ните финансиски извештаи на своите веб-
страници, ваква обврска постои и за ДЗР. 
Сепак, веб-страницата на Државниот завод 
за ревизија тешко е пребарлива и овие изве-
штаи се достапни само за последната година, 
односно во конкретниот случај за 2020 
година. 
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НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ГИ ДОСТАВИЈА 
ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ4.2 

Политичките партии смеат да имаат 
посебна жиро-сметка за тековното рабо-

тење на партијата и посебна сметка наменета 
за партиските истражувачко-аналитички 
центри (член 26 од ЗФПП). Локалните 
ограноци може да имаат потсметки. 

Политичките партии се должни годиш-
ната сметка за финансиското работење 
да ја објават на својата веб-страница и да 
ја достават до Управата за јавни приходи 
(УЈП), Централниот регистар (ЦР) и ДЗР 
(член 26 став 2 од ЗФПП). Годишната сметка 
до УЈП и ЦР се доставува електронски, по 
однапред утврдени обрасци, додека до ДЗР 
образецот се испраќа заедно со извештај од 
донации и годишниот финансиски извештај. 

Речиси половина од политичките 
партии (11) немаат објавено ниту една 

годишна сметка за финансиското работе-
ње на своите веб-страници. Од анализирани 
22 партии со функционални веб-страници, 
само 3 партии (БЕСА, Демократски сојуз и 
Српска странка) ги имаат објавени сметките 
за 2018, 2019 и 2020 година.

Во согласност со добиените одговори од 
слободен пристап за информации од јавен 
карактер, 11 политички партии ги доста-
вуваат годишните сметки кои електронски 
ги поднеле до ЦР, од кои Сојузот на Ромите 
ја доставуваат сметката само за 2020 годи-
на. Демократската партија на Србите во 
Македонија, пак, има испратено годишна 
сметка која е претставена пред годишното 
собрание, а не онаа која ја испраќаат до 
Централниот регистар. 

ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ПАРТИИТЕ НЕ ПРИМИЛЕ ДОНАЦИИ 
И СО ТОА НЕМААТ ИЗВЕШТАИ И РЕГИСТРИ НА ДОНАЦИИ 4.3 

Извештајот за донации (член 25 од ЗФПП) 
ги содржи истите податоци како и 

регистарот на донации, со тоа што извешта-
јот за донации се однесува на цела година, 
додека регистарот на донации се однесува на 
6 месеци. Извештаите за добиени донации 
се доставуваат до ЦР и до УЈП кои, пак, се 
должни да ги објавуваат на своите веб-
страници. 

Политичките партии, пак, се должни да ги 
објавуваат регистрите на донации на секои 
6 месеци (член 17 од ЗФПП) во образец кој 
е пропишан од министерот за финансии 
и ги содржи следните елементи: името на 
физичкото или називот на правното лице; 
датумот на уплата на донацијата; како 
и видот, односно сумата на донацијата. 
За разлика од извештаите за донации 
кои треба да се испраќаат до УЈП и ДЗР, 
регистрите на донации, партиите се дол-
жни сами да ги објавуваат. 

Законската обврска за објавување на реги-
стрите на донации на своите веб-страници 
целосно ја почитуваше само една партија  

(СДСМ), 6 партии (Левица, Демократски со-
јуз, Демократи, БЕСА, ГРОМ и ДПА) имаат 
објавено дел од своите регистри, додека 16 
партии немаат објавено ниту еден регистар 
на донации.

Во однос на одговорите кои ги добивме 
по доставените барања за слободен пристап 
до информации од јавен карактер во однос 
на копии од регистрите и извештаите за 
донации за 2018, 2019 и 2020 година, од 
вкупно 13 партии кои доставиле одговор, 10 
воопшто не примиле донации, па одговорот 
за регистар и извештај за донации се 
поклопува. Дел од партиите како одговор 
на ова прашање го испраќаат дописот до 
ДЗР каде ги известуваат дека за тековната 
година немаат примено донации. 

Би го издвоиле одговорот на Демократски 
сојуз, кој, како партија која примила донации, 
ги доставува сите копии од извештаите 
за донации, но по однос на прашањето за 
регистарот на донации го дава следниот 
одговор:
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„Бидејќи регистарот на добиени донации од Демократскиот сојуз за годините 
2018, 2019, 2020 година се совпаѓа со извештајот за добиени донации за 2018, 2019 
и 2020 година, ве упатуваме на одговорот на прашањето за извештајот за добиени 
донации кој е идентичен со регистарот, со тоа што регистарот се објавува на 
шест месеци. Нагласуваме дека сите регистри се објавени на веб-страницата на 
Демократскиот сојуз“.

Слично, Социјалдемократската унија во 
одговорот на барањето за извештај за дона-
ции ја доставува истата табела како и табелата 

која е дадена како одговор на барањето за 
регистар на донации, единствено со измена 
во насловот на табелата. 

ПОМАЛИТЕ ПАРТИИ ИЛИ ВООПШТО НЕМААТ ИЛИ ИМААТ 
ЗНАЧИТЕЛНО МАЛ ИМОТ, А ПОГОЛЕМИТЕ НЕ КАЖУВААТ 4.4 

1 

8 SCOOP, Скуп ги открива имотите на политичките 
партии: Од ниви и пасишта до луксузни станови и згради 
(Обновено). Достапно на: https://bitly.com/  Пристапено 
на: 19.12.2021 година.  

Од 11 одговори кои ги добивме можеме 
да заклучиме дека помалите политички 

партии или немаат имот или кога имаат 
тоа се сведува најчесто на канцелариски 
материјал и компјутерска опрема. Три партии 

поседуваат едно или две возила. Поголемите 
партии не доставуваат одговор на ова 
прашање, особено оние за кои претходно во 
медиумите се пишуваше дека поседуваат 
значително голем имот8.

Партија Вкупна вредност на деклариран имот

Алијанса за Албанците 4.943.431 денари

Демократска обнова за Македонија (ДОМ) Нема проценета вкупна вредност

Демократска партија на Србите (ДПС) 1.042 денари

Демократски сојуз 0 денари

Нова социјалдемократска партија (НСДП) 1.298.612 денари

Партија за движење на Турците (ПДТ) 300.000 денари

Партија за економски просперитет (ПЕП 21) 157.079 денари

Партија на обединети демократи на Македонија (ПОДЕМ) 27.469 денари

Сојуз на Ромите 0 денари

Социјалдемократска унија (СДУ) 120.000 денари

Српска странка 0 денари

Табела бр. 6:
Вредност на деклариран имот
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НИТУ ЕДНА ПАРТИЈА НЕМА ВРАТЕНО СРЕДСТВА 
ВО БУЏЕТОТ НА ДРЖАВАТА ПОРАДИ ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА 

ПОГОЛЕМА ОД ДОЗВОЛЕНАТА СО ЗАКОН 4.5 
Во согласност со правната рамка пропишан 

е максимум износ на донација од едно 
физичко или правно лице (членови 15 и 16 
од ЗФПП). Ако висината на донацијата е пого-
лема од пропишаниот износ, политичката 
партија не смее да ја користи донацијата и 
е должна разликата меѓу дозволената и до-
нираната вредност да ја врати на донаторот 
(член 16, став 2 од ЗФПП). Меѓутоа, доколку не 
може да се утврди потеклото на донацијата, 
политичката партија е должна разликата да 

ја уплати на сметка на буџетот (член 16, став 
3 од ЗФПП). 

Од добиените одговори може да се кон-
статира дека ниту една политичка партија 
нема вратено средства во буџетот бидејќи 
добила поголема донација од законски 
дозволеното. Овие одговори донекаде се 
очекувани, имајќи предвид дека голем дел 
од партиите, кои доставија одговори, немаат 
примено донации во периодот од интерес. 

Партија Статус на вратени буџетски средства

Алијанса за Албанците Нема вратено средства во буџетот

Демократска обнова за Македонија (ДОМ) Нема вратено средства во буџетот

Демократска партија на Албанците (ДПА) Нема вратено средства во буџетот

Демократска партија на Србите (ДПС) Нема вратено средства во буџетот

Демократски сојуз Нема вратено средства во буџетот

Левица Нема вратено средства во буџетот

Нова социјалдемократска партија (НСДП) Нема вратено средства во буџетот

Партија за движење на Турците (ПДТ) Нема вратено средства во буџетот

Партија за економски просперитет (ПЕП21) Нема вратено средства во буџетот

Партија на обединети демократи на Македонија (ПОДЕМ) Нема вратено средства во буџетот

Сојуз на Ромите Нема вратено средства во буџетот

Социјалдемократската унија Нема вратено средства во буџетот

Српска странка Нема вратено средства во буџетот

Табела бр. 7: 
Статус на вратени буџетски средства

ПАРТИИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ НА ИЗБОРИ ВО КОАЛИЦИЈА 
НЕ СЕ СМЕТААТ ЗА ИМАТЕЛИ НА ИЗБОРНИТЕ ИЗВЕШТАИ4.6 

Партиите, генерално, не ги објавуваат и 
доставуваат извештаите од изборните 

циклуси ако се дел од коалиција, а не се 
носители на истата. Иако учествувале во 
коалицијата и се одговорни за собирањето и 

трошењето на приходите и расходите, тие не 
чувствуваат обврска да ги објават или да ги 
достават тие извештаи, туку одговорноста ја 
префрлаат на носителот на коалицијата. 
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Треба да се спомене дека Изборниот зако-
ник во членот 85, навистина, одговорноста 
за испраќање на извештајот ја лоцира кај 
организаторот на изборната кампања. Се-
пак, во насока на транспарентност и отво-
реност и другите коалициони партнери, 
учесници во изборната кампања, треба да 

го поседуваат и објавуваат извештајот за 
изборната кампања. Имено, тие ја делат 
одговорноста за подготовката на извештајот, 
а јавноста не може да знае за секоја партија 
дали на изборите настапува во коалиција 
или самостојно. 

Партија Локални избори 2017 година Парламентарни 
избори 2020 година

Алијанса за Албанците Има доставено извештај Има доставено 
извештај

Демократска обнова за 
Македонија (ДОМ) Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 

доставено извештај

Демократска партија 
на Албанците (ДПА)

„За изборната кампања сѐ уште не сме поднеле 
извештај бидејќи не е затворена сметката  по стариот 
Изборен законик, требаше да уплатат средства по 
добиен глас од општините, кои сѐ уште не ги платиле, 
па затоа не сме во можност да доставиме извештај“

Има доставено 
извештај

Демократска партија 
на Србите (ДПС) Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 

доставено извештај

Демократски сојуз (ДС) Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 
доставено извештај

Левица Не доставуваат извештај заради кражба на 
партиската архива

Има доставено 
извештај

Нова 
социјалдемократска 
партија (НСДП)

Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 
доставено извештај

Партија за движење на 
Турците (ДПТ) Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 

доставено извештај

Партија за економски 
просперитет (ПЕП 21) Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 

доставено извештај

Партија на обединети 
демократи на 
Македонија (ПОДЕМ)

Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 
доставено извештај

Сојуз на Ромите Во коалиција и нема доставено извештај Нема одговор

Социјалдемократска 
унија (СДУ) Во коалиција и нема доставено извештај Има доставено 

извештај 

Српска странка Во коалиција и нема доставено извештај Во коалиција и нема 
доставено извештај

Табела бр. 8: 
Статус на доставени изборни извештаи
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ 5 
Од посочените 28 партии, одговори на 

барањата беа добиени од 15 партии, 
што значи имавме 54 % респонзивност. 
До 31 јануари 2022 година, одговори на 
доставените барања не доставија: Алтерна-
тива, БЕСА, ВМРО-ДПМНЕ, ГРОМ, Глас за 
Македонија, Демократска партија на Турците 
на Македонија, ДУИ, ИНТЕГРА, ЛДП, ТМРО. 
Три партии: Демократи, ВМРО-НП и Партија 
на пензионери, поради нефункционална или 
неточна адреса, не ги примија барањата за 
пристап до информации од јавен карактер.

Предмет на оваа анализа беа добиените 
одговори од 15. партии кои доставија одго-
вори. Од добиените одговори, само 6 
партии доставија навремен одговор за 
сите 19 барања за пристап до информации 
од јавен карактер (ДОМ, ДПС, ДС, НСДП, 
ПДТ, СДУ). Целосни одговори на сите 19 
прашања, пак, доставија две партии, СДУ 
во предвидениот законски рок и ПЕП 21 
надвор од законскиот рок, додека две партии 
доставија целосни одговори на 18 прашања. 
Само СДУ одговори навремено и целосно на 
сите 19 барања. 

Од сите добиените одговори, 17 % 
беа нецелосни, односно не ја содржеа 
комплетната информација која се бара. 
Имено, 6 од 15 политички партии подготвија 
решенија, а останатите одговорија со допис. 
Решенијата на 3 политички партии содржат 
правна поука за жалба (Левица, ПОДЕМ и 
ПЕП 21).

Политичките партии во голема мера 
имаат назначени службени лице за при-
стап до информации од јавен карактер. 
Сепак, наместо поединечни акти за назна-
чување на лицето, тие доставуваат копија од 
дописот доставен до АСПИ во кој се известува 
Агенцијата за назначување на лицето. 

Граѓаните и новинарите, речиси вооп-
што и да не ја користат законската можност 

да доставуваат барања за слободен при-
стап до информации до политичките пар-
тии. Само една партија (Левица) добила 
едно прашање во текот на 2020 година, кое 
воедно и позитивно го одговорила. 

Во однос на ограничувањето на приста-
пот до информации, една политичка пар-
тија информацијата за бројот на членови 
на партијата не ја смета како информација 
од јавен карактер. Истата партија (ДПСМ) 
го искористи тестот на штетност во обра-
зложението по однос на барањето за споде-
лување на одлуки за избор на органи, што 
укажува на  познавање на Законот за сло-
боден пристап до информации од јавен 
карактер.

Статутите на политичките партии уре-
дуваат слична содржина. Воедно, голем дел 
од политичките партии немаат донесено акт 
за материјално-финансиско работење, иако 
истиот статутарно го имаат предвидено. Во 
однос на членарината, само една партија ја 
доуредува членарината со правилник, а шест 
со одлука. Голем дел од партиите одлучиле да 
не наплаќаат членарина од социоекономски 
причини. 

Политичките партии во голема мера 
го следат пропишаниот образец за под-
готовка на  годишниот финансиски изве-
штај. Најголем дел од политичките пар-
тии доставија годишни сметки за финан-
сиско работење. Во однос на обврските за 
известување за добиените донации, голем 
дел од партиите не примиле донации и 
според тоа известуваат дека немаат изве-
штаи и регистри на донации. Помалите 
партии или воопшто немаат или имаат 
значително мал имот. Ниту една партија 
нема вратено пари на државата, поради 
надминување на законски пропишаниот 
максимум за донација. 
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АНЕКС 1. 
КАКО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ОДГОВАРААТ НА БАРАЊАТА ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОР-
МАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР?

Алијанса на Албанците
Политичката партија Алијанса на Албанците има одговорено на 13 барања, од кои 11 се 
целосни, а 2 се нецелосно одговорени. Партијата како одговор на барањата доставува 
обичен допис кој горе го содржи името и адресата на партијата и кој го содржи одговорот 
на барањето единствено со потпис на овластеното лице. Кога одговор на барањето е некој 
прилог/копија, во тој случај се доставува само копијата/прилогот.

Алтернатива
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

ВМРО-ДПМНЕ
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

ВМРО-НП
Не ги прими барањата поради нефункционална адреса.

ГРОМ
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Движење БЕСА
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Во согласност со заклучоците, авторките ги даваат следните препораки: 

● Политичките партии и АСПИ да ги ажурираат адресите на политичките 
партии и контактите од службените лица на веб-страниците;

● Политичките партии на своите веб-страници да воведат посебна секција 
наменета за информации од јавен карактер;

● Политичките партии со решенија или одлуки да ги назначат службените лица 
за посредување со информации од јавен карактер;

● Политичките партии да подготвуваат решенија како одговор на барање 
за пристап до информации од јавен карактер кои ги содржат потребните 
минимум елементи во согласност со закон;

● Политичките партии да донесат акт за материјално-финансиско работење;
● Да се унапреди транспарентноста околу имотот на политичките партии;
● Коалиционите партнери учесници во изборната кампања да го поседуваат и 

објавуваат извештајот за изборната кампања;
● Институциите да создадат услови за дигитално финансиско известување, 

со што автоматски се создаваат дигитални бази на податоци поврзани со 
приходите и расходите на политичките партии;

● АСПИ и медиумите да ја унапредат информираноста на јавноста дека 
политичките партии се иматели на информации од јавен карактер;

● Во континуитет да продолжат активностите за унапредување на капацитетите 
на овластените лица за посредување од политичките партии за примена на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
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Демократска обнова на Македонија (ДОМ)
ДОМ има одговорено на 19 барања за пристап во законскиот рок, од кои 18 се целосно 
одговорени, а 1 барање е нецелосно. ДОМ како одговор на барањата на ФООМ доставува 
допис кој е архивиран и со потпис од овластеното лице за информации од јавен карактер, но 
без печат од партијата. Дописот содржи и информации до кого се испраќа, од кого се испраќа 
како и предмет на дописот.

Демократска партија на Албанците (ДПА)
ДПА има одговорено на 18 прашања од кои 14 целосно се одговорени, а 4 се делумно  
одговорени.  ДПА не изготвува решенија, туку во форма на допис одговара на прашањата и 
тоа, единствено, подготвува допис кога не испраќа одредена копија. Кога постои одредена 
копија како, на пример, решение за упис во Судски регистар на политички партии, во тој 
случај го доставува, единствено, решението од Основен суд Скопје. Дописот кој го доставува 
е на меморандум на партијата и со печат на партијата и како и со потпис на службеното лице. 

Демократска партија на Србите во Македонија (ДПСМ)
Оваа партија има одговорено навремено во законски предвидениот рок на сите 19 прашања, 
од кои 16 прашања се одговорени целосно, а 3 прашања се одговорени делумно. За одговор 
на барањата подготвува решение кое во диспозитивот се повикува на членот 20 став 1 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Понатаму, се повикува на 
член од Законот за политички партии. Решението е потпишано од лицето назначено за 
слободен пристап и има печат на партијата. Како прилог на решението се доставува копија 
од одговорот и допис кој е архивиран и повторно потпишан од лицето назначено за слободен 
пристап до информации од јавен карактер и со печат на партијата. 

Демократска партија на Турците во Македонија
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Демократска унија за интеграција
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Демократски сојуз (ДС)
Демократскиот сојуз има одговорено на 19 прашања, од кои само едно барање не е одго-
ворено целосно. Како одговор на барањата ДС не испраќа никаков допис или решение. 
Најчесто испраќа копии, а кога треба да одговори наративно, на пример, „Дали ДС има 
вратено средства на сметките на Буџетот на РСМ за 2018, 2019 и 202О година?“, тоа го прави 
на обичен документ без наслов, во кој вели: 

„Во согласност со членовите 15(6) и 20(1) и (2) од Законот за финансирање на политички 
партии колку средства се вратени на сметката на Буџетот на РСМ за  2018, 2019 и 2020 
година? Демократски сојуз нема вратено средства на сметката на Буџетот на Република 
Северна Македонија во 2018, 2019 и 2020 година“. На документот нема ниту потпис од 
службено лице ниту печат.

Левица
Левица има одговорено на 12 барања за слободен пристап од кои 9 се целосно, а три се 
нецелосно одговорени. Левица донесува решенија како одговор на барањата за слободен 
пристап до информации од јавен карактер. Решенијата се со диспозитив, образложение и 
правна поука. Формулацијата на правната поука, која е исто како кај ПОДЕМ, гласи:

„Против ова решение може да се поднесе жалба до политичката партија Левица во рок од 
7 дена од приемот на решението или Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап 
до информации од јавен карактер во рок од 15 дена од приемот на решението“.

 Решенијата се потпишани од службено лице, имаат печат и се со архивски печат. 
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Либерално-демократска партија
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Нова социјалдемократска партија (НСДП)
НСДП има одговорено навремено и целосно на сите барања за слободен пристап, од кои 
15 се целосно а 4 се нецелосно одговорени.  За одговор на барањата за слободен пристап 
подготвува решение во кое во диспозитивот се повикува на членот 20 став 1 од Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер и образложение. Интересно е да се 
напомни дека иако има назначено лице за слободен пристап решението е потпишано од 
друго лице кое не е службено лице.

Партија за движење на Турците (ПДТ)
Оваа партија има одговорено навремено и целосно на 15 барања за пристап, а навремено и 
нецелосно на 4 барања. Одговорот на барањата за слободен пристап е во форма на допис, на 
меморандум на партијата, со печат од партијата потпишани од претседателот на партијата, 
кој воедно е и лице назначено за слободен пристап до информации од јавен карактер. Во 
дописот партијата се повикува на членовите 4 и 12 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер.

Партија на пензионери
Не ги прими барањата поради нефункционална адреса.

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
СДСМ одговори делумно на 7 од 19 прашања. Иако во барањата за слободен пристап поба-
равме да ни одговорат со фотокопија и на писмено, СДСМ даде одговор на овие прашања по 
електронски пат. Имено, иако прашањата беа одговорени во законскиот рок, ги сметаме за 
делумно одговорени бидејќи единствената информација за овие прашања е дека се наоѓаат 
на веб-страницата на СДСМ без линк кој води до документот, односно бараната информација. 

Социјалистичка партија на Македонија
Социјалистичката партија на Македонија има одговорено на 17 барања за слободен 
пристап во рок од 20 дена, од кои 13 се целосно, а 4 се нецелосно одговорени. Оваа партија 
во прилог на одговорите на барањата, односно копиите не доставува никаков допис или 
решение. Социјалистичката партија на Македонија доставува еден допис за сите 19 барања, 
кој е архивиран и каде по точки дава одговор на деветнаесетте барања, односно наведува 
одговори или вели, пак, дека има прилог копија за одредено прашање. Дописот е архивиран 
со потпис од службено лице и печат на партијата. 

Демократи
Не ги прими барањата поради нефункционална адреса.

Партија на обединети демократи (ПОДЕМ)
ПОДЕМ има одговорено навремено на 18 прашања од кои само 1 е нецелосно. ПОДЕМ 
подготвува решение како одговор на барањата за слободен пристап. Во диспозитивот се 
повикува на членот 17 став 3 и став 5 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер, понатаму следи решение со образложение, за на крај да има и правна поука. 
Правната поука гласи:

„Против ова решение може да се поднесе жалба до Политичката партија на обединети 
демократи на Македонија – ПОДЕМ во рок од 7 дена од приемот на решението, или до 
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во 
рок од 15 дена од приемот на решението“. 

Решението е со печат на партијата и два потписа, еден од службеното лице кое го 
подготвило решението и вториот потпис од одговорното лице, во случајот претседателот 
на партијата. 



ТМРО
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

ИНТЕГРА
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Глас за Македонија
Не достави одговори до 31 јануари 2022 година.

Партија за економски промени (ПЕП21)
Партијата донесува решение со образложение и правна поука потпишани од службено 
лице за посредување со информации од јавен карактер и архивски печат. Интересно е да 
се напомни дека барањата се архивирани со датум 18 декември 2021 година а решението 
за назначување на службено лице за посредување на информации од јавен карактер е 
архивирано со датум на 1 декември 2021 година. 

Сојуз на Роми
Сојузот на Ромите има одговорено на 15 прашања, од кои 12 се навремено и целосно 
одговорени, а 3 се ненавремено и нецелосно одговорени. Сојузот на Ромите не подготвуваат 
решение, дел од прашањата беа одговорени со пенкало допишано на испратеното барање за 
слободен пристап од страна на ФООМ. Барањата ги доставува на документ во кој одговорот 
е една реченица без потпис или печат. 

Социјалдемократска унија (СДУ)
СДУ има одговорено на 19 барања целосно и навремено. Како одговор на барањата подготвува 
решение со три члена. Првиот член се однесува на позитивен или негативен одговор на 
барањето, вториот член се однесува на прилогот /копијата кон решението и третиот член 
се однесува на денот на стапување на сила, односно решението стапува на сила од денот на 
неговото донесување. Решението е со печат на партијата и два потписа, еден од службеното 
лице кое го подготвило решението и вториот потпис од одговорното лице, во случајот 
претседателот на партијата. Решението е архивирано дополнително. Со оглед на тоа дека 
е единствената партија која има целосно одговорено на сите прашања, во законскиот рок и 
подготвува решение, можеме да заклучиме дека оваа партија најдоследно се придржува до 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Единствен недостаток е што 
решението не содржи правна поука.

Српска странка 
Српската странка има одговорено навремено на 18 барања, од кои 13 се целосно одговорени.  
Оваа партија не подготвува решенија како одговор на барањата за слободен пристап, туку  
обичен допис кој го содржи одговорот на барањето единствено со потпис на претседателот 
на партијата. Кога одговорот на барањето не содржи прилог/копија, во тој случај се доставува 
само копијата/прилогот.

Овој производ е подготвен од Фондацијата - Отворено општество Македонија 
(ФООМ) за Меѓународниот републикански институт (ИРИ) во рамките на 
програмата „Унапредување на финансиската транспарентност на политичките 
партии во Република Северна Македонија“ со финансиска поддршка на 
Националниот фонд за демократија oд Соединетите Американски Држави (САД). 

За содржината се одговорни авторките и во никој случај не ги рефлектира 
позициите на Meѓународниот републикански институт (ИРИ) и на Националниот 
фонд за демократија.  


