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РЕЗИМЕ

Ц

елта на овој документ за јавни политики
е да го претстави системот за финансирање на политички партии во Република
Северна Македонија во периодот од 2011
до 2021 година и да даде препораки за
негово подобрување. Анализата се заснова
на информации кои се добиени од неколку
различни извори: база на податоци достапна
преку веб-платформата Отворени финансии
во која се содржани исплатите на Министерството за правда кон политичките партии
во рамки на конто 463170 (трансфери кон
политички партии), достапно на: https://
open.finance.gov.mk/mk/home; база на податоци креирана врз основа на податоци

содржани во решенијата за распоредување
на средствата за финансирање на политички
партии донесени од Министерството за
правда до кои е дојдено по пат на пристап до
информации од јавен карактер; и, конечно,
прашалник наменет за медиуми и граѓански
организации, преку кој се осознаваат ставовите и искуствата на испитаниците во врска
со системот за финансирање на политичките
партии. Електронскиот прашалник го започнаа 37 испитаници, а целосно го одговорија 25
испитаници – медиуми и граѓански организации, односно 28 % од таргетираниот, пригоден примерок, во периодот од 8 до 20
октомври 2021 година.

Од истражувањето, може да се заклучи
дека расте обемот на средства кои се
издвојуваат од Буџетот на државата за
функционирање на партиите, додека обемот
на приватни донации не се намалува.
Дополнително, расте и бројот на партии
кои добиваат државни средства, но за разлика од нив, законските решенија исклучуваат финансиска поддршка за независни кандидати и кандидатски листи.
Граѓанските организации и медиумите
увидуваат недостатоци во сегашниот систем
на финансирање на политичките партии и
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бараат промени со кои големите и парламентарни партии и малите и вонпарламентарни партии ќе имаат еднакви шанси.
Оттука, потребно е да се ревидира Упатството за распределба на средствата од
Буџетот на Северна Македонија за годишно
финансирање на политичките партии, да се
зајакне системот за следење и контрола на
трошењата на финансиите на партиите од
надлежните институции и да се создадат
услови за еднаков политички натпревар
на сите партиски и непартиски политички
актери.

ФРАГМЕНТАРНА ЗАКОНСКА РАМКА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

С

истемот за финансирање на политичките партии прави разлика врз основа
на изворот на финансирање, оттаму, разликуваме државно и приватно
финансирање на политичките партии.
Државното финансирање може да го поделиме во согласност со намената,
односно годишно финансирање, финансирање на партиски истражувачкoаналитички центри и изборно финансирање. Законската рамка која го уредува
финансирањето на политичките партии е фрагментарна:
• Годишното финансирање е уредено со Законот за финансирање на политички партии1 (понатаму во текстот ЗФПП);
• Финансирањето на партиските истражувачко-аналитичките центри со Законот за партиски истражувачко-аналитички центри2 (понатаму во
текстот ЗПИАЦ); и конечно
• Изборното финансирање е уредено со Изборниот законик3.
Овој документ за јавни политики се фокусира на годишното финансирање,
финансирањето на партиски истражувачко-аналитичките центри (ПИАЦ) и
делумно, на приватното финансирање на политичките партии4.
12
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Изборен законик („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008;
163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; 31/2013;
34/2013; 14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016;
99/2016; 136/2016; 142/2016; 67/2017; 125/2017;
35/2018; 99/2018; 140/2018; 208/2018 и 27/2019 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.
98/2019, 42/2020, 74/2021 и 215/2021).
4
Во оваа прилика, фокус на анализата се членарината
и донациите на политичките партии како основа за
финансирање.
3

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).
2
Закон за партиски истражувачко-аналитички центри
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 23/2013
1

и 15/2015).
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ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАРТИИТЕ
ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2.1

ОД 2018 ГОДИНА, ПАРТИИТЕ ГОДИШНО
ДОБИВААТ 150 % ПОВЕЌЕ ЈАВНИ ПАРИ

о согласност со Законот за финансирање
на политички партии, висината на
годишното државно финансирање е утврдена
со фиксен процент од изворните приходи
на државниот буџет. До 2018 година, овој
процент изнесуваше 0,06 %, а со измените
на законот во 2018 година5 овој процент се
зголеми на 0,15 %. За време на КОВИД-19

кризата, во јуни 2020 година, Владата донесе
Уредба со законска сила за финансирање на
политичките партии во 2020 година, со која
овој процент го намали на 0,04 %6, за подоцна
да го смени ставот и со измена на Законот7 во
2020 и 2021 година, процентот го зголеми
на 0,105 %.

Година

Вкупни изворни приходи
на Буџет на Р.С. Македонија

Процент вкупно
изворни приходи

Износ исплатен според
Министерството за правда

2011

138.401.000.000

0,06 %

80.000.000

2013

139.390.000.000

0,06 %

83.634.000

2012
2014
2015

2016*
2017
2018
2019

2020*
2021

146.101.000.000
148.832.000.000
154.750.000.000
166.173.000.000
178.262.000.000
187.401.000.000
202.722.000.000
189.394.000.000
203.236.000.000

*Ребаланс на буџет

0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,15 %
0,15 %

0,105 %
0,105 %

83.377.200
89.299.200
92.850.000
99.703.800

106.957.200
281.101.500
304.083.000
198.894.101
213.397.800

Табела бр. 1:
Износи за јавно финансирање партии
во Република Северна Македонија од 2011 до 2021 година
12

1

Закон за измена и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
Република Македонија“, бр.140/2018).
5

Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година („Службен весник на Република
Северна Македонија“, бр.166/2020).
7
Закон за измена и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
Република Северна Македонија“, бр. 294/2020).
6
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Од табела бр. 1 можеме да забележиме дека
имајќи фиксен процент од буџетот кој е
наменет за финансирање на политички партии, како се зголемува буџетот во апсолутен
износ од година во година (од 138.401.000.000
денари во 2011 година, до 203.236.000.000
денари во 2021 година), така се зголемуваат
и јавните пари наменети за политичките
партии.
Меѓутоа, најзначаен удел во зголемувањето на апсолутниот износ за финан-

П

2.2

сирање на политичките партии има
самото зголемување од 0,06 % на 0,15 %
од државниот буџет, што е зголемување
од 150 % на фиксниот процент наменет за
финансирање, кој почнува да се применува
од 2018 година. Во анализираниот период,
најниска сума државата планирала да исплати на партиите во 2011 година односно
80.000.000 денари, додека највисока сума
планирала да исплати во 2019 година или
304.083.000 денари.

НАЈМНОГУ ПАРИ НА ПАРТИИТЕ И НА ПИАЦ ЗА НИВНАТА РАБОТА,
ДРЖАВАТА ИМ ДАЛА ВО 2019 ГОДИНА

остојат разлики помеѓу сумите, кои според решенијата на Министерство за правда, државата предвидела да се исплатат на
партиите за годишно финансирање и фактички исплатените суми кои се гледаат на
порталот Отворени финансии. Разликите,
најверојатно, се должат на два фактора:
• Од решенијата на Министерството за
правда за исплати на партиите не може
да се добие информација кои исплати
се суспендирани, бидејќи партиите не
ги исполниле своите законски обврски
во делот на финансиско известување
(во повеќе детали ова прашање е
обработено подолу во текстот);
• Во исплатените суми кои се гледаат
на порталот Отворени финансии се

вклучени и исплаќањата на годишно
ниво кон партиите за партиските истражувачко-аналитички центри.
На графички приказ бр. 1 може да се
види вкупниот исплатен износ од конто
463170 (Трансфери кон политички партии)
по години на основа годишно финансирање
на партиите и финансирање на партиски
истражувачко-аналитички центри.
Па така, најниската сума која е исплатена
на годишно ниво изнесува 51.675.368 денари
во 2014 година, односно највисоката сума
изнесува 315.334.064 денари и е исплатена во
2019 година. Вкупната сума која е исплатена во
периодот од помеѓу 2011-2021 година изнесува
1.630.182.465 денари (или околу 26.507.032
евра).

Графички приказ бр. 1:
Годишно финансирање на политичките партии
од 2011 до 2021 година, изразено во денари
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Графички приказ бр. 2:
Годишно финансирање на политичките партии
од 2011 до 2021 година, изразено во евра

На графичкиот приказ бр. 3, може да се видат
сумите кои се исплатени на поединечни
партии во периодот од 2011 до 2021 година.
Треба да се има предвид, дека партиите се
активни во различно времетраење, а дополнително влијае и разликата во процентот
од буџетот кој се одвојува за партиите во
периодот кога биле активни. На пример,

иако во анализираниот период ВМРОДПМНЕ подолг период била на власт, сепак,
СДСМ има добиено поголем приход, поради
порастот на процентот кој се одвојува за јавно
финансирање во периодот кога партијата е
на власт (пораст од 0,06 % на 0,15 %), како и
генералниот пораст на буџетот.

Графички приказ бр. 3:
Вкупно исплатени средства на поединечни партии
во периодот од 2011 до 2021 година, изразено во денари
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Графички приказ бр. 4:
Вкупно исплатени средства на поединечни партии
во периодот од 2011 до 2021 година, изразено во евра

2.3

ЗА ПОТРАНСПАРЕНТНИ ФИНАНСИИ ТРЕБА ДА СЕ
РЕВИДИРА ПОДЗАКОНСКИОТ АКТ КОЈ ГО ДОУРЕДУВА
ГОДИШНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАРТИИТЕ

Годишниот износ кој се одделува од Буџетот, во согласност со Законот за финансирање
на политичките партии, на партиите им се дистрибуира по две основи8:

•

30 % од износот е наменет за политичките партии кои на последните
локални и парламентарни избори добиле повеќе од 1 % поддршка од
гласачкото тело (член 10(1) од ЗФПП);

•

70 % се распределува помеѓу политичките партии кои на последните
локални и парламентарни избори добиле пратеник или советник,
пропорционално со освоениот број на мандати (член 10 (2) од ЗФПП).

Распределбата на средствата подетално е уредена со Упатството за распределба
на средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање на
политичките партии9. Меѓутоа, Уставниот суд во 2011 година укина значителен дел од
ставовите кои беа воведени со дополнувањата на Упатството од 2010 година10, на основа
дека истите не се во согласност со начинот на кој распределбата е уредена во законот11.
12
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Моментално 61 партија се запишани во Единствениот
судски регистар на политички партии кој го води Основен
граѓански суд - Скопје. Според Основен граѓански суд Скопје, одговор на барањето за пристап до информации
од јавен карактер доставено до авторите со бр.27/21 од
1.10.2021 година.
9
Министерство за финансии, Упатство за распределба
на средствата од Буџетот на Република Македонија за
годишно финансирање на политичките партии („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 59/2005, 73/2007,
8

52/2010).

6

Министерство за финансии, Упатство за дополнување
на Упатството за распределба на средствата од Буџетот
на Република Македонија за годишно финансирање на
политичките партии („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 52/2010).
11
Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр.
16/2011 од 21 септември 2011 година („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 132/2011).
10

Во однос на распределбата на средствата кои се 30 % од вкупниот износ наменет
за годишно финансирање, се прави разлика дали основата за финансирање се
последните парламентарни или локални
избори.
Според Упатството, доколку основата за
распределување се парламентарни избори,
прво, се утврдува бројот на освоени гласови
на секоја политичка партија поединечно, по
што се пресметува процентуалното учество
на освоените гласови на секоја политичка
партија во вкупниот број на излезени граѓани
на парламентарните избори. Средствата се
делат подеднакво помеѓу сите партии кои
освоиле најмалку 1 % од гласовите на излезените граѓани.
Имајќи предвид дека Судот ги укинува
членовите од Упатството кои го регулираат
распределувањето на средствата врз основа
на резултатите од локалните избори, се
применува членот од ЗФПП кој вели дека
средствата се распределуваат подеднакво на
сите политички партии кои освоиле најмалку
1 % од вкупниот број гласови на избирачите
кои гласале на последните локални избори.
Во решенијата за распределување на
средства за финансирање на политички партии донесени од Министерството за правда,
вклучено е појаснување кое вели:
„Врз основа на конечните резултати при
распределба на средствата во висина од
30 %, политичката партија која освоила
најмалку 1% на парламентарните или
локалните избори, учествува еднаш и
подеднакво во распределбата како да
освоила најмалку 1 % само на парламентарните, односно само на локалните
избори“.

Доколку се прави распределба на средствата кои се 70 % од вкупниот износ
наменет за годишно финансирање, повторно се прави разлика дали основата за
финансирање се последните парламентарни или локални избори.
Според Упатството, доколку основата за
распределување се парламентарни избори,
прво, се утврдува чии кандидати се избрани
за пратеници и колкав е нивниот број.
Понатаму, вкупниот износ на средствата
за оваа намена се дели со вкупниот број на
пратеници со што се добива износот на еден
пратенички мандат. Потоа, износот на еден
пратенички мандат се множи со бројот на
избрани пратеници за секоја политичка
партија посебно.
И членовите од Упатството кои се однесуваат на распределба на 70 % врз основа
на резултатите од локалните избори, се
укинати. И тука директно се применува ЗФПП
според кој средствата се распределуваат
помеѓу партиите сразмерно на освоените
советнички мандати.
Конечно, во однос на коалициските
настапи, ЗФПП предвидува дека ако пратеникот/-чката или советникот/-чката е
избран/-а како кандидат на две или повеќе
политички партии, средствата меѓу нив се
делат на еднакви делови, освен ако политичките партии поинаку спогодбено не се
договорат во однос на пратеничките мандати
(член 11 од ЗФПП), односно ако политичките партии со предизборен договор
не се договориле поинаку за советничките
и градоначалничките мандати (член 12 од
ЗФПП).

Според изнесеното, постои потреба да се ревидира Упатството за распределба
на средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање
на политичките партии, со цел да се доуреди процесот на распределба на
средствата на начин кој е конзистентен со Законот, а притоа во повеќе технички
детали разработен од ЗФПП. Иако Министерството за правда во решенијата со
своите образложенија компензира за недоразработеноста на Упатството, сепак, за
поголема јасност, транспарентност и предвидливост на процесот на распределба
на средства, потребна е ревизија на Упатството.

7

А

2.4

НЕМА ДРЖАВНИ ПАРИ ЗА НЕПАРТИСКИТЕ
КАНДИДАТИ, А ПОМАЛИТЕ ПАРТИИ
ДОАЃААТ ДО СРЕДСТВА ПРЕКУ КОАЛИЦИИ

нализирајќи ги законот и подзаконските
акти се забележува исклучување од
системот на финансирање на непартиските
учесници кои на избори го надминуваат
прагот од 1 % или освојуваат мандати. Оттука,

државното финансирање е достапно само
на политичките партии и коалиции, но не
и на непартиски учесници на избори кои
настапуваат како групи на избирачи.

Графички приказ бр. 5:
Број на парламентарни партии и коалиции кои го преминуваат прагот од 1 % на последните локални
и парламентарни избори наспроти бројот на партии кои се исплатени во текот на годината

Од податоците, можеме да увидиме дека
во изминатите 10 години, има тенденција
да се намалува бројот на партии и коалиции
кои на локалните избори освојуваат над 1 %
гласови, иако во последните години трендот
е стабилен. Ако во 2011 година, 38 партии
и коалиции го надминале овој праг, во 2021
година тој број е намален на 19.
Во однос на парламентарните избори,
бројот на коалиции и партии кои го надминуваат прагот од 1 % е релативно константен, со благ пад, од 9 коалиции и партии
во 2011 година, на 7 во 2021 година. Она
што може да се заклучи во согласност со
податоците, а видливо е во графичкиот
приказ бр. 5, е дека во текот на годините,
всушност сè поголем број на партии се

8

исплатени по оваа основа. Имајќи предвид
дека бројот на партии и коалиции кои го
надминуваат прагот на локалните избори се
намалува или е константен, тоа значи дека
се окрупнуваат коалициите на избори,
а со тоа се зголемува и бројот на партии
кои се стекнуваат со право на државно
финансирање.
Кај локалните избори, можеме да
забележиме дека ако во 2011 година 29
партии и коалиции освоиле барем едно
советничко место, веќе во 2021 година, тој
број е 18. Од графичкиот приказ бр. 7 можеме
да заклучиме дека од 2013 година наваму
најголем дел од партиите и коалициите кои
надминале 1 % праг на поддршка, успеале да
освојат барем еден советник.

Графички приказ бр. 6:
Број на партии и коалиции кои освојуваат пратенички или советнички мандат

Графички приказ бр. 7:
Споредба на број на партии и коалиции кои надминале 1 % на локални избори
и кои освоиле советничко место

9

Графички приказ бр. 8:
Споредба на број на партии и коалиции кои надминале 1 % на парламентарни избори
и кои освоиле пратеничко место

Очекувано, кај парламентарните избори,
ако една изборна коалиција или партија
освои повеќе од 1 % од гласовите, не секогаш
значи дека ќе добие и пратеник, што се

Н

2.5

МАНДАТОТ НАЈМАЛКУ ЧИНЕЛ ВО 2011 ГОДИНА – 40.698 ДЕНАРИ,
А НАЈМНОГУ ВО 2019 ГОДИНА - 149.060 ДЕНАРИ

а графичкиот приказ бр. 9 можеме да
видиме како се движи бројот на пратенички и советнички мандати, врз основа на
кои се прави пропорционалната распределба
на 70 % од износот кој се одделува за годишно
финансирање.

10

должи на поголемиот опфат на гласачкото
тело во споредба со локалните избори, како
и помалиот број на изборни единици, помеѓу
кои се дели гласачкото тело.

Како што спомнавме, годишната пресметка се прави на основа на резултатите од
последните парламентарни и локални
избори.

Годишно
финансирање

Според резултатите
од последните парламентарни избори

Според резултатите
од последните локални избори

2011

2011

2009

2014

2014

2013

2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2011

2009

2011

2013

2014

2013

2014

2013

2016

2013

2016
2016

2016/2020
2020

2017
2017

бројот на мандати пораснал на 1.428 (120
пратенички мандати и 1.308 советнички
мандати). Порастот очигледно се должи на
советничките мандати, односно советите
пораснале за 52 советника во изминатите 10
години12.

Графички приказ бр. 9:
Број на пратенички и советнички мандати

Според членот 34 од Законот за локалната самоуправа,
бројот на членовите на Советот се утврдува во зависност
од бројот на жителите во општината и не може да биде
помал од девет ниту поголем од 33 члена, и тоа во
општините со: 5.000 – 9 советници; Од 5.001 до 10.000
12

2017

Табела бр. 2:
Приказ на годишните пресметки за доделување јавни средства според
изборните резултати на последните парламентарни и локални избори

Па така, и бројот на мандати (не се прави
разлика помеѓу пратенички и советнички
мандат) врз основа на кој се прави пресметката се менува. Ако во 2011 година бројот на
мандати бил 1.376 (123 пратенички мандати
и 1.253 советнички мандати), во 2021 година

1

2017

– 11 советници; Од 10.001 до 20.000 – 15 советници; Од
20.001 до 40.000 – 19 советници; Од 40.001 до 60.000 – 23
советници; Од 60.001 до 80.000 – 27 советници; Од 80.001
до100.000 – 30 советници; над 100.000 – 33 советници.
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Износот по мандат го следи зголемувањето на буџетот и процентот кој се
одвојува од буџетот за оваа намена. Па така,
ако во 2011 година за секој еден освоен
мандат политичките партии добивале по
40.698 денари, во 2019 година тој износ
пораснал на 149.060 денари. Како што

веќе напомнавме, во 2020 година Владата го
намали износот од буџетот за финансирање
на политички партии поради пандемијата
предизвикана од КОВИД-19, поради што
политичките партии за секој освоен мандат
таа година добиле по 97.497 денари, односно
104.607 денари во 2021 година13.

Графички приказ бр. 10:
Износ во денари што го добива секоја партија за секој освоен пратенички и советнички мандат, наспроти
процентот што се издвојува од буџетот за финансирање на политички партии

В

2.6

САМО ЕДНА ТРЕТИНА ОД ПАРТИИТЕ ЧИЕ
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ БИЛО СУСПЕНДИРАНО
ГИ ОТСТРАНИЛЕ НЕПРАВИЛНОСТИТЕ

о однос на државното финансирање,
исплатата на средствата е условена од
навремено доставување на финансиски
извештај, извештај за примени донации,
годишна сметка за финансиско работење од
страна на партиите до соодветните органи
1

За споредба со изборното финансирање, ќе го издвоиме
член 76-д, став 5 од Изборниот законик: „Финансиските
средства за платено политичко рекламирање обезбедени
од Буџетот на Република Северна Македонија во текот
на изборниот процес, не смеат да ја надминат сумата од
2 (две) евра во денарска противвредност без пресметан
ДДВ, по запишан избирач од вкупно запишани избирачи
на територијата на Република Северна Македонија, а за
локални избори дополнително по 1 (едно) евро во
13

12

утврдени во Законот (член 27-б од ЗФПП).
Доколку партијата не ја реализира оваа своја
обврска, на предлог на Државниот завод за
ревизија, министерот за правда носи одлука
за запирање (суспензија) на исплатата.
Суспензијата трае сѐ додека во текот на
денарска противвредност без пресметан ДДВ по запишан
избирач на територијата на општината каде се одржува
втор круг на гласање и за претседателски избори
доколку има втор круг дополнително по 1 (едно) евро во
денарска противвредност без пресметан ДДВ по запишан
избирач од вкупно запишани избирачи на територијата
на Република Северна Македонија. Овие средства се
распределуваат по претходен писмен договор...“.

годината партијата уредно не ги исполни
обврските.
Според добиените податоци, можеме
да увидиме дека оваа мерка дава делумни
резултати. Во текот на четири години, Др-

жавниот завод за ревизија 76 пати предложил суспензија, по што во 29 инстанци
(38 %), политичките партии ги исполниле
законските обврски, по што суспензијата
била повлечена.

Графички приказ бр. 11:
Суспендирање на годишното државно финансирање

Ф

2.7

ПЕТ ПАРТИИ ДОБИЛЕ ФИНАНСИИ
ЗА ПАРТИСКИ ИСТРАЖУВАЧКО-АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТРИ

инансирањето на партиски истражувачко-аналитичките центри е карактеристика на системот за финансирање од
2013 година, со ефективна примена од 2015
година (член 10 од ЗПИАЦ), меѓутоа првите
исплати на посебните сметки на центрите
се прават во 2017 година. За финансирање
на партиски истражувачко-аналитичките

центри кои се формирани како дел од
внатрешната организација на политичката
партија (член 10-а од ЗПАИЦ) годишно се
одвојуваат средства во висина од 280.000
евра и дополнителни 40.000 евра за обуки
на вработените во ПИАЦ (член 6 став 7 од
ЗПАИЦ)․

Од достапните податоци на Отворени
финансии може да ги видиме овие исплати.
На графичките прикази 12 и 13, можеме да
видиме дека на годишно ниво се исплатени
околу 320.000 евра во денарска противвредност. Во однос на поединечната исплата,
очекувано најмногу средства биле исплати
на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, по што следат ДУИ

и Движење БЕСА. Алијанса за Албанците
се стекнува со ова право во 2021 година,
со тоа што во согласност со резултатите на
последните парламентарни избори го презема местото на Движење БЕСА како четврта
партија по бројот на освоени пратенички
места.

Средствата во износ од 320.000 евра се делат единствено помеѓу четирите
партии кои освоиле најмногу пратеници на последните парламентарни
избори доколку имаат формирано ПИАЦ. Додека 60 % од износот се дели
подеднакво помеѓу четирите партии, останатите 40 % се делат според однапред
утврдени удели (партијата со најмногу пратеници добива 35 %, втората 30 %, 20 %
добива третата и четвртата 15 %).

13

Графички приказ бр. 12:
Исплатени средства за партиски истражувачко - аналитички центри
за периодот од 2018 до 2021 година, изразено во денари

Графички приказ бр. 13:
Исплатени средства за партиски истражувачко-аналитички центри
за периодот од 2018 до 2021 година, изразено во евра
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Графички приказ бр. 14:
Исплатени износи за партиски истражувачко-аналитички центри
на поединечни партии, изразено во денари

Графички приказ бр. 15:
Исплатени износи за партиски истражувачко-аналитички центри
на поединечни партии, изразено во евра

15
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3.1

ПРИВАТНО ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПАРТИИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПОВЕЌЕ ЈАВНИ ПАРИ НЕ ЗНАЧАТ
И ПОМАЛКУ ДОНАЦИИ ЗА ПАРТИИТЕ

П

од приватно финансирање на политички партии, подразбираме финансирање
кое доаѓа од следните извори: членарина, кредит, донации, подароци, прилози,
дотации, донации, легати, продажба на промотивен и пропаганден материјал и
други сопствени приходи (член 13, ЗФПП). Од наш посебен интерес во овој документ
за јавни политики се членарината и донациите кон политичките партии.
Во текот на една година, вкупниот годишен износ за членарина кој една
партија може да го побара од свој член не смее да биде повисок од една
просечна исплатена нето-плата во претходната година според Државниот
завод за статистика (член 14 (2) од ЗФПП). На пример, во текот на 2021 година, од
еден член на партија, партиите смеат да наплатат членарина не повисока од 27.184
денари14 15.
Во однос на донациите, вкупниот износ на поединечна донација во текот на
една година, не смее да биде повисок од 60 просечни нето-плати за правни
лица и 30 просечни плати за физички лица16. Доколку едно физичко лице во
месец октомври 2021 година сакало да го уплати дозволениот максимум за
донација на една партија, ќе смеело да уплати 866.070 денари, а доколку се работи
за правно лице, овој износ ќе изнесувал 1.732.140 денари17.

Еден од аргументите кои носителите на
одлуки го понудија на јавноста за да го оправдаат порастот на процентот кој ќе се одвојува
за годишно финансирање за политичките
партии беше да се отстрани притисокот врз
политичките партии да прибираат донации,
а со тоа да бидат подложни на надворешни
притисоци и влијанија.
12

Државен завод за статистика, Просечно исплатена
нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД
Рев.2, по месеци. Достапно на: https://bit.ly/3obdHP3
(Пристапено на 29.11.2021).
15
Повеќе детали од практиката на партиите како го
уредуваат регулирањето на членарината, можете да
прочитате во документот од оваа серија насловен „Колку
политичките партии во Република Северна Македонија
се придржуваат до законските обврски за финансиска
транспарентност“?

Од нашата првична анализа, во која беа
вклучени податоци за членарина и донации
за 28 политички партии, се чинеше дека,
навистина, со зголемувањето на процентот
со кој се одвојуваат средства од државниот
буџет за финансирање, барем во првите
две години има намалување на износот
на прибраните средства од донации, во
споредба со претходните години.

14

16

12

Според објавените податоци на Државниот завод за
статистика за претходниот месец.
17
Државен завод за статистика, Просечно исплатена
нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по
НКД Рев.2, за месец септември 2021 година https://bit.
ly/3lr4L6b (Пристапено на 29.11.2021).
16

Графички приказ бр. 16:
Споредба меѓу донации, членарина и државно финансирање во периодот
од 2015 до 2020 година, изразено во денари

Меѓутоа, кога ги погледнавме податоците
одблизу, забележавме дека имаме отскокнување на одредени вредности во податочниот сет. Во конкретниот случај увидовме
дека партијата ВМРО-ДПМНЕ прибавува
драстично поголеми суми од донации во

споредба со другите партии, и всушност,
падот во вкупно прибраните средства од
донации во 2018 и 2019 година во суштина
се должи на падот во прибрани средства од
донации кај ВМРО- ДПМНЕ.

Графички приказ бр. 17:
Финансирање од донации на поединечни партии во периодот од 2015 до 2020 година

Затоа ја повторивме анализата, овој
пат без податоците кои се однесуваат на
ВМРО-ДПМНЕ, што според нас ќе ни даде
пореален приказ на трендовите. Можеме

да забележиме дека кај членарината има
континуиран пад, додека кај донациите
благ пораст. Поконкретно, донациите
во анализираниот период забележуваат

17

значаен пад од 2015 во 2016 година (од
13.770.351 денари на 3.529.280 денари),
по што во текот на наредните три години
износот е стабилен на околу 6-7 милиони
денари, пред речиси двојно да се зголеми во
2020 година (на 12.705.078 денари). Од друга

страна, се забележува континуиран пад кај
собраната членарина. Во анализираниот
период, најмногу членарина е собрана во
2016 година (28.455.976 денари), а најмала
во 2020 година (15.279.260 денари).

Ако имаме предвид дека клучното зголемување на државното финансирање се
случува во 2018 година, можеме да увидиме дека во периодот кој следи се намалува
апсолутниот износ на членарина кој го прибираат партиите, додека донациите го
држат нивото од 2017 година, сѐ до 2020 година кога, речиси, двојно се зголемува
износот на прибрани донации.
Предлогот за зголемување на годишното
финансирање беше оправдано од предлагачот со аргументот дека на овој начин ќе се
намали притисокот за приватно финансирање, а со тоа и ризикот од надворешни
влијанија18. Според нас, оваа претпоставка

се покажа како неточна. Напротив, само
значително се зголемува вкупната сума која
партиите ја имаат на располагање во текот
на годината, а која претставува кумулативна
сума од годишното финансирање, донации и
членарина.

Графички приказ бр. 18:
Споредба меѓу донации, членарина и државно финансирање во периодот
од 2015 до 2020 година, изразено во денари без податоци за ВМРО-ДПМНЕ
1

Призма, „Политичките партии годишно ќе добиваат
4,5 милиони евра од буџетот“ (26.7.2020). Достапно на:
https://prizma.mk/politichkite-partii-godishno-ke-dobivaat4-5-milioni-evra-od-budhetot/ (пристапено на 15.12.2021).
DW, „Парите ги обединија партиите“ (7.12.2020).
Достапно на: https://bit.ly/3p9UHAN/(пристапено на
15.12.2021).
18
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МЕДИУМИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СО БАРАЊА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ
ЗА ПОЛИТИЧКИ НАТПРЕВАР МЕЃУ ПАРТИИТЕ

В

о периодот од 8 до 20 октомври 2021
година, беше спроведен прашалник
наменет за медиуми и граѓански организации,
со цел да се осознаат ставовите и искуствата
на испитаниците во врска со системот за
финансирање на политичките партии.
Електронскиот прашалник го започнале
37 испитаници, а целосно го пополниле 25

испитаници, што е 28 % од таргетираниот,
пригоден примерок19.
Високи 77 % од испитаните медиуми
и граѓански организации сметаат дека
поставеноста на системот на финансирање
во суштина е нефер и не овозможува еднакви
можности за политички натпревар меѓу
партиите.

Графички приказ бр. 19:
Ставови за (не)фер поставеноста на системот за финансирање на политички партии

На прашањето, на што се должи нивниот
став, речиси 9 од 10 од испитаниците сметаат
дека моменталниот систем на финансирање
ги фаворизира големите и парламентарни
партии на сметка на помалите и вонпарламентарни партии. Речиси две третини од
испитаниците сметаат дека медиумскиот
простор во изборна кампања е нефер поделен меѓу партиите кои се натпреваруваат, а
речиси три петтини сметаат дека законската
поставеност на надзорот на политичките
партии е недоволно развиена и остава
простор за злоупотреби и корупција. Половина од испитаниците сметаат дека
решението што овозможува финансирање
на партиските истражувачко-аналитички
центри само на четирите најголеми партии е
дискриминациско, додека, пак, две петтини

од испитаниците сметаат дека процентот
кој се одвојува за годишно финансирање е
голем.
1

Базата на испитаници онлајн медиуми кои покриваат
прашања од областа, беше креирана врз примерок
од дигиталниот регистар на професионални онлајн
медиуми, достапен на: https://promedia.mk/. Базата
на испитаници граѓански организации беше креирана
врз основа на мапирањето на Советот за соработка
меѓу Владата и граѓанското општество, на организации
активни во областа „Демократија, човекови права и
владеење на право“, достапен на: https://nvosorabotka.
gov.mk/?q=node/38. Прашалникот беше испратен до 19
онлајн медиуми, 9 телевизии и 62 граѓански организации
кои се активни во областа. Од добиените одговори,
40.54 % се од претставници на медиуми (15), 56.76 % се
претставници на граѓански организации (21), а 2,7 % не
одговориле.
19
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Графички приказ бр. 20:
Фактори на кои се должи ставот за (не)фер поставеноста
на системот за финансирање на политички партии

Конечно, на прашањето, што би помогнало
да се намали корупцијата и злоупотребата на
системот на финансирање на политичките
партии, повторно 9 од 10 испитаници
сметаат дека треба да се подобри надзорот
над финансирањето. 68 % од испитаниците
сметаат дека медиумите и граѓанските
организации треба повеќе да го следат ова
прашање, а речиси две петтини сметаат дека
треба да се намали дозволениот износ за

донации на избори од приватни и физички
лица (физички лица во висина од 5.000 евра,
правни лица во висина од 50.000 евра), да се
намали државното финансирање (0,15 % од
изворните буџетски приходи во согласност
со Законот за финансирање на политички
партии), да се зголеми дозволениот износ за
годишна членарина (износот не смее да биде
повисок од една просечна исплатена нетоплата).

Графички приказ бр. 21:
Мерки за намалување на корупцијата и злоупотребата при финансирање на политичките партии
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5.1

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

1. Растат средствата кои се издвојуваат за партиите од државниот буџет

С

поред презентираните податоци, можеме
да заклучиме дека значително се зголемува апсолутната сума која се предвидува
да се исплати врз основа на годишно
финансирање на политичките партии (најниската сума во анализираниот период
која е предвидена за политичките партии
е 80.000.000 денари во 2011 година, додека
највисоката сума е во 2019 година, односно
304.083.000 денари). Ова зголемување во
најголема мера се должи на значителното
зголемување на фиксниот процент кој се
одвојува од изворните приходи на буџетот
(од 0,06 % се зголемува на 0,15 %), како
и континуираниот пораст на буџетот
(од 138.401.000.000 денари во 2011, до
203.236.000.000 денари во 2021 година).
Според тоа, износот кој се исплатува по
освоен мандат, го следи ова зголемување. Па
така, најнискиот износ исплатен во мандат
го имаме во 2011 година, односно 40.698

денари, а највисокиот во 2019 година, кога
се исплатени 149.060 денари по мандат.
Сепак, реалните плаќања кои се видливи
на порталот Отворени финансии преку
конто 463170 се различни од решенијата
на Министерството за правда затоа што
освен годишното финансирање, вклучуваат
исплатување врз основа на финансирање на
партиски истражувачко-аналитички центри,
односно не ги вклучуваат суспендираните
исплати кон партиите кои не ги исполниле
своите обврски во однос на известувањето.
Па така, во суштина најниската сума која е
исплатена на годишно ниво на основа на
конто 463170 изнесува 51.675.368 денари во
2014 година, односно највисоката сума која
е исплатена изнесува 315.334.064 денари во
2019 година. Вкупната сума која е исплатена
во периодот од помеѓу 2011-2021 година
изнесува 1.630.182.465 денари (или околу
26.507.032 евра).

2. Сé повеќе партии се подобни да добијат пари од државниот буџет, но не и
независните листи и кандидати

В

о текот на годините, всушност, сѐ поголем
број на партии се исплатени како дел
од системот на годишно финансирање.
Ако во 2011 година 47 партии биле приматели на средства врз основа на годишно
финансирање, во 2021 година овој број се
искачил на 58. Меѓутоа, податоците укажуваат дека, всушност, бројот на партии и
коалиции кој го надминуваат прагот од 1 %
на локални избори се намалува (ако во 2011
бројот на партии и коалиции е 38, во 2021
година овој број е намален на 19), додека
бројот на партии и коалиции кои добиваат
пратенички места е релативно константен

(варира помеѓу 7 и 9 низ анализираниот
период). Единствен логичен заклучок е
дека се окрупнуваат коалициите на избори
и преку коалициските успеси политичките
партии се стекнуваат со право на државно
финансирање.
Изборниот успех во голема мера влијае
на финансиските средства што политичките
партии ги добиваат во рамки на системот за
годишно финансирање. Меѓутоа, начинот
на кој е поставен системот комплетно ги
исклучува независните листи и кандидати
кои остваруваат изборни успеси. Ваквата
поставеност на системот создава нееднакви
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и нефер услови за политички натпревар
помеѓу политичките партии и непартиските
актери. Потребно е ревидирање на подза-

конските акти кои го доуредуваат системот
на финансирање на политичките партии.

ерката суспензија на државното финансирање поради неисполнување на
обврските за известување предвидени во
ЗФПП дава релативно позитивни резултати.
Во изминатите четири години, откако
Министерството за правда донело решение
за суспензија, во околу 38 % од ситуациите
партиите постапиле по решението и ги
исполниле законските обврски по што била
направена исплатата.
За четирите партии со најмногу освоени
пратенички места, годишно се издвојуваат
дополнителни околу 320.000 евра за нивните
партиски истражувачко-аналитички центри
и градење на капацитетите на вработените
во истите. Партии кои досега биле исплатени
на оваа основа се: ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ,
Беса и Алијанса за Албанците.
Според наодите, претпоставката дека со
зголемување на државното финансирање,
ќе се намали приватното финансирање, а со

М

тоа и ризикот од надворешни влијанија и
притисоци е неточна. Донациите во анализираниот период забележуваат значаен пад
помеѓу 2015 и 2016 година (од 13.770.351
денар на 3.529.280 денари), по што во текот
на наредните три години износот е стабилен
на околу 6-7 милиони денари, пред речиси
двојно да се зголеми во 2020 година (на
12.705.078 денари). Се забележува пад кај
собраната членарина. Во анализираниот
период, најмногу членарина е собрана во
2016 година (28.455.976 денари), а најмала
во 2020 година (15.279.260 денари). Според
податоците можеме да заклучиме дека донациите не се намалуваат, туку со зголемениот
процент за државно финансирање, само
значително се зголемува вкупната сума која
партиите ја имаат на располагање во текот
на годината, а која претставува кумулативна
сума од годишното финансирање, донации и
членарина.

К

изборна кампања е нефер поделен меѓу
партиите кои се натпреваруваат; законската
поставеност на надзорот на политичките
партии е недоволно развиена и остава простор за злоупотреби и корупција; решението што овозможува финансирање на партиските истражувачко-аналитички центри
само на четирите најголеми партии e дискриминациско; процентот кој се одвојува за
годишното финансирање е голем.

3. Зголеменото државно финансирање не значи помалку пари од приватни донатори

4. Граѓанските организации и медиумите – незадоволни од начинот на финансирање
на партиите
онечно, граѓанските организации и медиумите упатуваат значителни критики
кон начинот на кој е поставен системот на
финансирање на политички партии. 77 % од
испитаниците сметаат дека системот е нефер
и не нуди еднакви можности за политички
натпревар, затоа што ги фаворизира големите и парламентарни партии, на сметка на
малите и вонпарламентарни партии. Дополнително, испитаниците во значителна мера
се согласни дека: медиумскиот простор во
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5.2

ПРЕПОРАКИ ЗА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ

Врз основа на горенаведените заклучоци, авторките ги даваат следните препораки:

● Да се ревидира Упатството за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна
Македонија за годишно финансирање на политичките партии, со што ќе се доуреди
процесот на распределба на начин кој е во согласност со законот и кој ќе ја земе предвид
досегашната практика, со што ќе се зголеми јасноста на правилата, транспарентноста и
предвидливоста на процесот;
● Надлежните институции да ја зголемат контролата на финансиското работење и
известување на партиите. Потребна е доследна примена на член 27-б од Законот за
финансирање на политичките партии, кој предвидува губење на правото на редовно
годишно финансирање, ако политичката партија во пропишаниот рок не го објави
годишниот финансиски извештај;
● Законот за финансирање на политичките партии да се дополни со обврска за враќање на
разликата меѓу дозволената и уплатената членарина (член 14), на сличен начин како во
случајот на донација (член 16 ставови 2 и 3);
● Да се намали фиксниот процент од буџетот кој се одвојува за годишно финансирање на
политичките партии, затоа што не ја остварува целта, а тоа е да ја намали зависноста од
приватното финансирање на политичките партии;
● Во системот на годишно финансирање, да се вклучат непартиските актери кои го
надминуваат прагот од 1 % поддршка од гласачкото тело и освојуваат пратенички и
советнички мандати;
● Да се воведе контрола и надзор на финансирањето и ефективноста на партиските истражувачки центри, од аспект дали ги исполнуваат целите на законот, дали соодветно
располагаат со средствата наменети за нив и дали овозможуваат фер и еднакви можности
за политички натпревар меѓу партиите.

Овој производ е подготвен од Фондацијата Отворено општество - Македонија
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.

