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Признание
Ова истражување е резултат на комбинирана работа
на Транспаренси Интернешнл - Македонија и повеќе
поединци посветени, меѓу другото, на унапредување на
транспарентноста и отчетноста во политичкото финансирање во Република Македонија. Сакаме да изразиме
посебна благодарност на:
Истражувачите
д-р Слаѓана Тасева, експерт, автор на извештајот
Методи Зајков – генерален секретар,
координатор на проектот
Фросина Дониновска – асистент на проектот
Љубинка Ајтовска – лектура
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Предговор
Изборите претставуваат едни од најбитните настани
во демократските држави. Без слободни и фер избори,
нема да постои демократија. Онаму каде што демократијата е во зачеток, изборите се во функција на подобрување
на политичката стабилност и помагаат во зајакнувањето на
демократските институции. Сепак, изборите се само еден
дел од демократскиот процес, а за изборниот систем да
биде фер и демократски мора да се заснова на соодветна
демократска инфраструктура. Демократскиот систем, како
што знаеме, секогаш бара политичка одговорност од политичарите. Ова е само една од причините зошто транспарентноста во политичкото финансирање е важна.
Друга причина зошто политичкото финансирање
треба да биде транспарентно се однесува на правото на
луѓето да знаат за парите во политиката. Граѓаните треба
да имаат можност да вршат увид во финансиските трансакции на партиите и да бидат сигурни дека политичарите работат за нивните гласачи, а не за своите сопствени интереси. Транспарентноста во политичкото финансирање е
потребна, бидејќи недостатокот на доверба на луѓето ќе ја
уништи довербата во системот и ќе го намали учеството на
граѓаните во демократските процеси.
Во актуелната општествена состојба, имајќи ги предвид последиците од економската криза, граѓаните бараат
повеќе транспарентност во јавниот живот. Граѓаните особено истакнуваат загриженост за ризиците од зависноста
на политичките актери и носители на јавни функции, ризикот од конфликт на интереси, како и прекумерното влија-
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ние и корупција во врска со парите во политиката.1 Недостатокот на транспарентност во политичкото финансирање
го загрозува легитимитетот и кредибилитетот како на државите, така и на демократски актери и процеси.2
Парите во политиката често ја претставуваат темната
страна на изборите. Обезбедувањето транспарентност во
финансирањето на политичките партии е од особено значење, не само за граѓаните коишто гласаат на избори туку и
за остварување на услови за добро функционирање на системот на демократија. Имајќи ги предвид овие работи, од
особено значење е да се истакне улогата на државните контролни институции како на пример Државниот завод за ревизија (во понатамошниот текст ДЗР), Државната изборна
комисија (ДИК) и Државната комисија за спречување корупција (ДКСК). Доколку овие институции ја вршат работата соодветно, тогаш би било многу полесно да се лоцираат неправилностите како на пример непријавување на некои од изворите на финансирање. Покрај тоа, деталното
објавување на донаторите кои ги финансираат изборните
кампањи е потребно со цел да се запре циркулирањето на
пари од незаконски извори во политичкото финансирање.
Објавувањето на изворите на финансирање на политичите партии е неопходен елемент во системот на државно контролирање на политичкото финансирање, а претставува и битен предуслов за спроведување на правилата за
границите односно лимитите на приходи и расходи на изборните кампањи на политичките партии, како и распределбата на средствата од јавни извори, односно од буџетот.
Барањата за објавување се дел од широкиот сет прописи
што го регулираат Изборниот законик во целина, но тие
1

Transparency and Integrity in Political Finance. OECD (2012)
Enhancing Transparency and Integrity in Political Financing: a Scoping
Paper OECD (2011)

2
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имаат особено значење кога станува збор за политичкото
финансирање.3 За да биде ефективно, објавувањето на информациите во врска со финансирањето на изборните кампањи има потреба од ефикасни контролни институции, административни ресурси, доволно буџет и образована работна сила. Политичките партии или индивидуални кандидати може да бидат доведени во искушение да не покажат
транспарентност или пријавите што ги поднесуваат да прикажуваат една искривена слика за нивната финансиска активност од голем број причини. Една од причините за недостаток на поднесување извештај или погрешно пријавување може да биде приемот на поголеми донации во готово.
Искуството со т.н. нови демократии покажа дека донаторите се особено внимателни кога се работи за зачувувањето на нивната приватност, а како услов за донирање
средства на политичките партии бараат да не ги пријавуваат средствата што ги донираат на политичките партии.
Иако поднесувањето извештаи од страна на политичките
партии претставува доста битен елемент изборниот процес
да биде фер и демкратски, искуството покажува дека неговото значење е редуцирано во отсуство на ефективни контролни механизми.4 Поднесувањето извештаи со веродостојни информации е најдобриот начин да се спречат неправилностите во овој домен. Сепак, со цел објавувањето на
информациите да биде ефективно, потребно е да се обезбедат доволно административни и кадровски ресурси, а во
контекстот на Република Македонија за тоа е неопходна и
политичка волја за заживување на постојните контролни
механизми.
3

The Hebrew University of Jerusalem, Political parties and the Quality of
Democracy (International seminar in Mexico, 2008), p 6
4
The Hebrew University of Jerusalem, Political parties and the Quality of
Democracy (International seminar in Mexico, 2008), p 7
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1. Резиме
По распадот на Југославија и стекнувањето независност во 1991, политичката карта на Македонија во текот на
изминатите две децении претрпе значителни промени. Новововедениот повеќепартиски систем доведе до зголемување на бројот на политичките партии. Според последните
податоци од Централниот регистар, на територијата на Република Македонија се регистрирани повеќе од 70 политички партиии и 33 партии кои се активни во сегашниот
систем. Од усвојувањето на Уставот во 1991 година беа
одржани седум парламентарни, шест локални и четири
претседателски избори.
Правната рамка што го регулира финансирањето на
изборните кампањи на политички партии е добро развиена
со исклучок на некои мали недостатоци во контролните
механизми. Основен закон што ја регулира оваа материја е
Изборниот законик5 усвоен во 2006 година, со последна измена во март 2013. 6 Според Изборниот законик, ор-

5

Службен весник, бр. 40 од 31.3.2006
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен
весник, бр.136 од 30.10.2008; Исправка на законот за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен весник, бр.148 од
28.11.2008; Исправка на законот за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен весник, бр. 155 од 16.12.2008; Исправка на
законот за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен
весник, бр.163 од 26.12.2008; Закон за изменување и дополнување на
Изборниот законик; Службен весник, бр. 44 од 5.4.2011; Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен весник, бр. 51
од 13.4.2011; Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен весник, бр. 142 од 13.11.2012; Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен весник, бр. 3 од 27.2.2013;
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик; Службен
весник, бр. 34 од 2.3.2013; Закон за финансирање на политички партии;
6
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ганизаторите на изборната кампања се должни да поднесат
три финансиски извештаи со цел да обезбедат почитување
на принципите на транспарентност и отчетност. Сепак, законот не предвидува поднесување финансиски извештаи
од страна на донаторите на политичките партии. Оваа
околност се смета за недостаток на овој закон. Без поднесување извештаи од донаторите за средствата донирани на
партиите, се дозволува кружење на средства од незаконски извори во финансирањето на изборната кампања.
Во Република Македонија, контролата над финансирањето на политичките партии е во рацете на неколку тела7,
со централна улога на ДЗР. И покрај барањата за поднесување периодични финансиски извештаи кои треба да бидат
објавени од страна на централното контролно тело, се
смета дека генерално постојат слабости во однос на транспарентноста и одговорноста на политичките партии во Република Македонија, како во доменот на редовното финансирање така и во финансирањето на нивните изборни кампањи.8
Освен необјавувањето на донаторите, друг сериозен
проблем претставува и прекумереното трошење на политичките партии за време на изборната кампања. Политичките партии често ги надминуваат границите на дозволени
суми што можат да се потрошат за финансирање на изборната кампања според законот. Постојат случаи на прекумерно трошење на неколку милиони денари, а истовремено

Службен весник, бр.76 од 27.10.2004; Закон за сметководство на
непрофитни организации; Службен весник, бр. 24 од 4.4.2003.
7
Државен завод за ревизија; Државна комисија за спречување
корупција; Државна изборна комисија.
8
Младеновска, П., Парите на партиите – најголема тајна. Радио
Слободна Европа, февруари, 2013.
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сметките не биле платени пред затворањето на посебната
жиро-сметка.9
Изборниот законик забранува финансирање на изборната кампања од средства од Буџетот на Република Македонија. Сепак, организаторите на изборната кампања примаат надоместок од државниот Буџет доколку освоиле најмалку 1,5 % од вкупниот број гласови. Овој надоместок е
во вредност од 15 денари по добиен глас, а исплатата на
овие средства е во рок од три месеци по завршувањето на
изборите. Политичките партии ги финансираат своите кампањи од приватни извори во вид на членарини, донации од
физички лица во износ најмногу од 5000 евра во денарска
противвредност, додека правните лица можат да донираат
најмногу 5% од вкупниот приход од претходната година.10
За донација може да се смета и давањето бесплатни услуги
за организаторот на изборната кампања; давање бесплатни
услуги на организаторот на изборната кампања за кои
плаќа трето лице; продажба на стоки или давање услуги на
организаторот на изборната кампања по цени пониски од
пазарните.
Можноста донаторите да доставуваат извештаи за
средствата донирани на политичките партии значително ќе
ја подобри моменталната состојба на контролирање на
парите во политиката и ќе ја зголеми веродостојноста на
обезбедените информации. Како резултат на ова, ќе се
зголеми и довербата на јавноста во политичките партии и
во политичкиот систем и ќе остави помалку простор за
прикажување неточни информации во врска со изворите на
9

Финален извештај на овластениот државен ревизор за изборната
кампања 2011 година; Соопштение на Државната комисија за
спречување корупција, јуни 2011. Интервју со Слаѓана Тасева. 18 јуни
2011,
Радио
Слободна
Европа;
достапно
на:
http://www.kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=1594
10
Изборен законик, член 83(2).
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финансирање на изборните кампањи. Меѓутоа со цел да се
постигне повисоко ниво на транспарентност од донаторите,
неопходно би било јавноста да биде сигурна дека нема да
има негативни последици за оние коишто ги подржуваат
опозициските партии и коалиции.
Врз основа на емпириските податоци и резултатите
од истражувањето спроведено во рамки на овој проект
може да се заклучи дека функционирањето на државниот и
јавен надзор над финансирањето на изборните кампањи на
политичките партии во Република Македонија е
поизразено во рамки на закон, отколку во пракса. Постои
голем расчекор помеѓу правната и фактичката состојба.
Потребно е да се вложи многу повеќе труд за да се
постигне целта политичките партии да ги
прикажуваат нивните донации на веродостоен и
праведен начин.
Надзорните органи одговорни за контрола на
финансирањето на политичките партии потребно е да го
зајакнат нивниот капацитет и да дејствуваат на
неселективен и непристрасен начин. На овој начин би се
зголемила отчетноста и одговорноста на сите политички
актери и донатори.
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2. Вовед кон студијата
Република Македонија се наоѓа во централниот дел
на Балканскиот Полуостров во југоисточна Европа. На
север граничи со Србија, на исток со Бугарија, на југ со Грција и на запад со Албанија. Во Република Македонија живеат 2.050.671 жители од кои 1.743.403 се гласачи. Според
последниот попис од 2002 година, населението во Република Македонија е составено од: 65,2% Македонци, 24,2%
Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми и 4,0% останати. Република Македонија ја стекна својата независност во 1991 година, кога се оддели од поранешна Југославија.
Во Република Македонија е особено актуелна дебатата за политиката и политичките партии. Сепак, од големо
значење е да се спомне дека не постои некој значаен дискурс во врска со темата политичко финансирање. Ова особено е резултат на фактот што политичкото влијание е широко распространето и политиката ги зафаќа најбитните
сегменти од општествениот живот како на пример економијата, политиките за вработување, законодавството и медиумите. Резултатите од ова истражување ќе бидат искористени во насока на залагање за реформа на законската
рамка со цел да се спроведат транспарентни практики во
финансирањето на политичките партии.
Во изминатиот период Транспаренси Интернешнл
Македонија работеше во соработка со ДИК, ДЗР, Советот
за радиодифузија (СРД), ДКСК и политичките партии со
цел да се направат соодветни измени и дополнувања во
актуелната правна рамка што го уредува финансирањето
на политичките партии, со цел да се подигне свеста и да се
поттикне поширока јавна дебата во врска со политичкото
финансирање како за време на избори, така и за редовното
финансирање на политичките партии. Резулатите од ова
16
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истражување засновано врз самопроценка на политичките
партии, релевантните институции, граѓанското општество
како и експертската јавност, дополнително ќе придонесат
за обезбедување попрецизна проценка и ќе овозможат натамошна заложба насочена кон соодветни и поефикасни
политики на транспарентност во финансирањето на политиката.
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3. Општ контекст на политичкото
финансирање
Правната рамка којашто го регулира финансирањето
на изборните кампањи на политичките партии е релативно
нова. Изборниот законик од 200611 година е првиот закон
донесен во оваа област. Значајно е да се спомне дека овој
закон претрпе повеќе измени и дополнувања со цел да се
исполнат препораките од извештаите на меѓународните организации.12 Како резултат на ова, правната рамка којашто
го регулира изборното финансирање е добро развиена, со
исклучок на недостатоците со кои се соочува во примената. Сепак, извештаите коишто политичките партии ги поднесуваат до надзорните институции не содржат детали за
приходите и расходите, односно извештаите не покажуваат
реална слика за донаторите на кампањата, како ни за нивните донации. На овој начин, донациите коишто прет-ставуваат значаен дел од изворите на финансирање на изборните кампањи на политичките партии не се јасно презентирани во извештаите.
Поради ова, од значење е да се спомне дека системот
на санкции не е ефикасен и досега не е забележан случај
политичка партија или организатор на изборна кампања да
биде казнет поради непочитување на законските обврски
што произлегуваат од Изборниот законик.
Институционалната рамка за ефективно следење на
финансирањето на политичките партии беше креирана во
2012 година, со што ДЗР доби главна улога во контролата
на политичкото финансирање.
11

Службен весник на Р. Македонија, бр.40/2006
Извештајот на Греко од третата рунда на евалуација, усвоен во март
2012; ОБСЕ/ОДИХР, Извештаи 2012.

12
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Државно финансирање
Изборната кампања не може да се финансира со средства од јавни претпријатија и јавни установи и законот забранува финансирање од државниот буџет, со исклучок на
оние средства кои политичките партии ги добиваат во вид
на надоместоци во случај на стекнати најмалку 1,5% од
вкупниот број гласови на избори.
Приватно финансирање
Повеќето донации коишто политичките партии ги
примаат со цел да ја финансираат изборната кампања, се
донации од приватни извори.
Изборната кампања не може да се финансира од средства од граѓански здруженија, верски заедници, религиозни групи и фондации; средства од странски влади, меѓународни инситуции и организации на странски држави и
други надворешни ентитети, ниту пак од средства од неидентификувани извори.
Даночни олеснувања
Не постојат даночни олеснувања за приватните
донации на политичките партии за изборната кампања. 13
Законот не предвидува даночни олеснувања за кандидатите и партиите да ги пријават донациите за изборната кампања.
Книговодство
Според Законот за сметководство на непрофитни организации, финансиските извештаи на политичките партии
13

Закон за донации и спонзорства во јавните дејности, бр. 47/06 и
86/06, член 17
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за изборната кампања се потпишуваат од страна на овластениот потписник на партијата, во овој случај организаторот на изборната кампања. 14 Овој потпис е потврда дека
сите информации во финансиските извештаи се точни и во
согласност со закон. Потписникот е одговорен за финансирањето на изборната кампања.
Обврски за поднесување извештаи
Политичките партии коишто учествуваат на избори
се должни да поднесат три финансиски извештаи. Сите три
извештаи ги поднесува организаторот на изборната кампања до ДЗР, ДКСК и ДИК. Овие институции се должни да
ги објават извештаите на нивните официјални веб-страници.
Транспарентност
Како што е спомнато погоре, организаторот на изборната кампања има обврска да поднесе финансиски извештаи за приходи и расходи за изборната кампања. Овие извештаи организаторот ги поднесува до ДЗР, ДИК, ДКСК и
до Собранието на Република Македонија. Државните институции ги објавуваат овие извештаи на нивните официјални веб-страници.15 Освен институциите, финансиските извештаи за изборната кампања треба да се објавуваат и од
страна на политичките партии. Од спроведеното истражување може да се заклучи дека само мал дел од политичките
партии коишто учествувале на парламентарните избори
2011 ги објавиле извештаите за изборната кампања на нивните официјални веб-страници.

14
15

Закон за сметководство на непрофитни организации
Изборен законик, член 85 (4)
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Надворешен надзор
Постојат неколку тела коишто имаат улога во вршењето контрола на финансирањето на изборната кампања на
политичките партии. Во продолжение можат да се видат
нивните овластувања и обврски.
1. Државен завод за ревизија
Финансирањето на изборните кампањи на политичките партии како и нивното годишно финансирање е предмет на надворешна контрола од страна на ДЗР.16 По добивањето на извештаите од политичките партии за изборната
кампања, ДЗР е должен да ги објави овие извештаи на официјалната веб-страница. При анализата на финансиските
извештаи на политичките партии, доколку утврди неправилности кои се спротивни со одредбите на Изборниот
законик, ДЗР е должен да поднесе барање за поведување
на прекршочна постапка или пријава до надлежниот државен обвинител во рок од 30 дена од денот на утврдување на
неправилностите.17
2. Државна комисија за спречување корупција
ДКСК има надлежност да го следи финансирањето на
изборната кампања на политичките партии, како и нивното
годишно финансирање, со цел да се увери дека политичките партии не користат средства од илегални извори за
финансирање на нивната кампања. Доколку ДКСК утврди
неправилности врз основа на добиените финансиски извештаи, како на пример користење буџетски средства или
16

Закон за државна ревизија, член 1; Закон за финансирање на
политички партии, член 26; Изборен законик, член 85.
17
Изборен законик, член 85 (6).
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средства од јавни претпријатија, како и средства од други
правни лица коишто располагаат со државен капитал, потребно е да поднесе извештај до Собранието на Република
Македонија во рок од три месеци по завршувањето на
изборите. Овој извештај е потребно да ги содржи информациите од анализата на ДКСК за можни злоупотреби во врска со изворите на финансирање на изборната кампања.18
Други тела
Освен ДЗР и ДКСК, постојат и други тела што вршат
контрола на финансирањето на изборните кампањи на политичките партии. Вакви институции се: ДИК и СРД.
ДИК е надлежна за организирање и мониторинг на
изборите. Политичките партии што учествуваат на избори
се должни финансиските извештаи за изборната кампања
да ги поднесат и до ДИК којашто пак има должност да ги
објави на својата официјална веб-страница. СРД е задолжен за мониторинг на политичкото рекламирање во медиумите за време на изборната кампања.
Санкции
Законот
предвидува
финансиски
казни
за
политичките партии коишто учествуваат на избори во
различни форми. Овие казни варираат од губење на
надоместокот за трошоци на изборната кампања,19 казни за
злоупотреба на буџетски средства и казни за прекршок на
политичка партија или коалиција, доколку не ги вратат
средствата во пропишаниот временски рок, во случај на
неподнесување на листата на кандидати.20
18

Закон за спречување корупција, член 12.
Изборен законик, член 177- а
20
Изборен законик, член 188-а
19
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4. Методологија
КРИНИС (CRINIS methodology) методологијата
вклучува проценка на два различни вида политичко
финансирање: на финансиски средства за финансирање на
политичките партии и на средства наменети за
финансирање на изборната кампања за парламентарни, а
кога е применливо и за претседателски избори.
Овој извештај се однесува само на проценката на
финансиските средства на политичките партии за
изборната кампања за време на вонредните
парламентарни избори во 2011 година.
Методологијата вклучува проверка на регулаторната
рамка во однос на транспарентноста на политичкото
финансирање, за да се спореди со меѓународно признатите
принципи. Преку различните истражувачки методи, тој
испитува и што се случува во праксата. Преку обезбедување темелна дијагноза на правната рамка и конкретната
пракса, обезбедува силни емпириски докази за креирање
јасна слика во областите каде што е потреба реформа.
Информации собрани за време на истражувањето
се користеа за да се создаде индекс на транспарентност
на финансирањето на политичките партии. Нивото на
транспарентност е квантификувано земајќи ги предвид
следниве десет димензии: (Табела 1).
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Табела 1: Десет димензии на транспарентност во политичкото
финансирање
Димензии
1.Интерно
книговодство на
партиите
2.Поднесување
извештај до
надзорната државна
агенција
3.Сеопфатност или
опсег на извештајот

4. Длабочина на
извештајот

5. Веродостојност на
извештајот
6. Јавно објавување

24

Генерички прашања за градење
показатели
Дали книговодството е задолжително со
закон? Во пракса, колку е
професионален персоналот?
Дали партиите, оние што даваат услуги,
донаторите и медиумите со закон
положуваат сметка за својата улога во
политичкото финансирање?
Кога и во каков формат?
Дали извештаите ги вклучуваат јавните
и приватните извори?
Дали ги покриваат приходите и
расходите?
Дали ги покриваат паричните прилози,
прилозите во натура, попустите и сл?
Според законот, дали извештаите
вклучуваат информации за
поединечните донации?
Дали јасно го идентификуваат
донаторот на секоја донација?
Дали различните актери ги откриваат
сите извори во извештаите?
Колку се прецизни извештаите, според
мислењето на експертите?
Дали е задолжително државните
институции/партиите да ги
обелоденуваат информациите за
политичкото финансирање?
Во пракса колку се достапни таквите
информации за експертите, новинарите
и обичните граѓани?
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7. Превентивни
мерки

8. Казнени мерки

9. Државен надзор

10. Јавен надзор

Дали донациите се канализирани
исклучиво преку официјални банкарски
сметки?
Дали има некакви дупки во законот за
анонимни донации?
Кои се постојните казнени мерки –
граѓански, кривични и политички –
според законот? Во пракса дали постојните закони строго се спроведуваат?
Дали експерти ги оценуваат
институциите за државен надзор како
независни?
Дали се сметаат за ефикасни?
Од перспектива на самопроценка, дали
им недостасуваат човечки ресурси?
Дали им недостасува обука?
Дали постојат организации на
граѓанското општество кои го следат
политичкото финансирање? Во кои
области на политичкото финансирање
тие развиваат активности?
Дали експертите ги оценуваат организациите за јавен надзор како независни?

Интерно книговодство (1. димензија) се однесува
на тоа на кој начин политичките партии интерно управуваат со своите финансиски средства. Поднесувањето
извештаи до државните институции за надзор (2.
димензија) проценува во колкави размери партиите
или кандидатите поднесуваат извештаи до владините органи за надзор. Три димензии – сеопфатност на
извештаите (3. димензија), колку детелен е извештајот (4.
димензија) и веродостојност на извештаите (5. димензија) – се во фокусот на природата на податоците изнесени во финансиските извештаи и помагаат да се утврди
квалитетот на информациите поднесени до органите за
25

Купување влијание: парите и политиката во Република Македонија

надзор. Тие ги проценуваат клучните области како што
се сите релевантни финансиски активности, вклучително
трансакции во кеш, натура и друго, идентитетот на донаторот, кредибилитет на поднесените податоци и перцепција за кредибилитетот на извештаите од страна на клучните актери. Јавното објавување (6. димензија) се занимава со пристапот на јавноста до информации за политичкото финансирање. Третата група димензии која ги вклучува превенцијата (7. димензија), казнените мерки (8.
димензија) и државниот надзор (9. димензија) се осврнуваат на мониторингот на почитувањето на утврдените
правила и регулативи. Ова вклучува превентивни мерки
за да се олесни ефективниот надзор, постоењето казнени мерки коишто можат да бидат изречени и институциите и актерите што се задолжени за спроведување
на функции за надзор. Конечно, јавниот надзор (10. димензија) се осврнува на следењето и надзорната улога на
граѓанското општество и медиумите без разлика на официјалниот државен надзорен орган во однос на прашањата на политичкото финансирање.
Информациите собрани преку вклучување широк
спектар извори и различни истражувачки методи поврзува
над 75 показатели за проценка (закони и пракса). Прашањата што се однесуваат на секој показател се со различен
спектар што се пренесува во различни вредности за конечните резултати за секој показател.
Скалата за секој показател варира од 0 до 10, каде 10
укажува дека земјата ги има исполнето сите критериуми
што се очекуваат во смисла на транспарентност и отчетност,
а 0 покажува дека ниеден од овие критериуми не биле исполнети.
Резултатите меѓу 0 и 10 се групирани во три
категории за проценка: недоволно (0 до 3,3), просечно
(3,4 до 6,7) и добро (6,8 до 10).
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Табела 2. Квантитативен индекс за транспарентноста во
финансирањето на политичките партии Димензии,
показатели и влијание на законите и праксата
Димензии
1. Интерно
книговодство
2. Поднесување
извештај до државен
надзорен орган
3. Опсег на
извештаите
4. Длабочина на
извештајот
5. Веродостојност на
извештајот
6. Јавно објавување
7. Превентивни мерки
8. Казнени мерки

9. Државен надзор
10. Јавен надзор

Број на
индикатори
вкупно 5
3 закон
2 пракса
вкупно 6
3 закон
3 пракса
вкупно 4
2 закон
2 пракса
вкупно 5
3 закон
2 пракса
вкупно 3

Вредност на
законот/праксата
50% закон
50% пракса
50% закон
50% пракса
50% закон
50% пракса
50% закон
50% пракса
100% пракса

вкупно 14
6 закон
8 пракса
вкупно10
5 закон
5 пракса
вкупно 12
6 закон
6 пракса

50% закон
50% пракса

вкупно 5
2 закон
3 пракса
вкупно 5

50% закон
50% пракса

50% закон
50% пракса
50% закон
50% пракса

100% пракса
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Извори на податоци
Оваа студија ги користи и примарните и секундарните извори за собирање податоци. Во рамки на истражувањето беа проучени релевантните закони и регулативи за
проценка на законодавната рамка. За анализа на праксите,
истражувачкиот тим ги испита извештаите на политичките
партии и надзорни органи и интервјуираше различни засегнати страни за да добие информации за работата на системот за финансирање на партијата и нејзиниот надзор.
Клучните актери кои беа испитани вклучуваа девет21 политички партии, избрани врз основа на бројот на седишта освоени на последните парламентарни избори (види прилог
А). Исто така во анкетата учество зедоа и единаесет пратеници од седум партии претставени во Собранието.22
Државниот завод за ревизија како водечки надзорен
орган служеше како главен извор којшто исто така обезбеди пристап до некои од секундарните извори како што се
финансиските извештаи на партиите.23
На терен беа спроведени тестови за да се измери
колку е лесно граѓаните да дојдат до информации за финансирањето на политичките партии и со тоа да се проценат стапките на одговори на различните институции
вклучително партиите, државните надзорни органи,
21

Добиени се одговори од шест од вкупно девет политички партии.
Потребно е да се спомне дека две политички партии формално
постојат, но нивното функционирање е доведено во прашање поради
немање седиште, така што беше тешко да се стапи во контакт со нив,
затоа што телефонските броеви не им беа функционални.
22
Од 20 пратеници коишто учествуваа во проектот, единствено 11
обезбедија одговор на прашалниците.
23
Државниот завод за ревизија како институција одговорна за
контрола на финансирањето на политичките партии, не одговори на
прашањата. Оваа институција испрати писмо со образложение зошто
не може да обезбеди одговор.
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медиумите и донаторите. Тестовите за пристапот до информации беа спроведени од страна на истражувачки тим
кој користеше стандардни постапки во контактирањето на
различните актери. Вторите тестови беа спроведени од
страна на група волонтери врз просечни граѓани. Целта
беше да се измери капацитетот за пристап до истите информации од страна на лица со различно ниво на знаење и
контакти.
Методи за собирање податоци
Засегнатите страни, меѓу кои и ДКСК како и партиските сметководители беа лично интервјуирани врз основа
на анкетниот прашалник. Медиумските компании, донаторите и партиите пред сè, беа контактирани со писма, преку
барање за информации за нивните приходи и расходи и детали за медиумското време што им било дадено или продадено на партиите. Во претходно споменатиот граѓански
експеримент на учесниците им беше дадена листа на конкретни информации што беше потребно да ги најдат во
врска со финансирањето на изборната кампања на политичките партии користејќи различни начини на комуникација вклучително интернет, телефон или официјални писма во кои се бараа информации.
Табелата 3 дава преглед на видовите информации
што биле собрани, изворите на информации и методот на
собирање на податоци што бил користен.
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Табела 3: Вид и извори на информации
Вид на информации
Правна рамка
Интерни пракси на
партијата во однос
на финансиските
прашања
Објавување
информации

Приходи и расходи
на политичките
партии
Општа пракса во
однос на
финансиското
работење на
политичките
партии
30

Извор на
информации
Релевантни
закони и
регулатива
Извештаи на
партиите,
службена
евиденција и
јавни
информации
Политички
партии,
надзорни
органи,
донатори,
медиумски
агенции

Метод за собирање
на податоците
Правен преглед

Партии,
надзорни
органи,
донатори,
контролни тела
Партии,
пратеници, ДЗР,
ДКСК, НВО,
експерти

Интервјуа

Тимска анализа
заокружена со
интервјуа со
партиски
сметководители и
експерти
Истражување на
јавно достапни
информации
Тестирање на
достапноста на
информациите од
различни засегнати
страни преку
писмени барања

Интервјуа
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Опсег на студијата
Оваа студија ги анализира единствено податоците поврзани со финансирањето на изборната кампања на политичките партии за предвремените парламентарни избори
во 2011 година. Првата фаза од проектот беше фокусирана
на анализа на податоците поврзани со годишното финансирање на политичките партии. Резултатите презентирани во
оваа студија се однесуваат само на транспарентноста во
финансирањето на изборните кампањи на политичките
партии за вонредните парламентарни избори во 2011
година.
Ограничувања на студијата
Битно е да се спомне дека постојат неколку ограничувања со кои истражувачкиот тим се соочи за време на
спроведување на активностите на проектот. Имено, темата
финансирање на политички партии се смета за помалку
транспарентна и помалку контролирана област на
македонската политичка сцена. Неодамна дополнетата
правна рамка с¢ уште не се имплементира ефективно, а како доказ за тоа се малиот број извештаи од страна на државните надзорни институции во врска со финансирањето
на политичките партии и нивните изборни кампањи. За
време на парламентарните избори во 2006 година, Транспаренси Интернешнл - Македонија спроведе мониторинг
на расходите за изборната кампања на политичките партии
базиран на извештаите од медиумите и набљудувачите на
изборите. Со исклучок на ова истражување, не постојат
други претходни истражувања во врска со темата финансирање на изборната кампања на политичките партии, којашто оди подалеку од извештаите на медиумите и на теренските набљудувачи. Во Република Македонија има ограни31

Купување влијание: парите и политиката во Република Македонија

чен јавен дијалог во врска со ова прашање. Ова води кон
различни предизвици со оглед дека истражувачкиот тим
имаше ограничен број секундарни извори на податоци и
експертиза достапни за предметот на студијата.
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5. Резултати од истражувањето

Табела 1: Кринис индекс: графиконот ги прикажува севкупните наоди со
збирните просеци

Табела 2: Графиконот ги прикажува севкупните резултати за законите и праксата
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Прва димензија: интерно книговодство
Првата фаза од поднесувањето извештаи од партијата
е интерното книговодство. Правните обврски во областа на
книговодството и политичката култура на партиите се фактори коишто можат да влијаат на оваа димензија. За партиите да ги почитуваат правните регулативи и да ги потврдат своите вредности и принципи неопходно е да имаат
функционална администрација со неопходните капацитети.
Во оваа студија интерното книговодство на партиите
се мереше со пет општи показатели. Тие вклучуваа правни
услови за партиите за да се води евиденција за приходите,
расходите и имотот и нивната конкретна пракса во оваа
насока. Другите показатели се однесуваат на прашањата на
објавување на овие информации на членовите на партијата,
стандардот на сметководствени постапки што се следи,
овластените поединци кои ги потпишуваат финансиските
сметководствени извештаи и дали финансиската евиденција се води за пропишаниот временски период.

Табела 3: Димензија 1 – интерно книговодство

34

Купување влијание: парите и политиката во Република Македонија

Според законот за сметководство на непрофитни
организации, политичките партии имаат обврска да водат
деловни книги и регистар на нивните средства, како и кое
било друго правно лице во државата.
Организаторот на изборната кампања го потпишува
финансискиот извештај за приходите и расходите на кампањата. Правната рамка што ја уредува материјата поврзана со финансирање на изборните кампањи на политичките
партии, не предвидува финансиските извештаи на политичките партии да се потпишуваат од страна на овластен
сметководител или надворешен ревизор. Финансиските извештаи на политичките партии се потпишуваат единствено
од организаторот на изборната кампања.
Во врска со стручното ниво на администрација, сите
партии со кои истражувачкиот тим имаше можност да се
состане, имаа сметководители задолжени за нивните финансии. Се чини дека политичките партии имаат воспоставено професионален систем на финансиско работење.
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Втора димензија: поднесување извештај
до надзорен орган
За оваа димензија студијата се фокусираше на пет
показатели кои ја покриваат правната рамка и
поднесувањето извештаи до назначените државни
надзорни органи. Овие показатели вклучуваат прашања за
тоа дали партиите мораат да им дадат отчет на државните
институции, дали донаторите имаат обврска да поднесат
извештај, дали постои конкретен стандардизиран формат
за поднесување информации и колку често е потребно да
се поднесе извештај.

Табела 4: Дименизја 2 – поднесување извештаи

Според Изборниот законик, организаторите на изборните кампањи имаат обврска да ги поднесуваат своите финансиски извештаи до ДЗР, ДКСК, ДИК и Собранието на
Република Македонија.24 Законот не предвидува донаторите ниту пак давателите на услуги на политичките партии да
24

Изборен законик, член 85
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поднесуваат извештаи за донациите, односно услугите дадени на политичките партии.
Организаторот на изборната кампања е должен да поднесе три финансиски извештаи до државните надзорни
институции: Првиот извештај за приходите и расходите на
изборната кампања се поднесува единаесетиот ден од денот на започнување на изборната кампања, вториот извештај за втората половина од изборната кампања треба да биде поднесен еден ден по завршувањето на изборната кампања. Конечно, третиот финансиски извештај којшто содржи податоци за целиот период од изборната кампања, го
поднесува организаторот на изборната кампања во рок од
30 дена по завршувањето на кампањата до ДИК, ДЗР,
ДКСК и до Собранието на Република Македонија. Овој е
конечен извештај за приходите и трошоците на партијата
за изборната кампања.
Обврска да поднесуваат извештаи имаат и медиумите.
Медиумите се должни да поднесат извештај во рок од 15
дена од денот на завршувањето на изборите. Овие извештаи содржат податоци за рекламниот простор
искористен од секоја политичка партија, односно
организатор на изборна кампања, како и износот на
средства искористен за медиумско рекламирање. Овој
извештај медиумите го поднесуваат до ДИК, ДЗР и до
ДКСК25.
Медиумите имаат обврска да го поднесат извештајот
и до Советот за радиодифузија. Истражувањето покажа
дека сите учесници на парламентарните избори во 2011
година го испочитувале рокот за поднесување на првиот
извештај. Додека пак, четири од политичките партии
коишто учествувале на изборите не го доставиле вториот
финансиски извештај во пропишаниот рок. По истекот на
рокот за поднесување на финалниот извештај, според
25

Изборен законик, член 85а (1), (2) и (3).
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ДКСК, четири партии коишто учествувале на изборите не
ги поднеле финалните извештаи за целиот период на
изборната кампања.26

26

Првична информација од анализата на извештаите на
политичките партии за изборната кампања, Државна комисија за
спречување корупција, јуни, 2011.
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Трета димензија: опсег на извештаите
Опсегот на извештаите се фокусира на два главни показатели: какви видови извори на финансирање се вклучени во извештаите (на пр. донации и јавно финансирање) и
какви трошоци се вклучени во извештаите (на пр. трошоци
од приватни донации и трошоци од јавни дотации).

Табела 5: Димензија 3 – опсег на извештаи

Политичките партии коишто учествуваат на избори
имаа обврска да поднесат извештаи до соодветните надзорни органи со цел да ги оправдаат средствата што ги добиле
и потрошиле за изборната кампања. Како што спомнавме,
овие извештаи се поднесуваат од страна на организаторот
на изборната кампања до ДЗР, ДИК, ДКСК и до Собранието на Република Македонија.27
Финансиските извештаи на политичките партии за
изборната кампања мораат да содржат информација за различните видови средства и извори на приходи вклучувајќи:
27

Член 85 од Изборниот законик.
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парични донации од физички лица, парични донации од
правни лица, донации во вид на добра, попуст на добра и
услуги, самофинансирање. Интересно е да се спомне дека
овие извештаи содржат детални информации за видот, износот и датумот на секоја донација. Кога станува збор пак,
за расходите на изборната кампања, битно е да се спомне
дека овие извештаи не содржат податоци за датумот на секој расход ниту пак за името на давателот на услугата или
пак износот на расходот. Овие извештаи содржат единствено информација за извршениот трошок. На пример: комуникациски услуги – вкупен износ; трошоци за рекламирање – вкупен износ. Врз основа на информациите во финансиските извештаи на политичките партии, главен извор на
средства за изборната кампања биле средствата од донации
од физички и правни лица. Сите донации коишто партиите
ги примиле со цел да ги финансираат нивните кампањи,
според податоците во извештаите се во согласност со дозволените износи на донации или донации во износ до 5000
евра од физички лица и донации во износ од 5% од вкупниот приход од претходната година од правни лица.28
Според податоците од ДКСК, организаторите на изборни кампањи на три политички партии и една коалиција,
потрошиле повеќе средства отколку што имале на нивните
сметки, обезбедени со донации.29

28

Првична информација од анализата на извештаите на
политичките партии за изборната кампањи, Државна комисија за
спречување корупција, јуни, 2011.
29
Анализа на извештаите на политичките партии, Државна комисија за
спречување корупција, јуни, 2011.
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Четврта димензија: длабочина на
извештаите
Деталноста или длабочината на дадените информации се подеднакво важни како и сеопфатноста на извештајот. Корисноста на финансиските извештаи зависи во голема мерка од информациите што се вклучени во нив. Затоа
извештаите треба да го идентификуваат секој донатор, износот и датумот на секоја донација и на сличен начин да ги
набројат расходите. Оваа длабочина на информацијата им
дозволува на надзорните тела, групите на граѓанското општество и гласачите генерално да ја проверат точноста на
добиената информација, да ги идентификуваат партиите
кои зависат исклучиво од неколку избрани донатори и да
ги набљудуваат идните претставници дали ќе има некое
дејство од кое нивните донатори би имале корист на
сметка на јавноста. Оваа димензија беше измерена со показателите на збирниот содржател, како на пример: колку детални се извештаите за приходите и расходите и дали постои праг за објавување на приходот во финансиските извештаи.

Табела 6: Димензија 4 – длабочина на извештаите
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Како што е наведено погоре, политичките партии
што учествуваат на избори се должни да поднесат финансиски извештаи за приходите и расходите за изборната
кампања. Овој извештај се поднесува во стандардизирана
форма, односно на образец којшто го издава Министерството за финансии на Република Македонија и може да се
симне од веб-страницата на Министерството. Како што беше наведено, извештајот ги содржи сите потребни инфрмации во врска со датумот и износот на секоја донација, како
и податок за името на донаторот.
Битно е да се спомне дека законот не предвидува
праг за објавување на вредноста на донацијата. Сите донации коишто политичките партии ги примаат за финансирање на изборната кампања, мораат да бидат објавени без
разлика на вредноста на донацијата.
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Петта димензија: веродостојност на
извештаите
Клучен елемент во поднесувањето извештај – заради
својата тесна поврзаност со транспарентноста – е неговата
веродостојност или верувањето дека податоците содржани
во извештајот се точни. Затоа оваа димензија е заснована
на перцепцијата и не постојат законски показатели. Веродостојноста на извештајот е поврзана со тоа колку е достапен за јавноста и во колкава мерка јавноста ја контролира
неговата точност. Доколку веродостојноста на податоците
е под знак прашање интересот на јавноста за следење природно, ќе опадне.
Мерењето на веродостојноста на податоците е тешко.
Кринис методологијата се потпира на податоци од анкети
со клучните актери во оваа тематска област како што се
партиските сметководители, службените лица од надзорните органи и членовите на граѓанското општество.
Повеќекратни показатели ги обработија одговорите
на прашања како на пример: колку се точни извештаите (на
пр. во однос на процентот на донациите за кои постои шанса да бидат пријавени), фаворизирање и страв, како и дали
е можно да се добие точна слика за финансирањето на партиите кога ќе се погледнат официјалните финансиски извештаи.
Кога испитаниците во рамките на истражувањето беа
прашани за нивното мислење во врска со веродостојноста
на финансиските извештаи на политичките партии, просечниот резултат беше незадоволителен и изнесуваше 2,9
(погледнете го графиконот подоле).
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Табела 7: Димензија 5 – веродостојност на извештаите

Исто така испитаниците имаа силна перцепција дека
Владата е наклонета кон владејачките партии што можеше
да се види преку злоупотреба на административните ресурси. Постои речиси едногласно мислење дека законски дефинираните казни не се спроведуваат.
Имајќи ги предвид резултатите од истражувањето,
може да се заклучи дека не може да се добие јасна слика за
финансирањето на изборните кампањи на политичките
партии единствено преку увид во нивните финансиски извештаи. Во врска пак со веродостојноста на податоците содржани во извештаите, испитаниците веруваат дека донаторите не сакаат нивните имиња да бидат објавени, затоа
што вистинската цел на донациите е промоција на идни
услуги, а донаторите стравуваат да не се вплеткаат во некакви политичка скандали.
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Шеста димензија: јавно објавување
Објавувањето на финансиски информации е клучниот елемент за медиумите, организациите на граѓанското
општество и граѓаните со цел да можат да се вклучат во
следењето на партиските финансии. Оваа димензија се заснова врз показатели кои ги опишуваат видовите барања на
коишто партиите мораат да одговорат: објавувањето информации за јавните дотации; објавувањето информации
за добиените приватни финансиски средства, колку често
се објавуваат и каналите преку кои јавноста се запознава
со таквите информации (посети на партијата, изборното
управно тело, пристап до интернет и сл.).
Исто така, беа користени дополнителни показатели
засновани на наодите од тестовите на терен за мерење на
праксите на објавување. Ова го вклучуваше експериментот
со граѓаните во рамките на кој група граѓани, новинари и
студенти побараа информации од различни засегнати страни (како што се политички партии, донатори, телевизии).
Овие показатели се засновани на следниве прашања: Какви
информации беа добиени преку теренските тестови спроведени од волонтерите? Која беше стапката на дадени
одговори со барањата за информации поднесени од локалните истражувачки тимови? И дали партиите доброволно
ги објавуваа финансиските информации?
Според Изборниот законик, постои законска обврска
за објавување на податоците од финансиските извештаи на
политичките партии за изборната кампања. ДИК, ДЗР како
и ДКСК се должни јавно да ги објават овие извештаи на
нивните официјални веб-страници.30

30

Изборен законик, член 85 (3)
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Табела 8: Димензија 6 – јавно објавување

Во врска со прашањето за објавувањето на финансиските извештаи од страна на самите партии, потребно е да
се спомне дека еден дел од партиите што учествувале на
парламентарните избори 2011 година ги објавиле овие извештаи на нивните официјални веб-портали, но сепак, поголемиот дел од нив не сакаа да споделат информации во
врска со нивните приходи и расходи за изборната кампања.
Изненадува податокот дека на барањето за копија од финансискиот извештај за изборната кампања за парламентарните избори 2011 година, единствено една партија одговори на барањето и испрати копија од финансискиот извештај. Со цел да се добијат потребните информации, истражувачкиот тим ги пребаруваше веб-страниците на политичките партии во насока на наоѓање на финансиските извештаи на политичките партии за изборната кампања 2011
година. Останатите партии одговорија дека поради тоа што
на парламентарните избори учествувале во коалиција, ги
немаат овие извештаи. Овие партии препорачаа извештаи-
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те да се побараат од партијата којашто била организатор на
изборната кампања.31
Понатаму, прашалниците коишто беа одговорени од
страна на граѓаните и студентите покажаа дека во Република Македонија, помладите луѓе не се многу запознаени со
начините на коишто политичките партии ги финансираат и
треба да ги финансираат нивните изборни кампањи.
Другата група, особено новинарите кои имаат познавање од оваа тематика, одговорија дека увид во финансирањето на изборните кампањи на политичките партии може да се добие единствено од финансиските извештаи објавени на веб-страниците на ДЗР и ДКСК. За жал, овие извештаи содржат податоци единствено за помалите донатори. Донаторите коишто донираат повисоки износи – не се
објавуваат. Како пример за ова се наведуваат приватните
фирми што донираат високи износи на партиите. Овој случај се потврдува со дупката од 3,5 милиони евра – пари
што биле потрошени за изборната кампања на една политичка партија, но не беа оправдани. На овој начин, поголемите донации на политичките партии за нивните изборни
кампањи, јавно не се објавуваат.

31

Од 13 партии до кои беа испратени барања за информација во врска
со нивните финансиски извештаи, единствено една партија одговори
на барањето и испрати копија од својот финансиски извештај за изборната кампања во 2011 година. Поголемиот дел од политичките партии
одговорија дека извештаите од изборната кампања за парламентарните
избори 2011 година, се достапни на нивните официјални веб-страници.
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Седма димензија: превентивни мерки
Оваа студија ги проценува димензиите на превентивни механизми во финансирањето на политичката партија
со користење показатели коишто укажуваат на постоење
централизиран систем на банкарски трансакции (познати
како „единствена сметка“) и забрана на депозити во готово
што би можело да го спречи идентификувањето на потеклото на донациите. Исто така оваа димензија дава осврт и
на постоењето на превентивни меки против злоупотребата
на владините ресурси и на прашањето дали постојат фискални поттици за објавување на донациите. Друг показател
испитува дали постојат регулативи за медиумите за спречување на потенцијалната злоупотреба на политичкото
влијание.

Табела 9: Димензија 7 – превентивни мерки

Во однос на прашањето за единствена сметка, законот бара сите финансиски трансакции за изборната кампања на политичките партии да се вршат преку банка. На
овој начин, партиите треба да имаат единствена сметка за
48
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да примаат и трошат средства од неа, односно сите трансакции треба да се извршуваат преку оваа сметка. Организаторот на изборната кампања во банка во Република
Македонија задолжително отвора жиро-сметка со назнака
„за изборна кампања“, во рок од 48 часа по потврдувањето
на листата на кандидати и во тој рок од 48 часа, доказот за
отворена жиро-сметка се доставува до надлежната изборна
комисија.32
Исклучок од овие правила е примањето донации во готово. Законот не ги забранува донациите во готово, но организаторот на изборната кампања е должен сите донации
добиени од правни и физички лица да ги депонира на банкарската сметка за изборната кампања.33
Во однос на спречувањето на злоупотреба на јавни
средства, постојат одредени правни механизми, но тие не
се сеопфатни. Измените и дополнувањата на Изборниот законик од 13 ноември 2012, по последните парламентарни
избори во 2011 година, во голема мерка го подобрија Изборниот законик. На пример, казна од 500–1500 евра ќе им
биде изречена на партија или на кандидат за прекршување
на правилата на изборната кампања.
Законот не бара од донаторите да поднесуваат извештаи во врска со донациите коишто им ги донираат на политичките партии. Не постојат ниту даночни обврски за донаторите да ги пријавуваат донациите што ги донираат на
политичките партии за нивните изборни кампањи. Извештаи за примените донации поднесуваат единствено политичките партии коишто учествуваат на избори.
Постои можност од казнување на политичките партии и кандидати доколку не поднесат финансиски извештај
за нивните изборни кампањи. Со други зборови, ова може
да биде поттик за поднесување извештаи.
32
33

Изборен законик, член 71 (1)
Изборен законик, член 71 (4)
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Законот предвидува можност сите политички партии
што учествуваат на избори да користат рекламен простор
во медиумите за рекламирање на својата програма. Но во
пракса, поголемите политички партии го закупуваат целиот рекламен простор без никаков проблем, а од друга страна ова претставува проблем за помалите партии кои често
не можат да си дозволат да закупат рекламен простор во
медиумите.
Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни на сите учесници во изборниот
процес да обезбедат рамноправен пристап за платено
политичко рекламирање. Според членот 75–а од Изборниот
законик,34 ценовниците утврдени од медиумите, не можат
да се менуваат во текот на изборната кампања. Според законот, медиумите се должни да ги објават ценовниците на
своите програми или во нивните печатени изданија.35
Сепак, во пракса, ситуацијата е поинаква. Некои партии добиваат попусти на нивното рекламирање во одредени медиуми и на овој начин можат да си дозволат да го закупат целиот рекламен простор во тој медиум. На овој начин не оставаат простор за помалите политички партии.

34
35

Изборен законик, член 75 -а
Изборен законик, член 75 -а (3).
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Осма димензија: санкции
Како и кај повеќето димензии повеќекратните показатели коишто се фокусираа на законската рамка и праксите
се користеа за проценка на димензијата на санкциите. Вклучените прашања во врска со казнените мерки беа: дали
постојните закони за финансирање на изборните кампањи
на политичките партии се применуваат во пракса? Дали
актуелното законодавство во оваа област е адекватно?
Дали казнените мерки за повреда на утврдените правила се
соодветни? Со цел да се потврди дали казнените мерки се
применуваат, беа разгледани извештаите во медиумите и
судските случаи.

Табела 10: Димензија 8 – санкции

Законот предвидува различни форми парични казни
за партиите коишто учествуваат на избори. Ваквите казни
варираат од губење на правото за надоместок за трошоците
на изборната кампања36, казни за злоупотреба на средства
36

Изборен законик, член 177 -а
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од буџетот, казни за прекршок на политичка партија или
коалиција ако не ги вратат средствата на донаторите во
пропишаниот временски период во случај на неподнесување на листата на кандидати.37Законот исто така предвидува
казни и за медиумите доколку не ги почитуваат правилата
за рекламен простор за време на изборната кампања во висина од 200.000 до 300.000 денари.
Законот предвидува и седумдневна забрана за емитување политичка програма доколку медиумите не ги покриваат изборите на фер, балансиран и непристрасен начин
или доколку за време на изборна кампања на сите организатори на изборни кампањи не им овозможуваат подеднакви услови за пристап до сите облици на медиумско претставување.38
Ситуацијата во пракса е значително поинаква. Многу
неверојатно е дека неподнесувањето, делумното поднесување или поднесување извештаи со неточни податоци ќе
биде санкционирано со казни. Досега, ниедна политичка
партија не била казнета за сторен прекршок поради непочитување на правилата на изборната кампања.
37

Според Изборниот законик, казна во износ од 500–1500 евра ќе им
биде изречена на членовите на Владата и на заменик–министрите
доколку постапуваат спротивно на членот 8–а од Изборниот законик.
Членот 8–а се однесува на активностите на Владата или попрецизно им
забранува на членовите на Владата да располагаат со средства од Буџетот за некоја цела како на пример: започнување изградба со средства
од Буџетот или со средства од јавни извори, компании или други јавни
институции, вонредни исплаќања на плати, пензии, социјална помош
или други плаќања од Буџетот. Според Изборниот законик, казна во
износ од 4000–5000 евра ќе му биде изречена за прекршок на лице, политичка партија или коалиција доколку не ги вратат средствата од
донациите на донаторите во случај на неподнесување на листата на
кандидати и повлекување од изборите.
38
Закон за радидифузна дејност, член 166
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Сепак, постојат неколку случаи на примена на казни
за оние медиуми коишто не го почитувале законот за време
на изборната кампања. За време на изборната кампања за
парламентарните избори 2011 година, Канал 5, Сител и
БТР телевизија го надминале законскиот праг за дозволено
емитување на платено политичко рекламирање во еден
реален час. На овој начин им беа изречени казнени мерки
од страна на Советот за радиодифузија.
Како и да е, законот не предвидува кривична или политичка одговорност за партиите, односно организаторите
на изборните кампањи, туку единствено симболичен износ
на парични казни. Ситуацијата би била многу подобра доколку се применуваат поригорозни санкции. На пример, за
оние политички партии коишто не ги почитуваат правилата на изборната кампања би можеле да го изгубат правото
да учествуваат на избори, понатаму кривична одговорност
за партиите, организаторите на изборната кампања, како и
кандидатите на парламентарни избори.
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Деветта димензија: државен надзор
Државниот надзор е незаменлив елемент во зајакнувањето на системите што го регулираат политичкото финансирање. Независноста и јасниот мандат на надзорниот
орган се неопходни за неговото делотворно функционирање. Исто така од витална важност е тоа институцијата да
има доволно ресурси и технички капацитет да ги спроведе
своите обврски. Трите показатели што се користат во оваа
студија вклучуваат прашања за правниот мандат и институционалните аранжмани за проценка дали органот ги има
потребните правни овластувања за да спроведе независен
надзор на финансирањето на политичката партија. Други
прашања се фокусираат на проверка на актуелните пракси
како на пример колку независно е изборното управно тело
според тоа како што е проценето од релевантните актери
во областа? Кои се неговите капацитети и слабости во
смисла на неговите ресурси?
Овластувањата на ДЗР не се дефинирани со Уставот,
туку се регулирани со Законот за државна ревизија. Постојат значајни предуслови коишто ги дефинираат професионалните квалификации на државниот ревизор.
Државниот ревизор и неговиот заменик го избира и
разрешува Собранието на Република Македонија за време
од девет години, без право на реизбор. Со цел да биде избран за државен ревизор, постои предуслов кандидатот да
има најмалку седум години работно искуство во право или
економија. Главниот државен ревизор е заштитен со закон
против отстранување од функција поради политички мотиви преку квалификувано мнозинство во Собранието.39
Со измените и дополнувањата на Законот за финансирање на политички партии од 2011 година, ДЗР станува
39

Закон за државна ревизија, член 4
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главен надзорен орган за финансирањето на политичките
партии. Сепак, оваа институција с¢ уште се соочува со недостаток на капацитет во вршењето на овластувањата во
овој поглед.
Извештаите објавени од ДЗР за изборното финансирање не се во склад со законите и со стандардите за ревизија. Во своите констатации, државните ревизори пропуштиле да ја остварат својата фнкција за надзор и контрола.
Ревизорите не ги повеле соодветните постапки кои би довеле до повикување на одговорност и санкционирање на
одговорните во изборните кампањи.40
ДЗР според својата поставеност и дадениот мандат не
ги задоволува овие барања. Уште повеќе, доколку се оценува практиката на постапување, ДЗР нецелосно ги практикува и дадените надлежности. Другата слабост е механизмот за примена на санкциите и губењето на државните
средства за политичките партии и организаторите на изборните кампањи. Наспроти ова, ДЗР толерира незаконски
однесувања на одговорните за организирање на изборни
кампањи, толкува закони на начин со кој ги оправдува
незаконитостите, наместо за тоа да поведе соодветни постапки, коментира работи за кои има законска обврска да
донесе заклучок.41
Овластувањата на ДКСК исто така не се гарантирани
со Уставот на Република Македонија, меѓутоа се регулирани со Законот за спречување на корупција. Постојат строги
критериуми коишто ги дефинираат професионалните квалификации на членовите на ДКСК.
Според Законот за спречување корупција, членовите
на ДКСК се избираат од Собранието на Република Македонија со мандат од четири години, без право на реизбор.
40

Политичкото финансирање и натаму без контрола, Транспаренси
Интернешнл – Македонија, јуни, 2012.
41
Ибид.
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Како што е предвидено во законот, членовите на ДКСК се
избираат од редот на експерти во доменот на правото, економијата и антикорупцијата. Членовите на ДКСК ја извршуваат оваа функција професионално. Членовите на ДКСК
избираат еден член да ја врши функцијата претседател на
ДКСК. Мандатот на претседателот на ДКСК е за време од
една година, без право на повторен избор.

Табела 11: Димензија 8 – државен надзор

Законот им дава овластувања на државните надзорни
институции да покренат независни истраги во врска со финансиските извештаи на политичките партии коишто
учествувале на избори, овозможувајќи им пристап до евиденцијата на донатори. ДКСК има законско право да побара независна ревизија или експертски извештај, доколку
смета дека е неопходно.
Законот, исто така, им дава овластувања и на ДЗР и
на ДКСК да ги разгледаат банкарските трансакции на партиите. ДКСК има право да ги провери банкарските сметки
на политичките партии.
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Сепак и двете институции покажаа недостаток во
нивниот капацитет за извршување на задачите поврзани со
контрола на политичкото финансирање.
ДКСК се соочува со недостиг од независност во вршењето на својата работа. Прашањата за исполнување на
потребните услови за избор и именувања на членовите на
ДКСК, коишто ги поставуваат еден друг член и поранешен
претседател на Комисијата, постојано се избегнуваат од
страна на Парламентот.42
Друг пример е разрешувањето на еден член на ДКСК
поради наводна злоупотреба на функцијата и овластувањата43. Овој тип на основ за разрешување постапка не е предвиден во Законот за спречување корупција.44
ДКСК би можела да има значајна улога во изборниот
процес, но нејзините вистински можности зависат од перцепцијата на јавноста. Виновна за ова секако е самата комисија која сама по себе си го поткопува авторитетот. Кога
ги објавува препораките за време на изборната кампања, ги
објавува тивко без да ја вклучи јавноста. 45
На ДКСК ‹ недостасува независност, не е непристрасна и не ги исполнува своите надлежности што ги има
согласно со закон.46 Комисијата е зависна од Владата. Во
постојниот антикорупциски систем во Македонија, не пос42

Транспаренси Интернешнл - Македонија поднесе барање за информации од јавен карактер до Собранието на Република Македонија во
врска со професионалните квалификации на актуелниот претседател
на ДКСК. Ваквиот вид прашања постојано се избегнуваат од Собранието коешто ги избира и разрешува членовите на Комисијата.
43
Зафировски разрешен од Државната комисија за спречување
корупција, Дневник, 21 јануари 2013
44
Закон за спречување корупција, Сужбен весник на Република
Македонија, бр. 28/02 од 18.4.2012.
45
Исто.
46
Дали антикорупцискиот модел покажува резултати во
Македонија?, истражување на Институтот за демократија, јануари,
2013. Research of the Institute for Democracy 29.1.2013.
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тои единствена институција што може да се нарече водечка институција во борбата против корупција. И покрај тврдењето дека оваа улога ‹ припаѓа на ДКСК, оваа институција не е во можност да одговори на очекувањата. И покрај
проактивниот пристап кон сомневања за корупција во првите години од своето основање и подоцна во некои споредни случаи, Комисијата го нема неопходното ниво на
храброст и водство за да функционира како контролор на
власта.47 Нејзината независност, непристрасност како и капацитет, постојано се намалуваат.

47

Ибид.
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Десетта димензија: јавен надзор
Покрај надзорните функции што ги вршат државните
тела, други актери како што се медиумите, научната заедница, граѓанските организации и граѓаните, а повремено и
самите политички партии, можат да се вклучат во набљудување на финансирањето на политичките партии. Мониторингот може да вклучи активности како што се пријавување на неправилности од владините тела, анализа на финансиските извештаи за да се информира јавноста и да се
притиснат властите да осигураат нивниот надзор да дејствува и да е ефективен. Оваа студија се посвети на оваа димензија со фокусирање врз надзорните активности извршени главно од граѓанските организации и медиумите. Конкретните прашања беа: дали постојат организации коишто
вршат надзор врз политичкото финансирање, дали тие се
независни, активни и влијателни во своите активности.
Друг показател исто така се фокусира на прашањето дали
граѓанското општество, граѓаните или политичките партии
пријавуваат неправилности до државниот надзорен орган.

Табела 12: Димензија 10 – јавен надзор
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Во Република Македонија постојат неколку граѓански организации што го следат финансирањето на политичките партии. Организација од ваков вид е и Транспаренси Интернешнл - Македонија (ТИ – М). Други организации кои се занимаваат со оваа проблематика се граѓанската асоцијација – МОСТ и Институтот Отворено Општество.
Единствено Транспаренси Интернешнл – Македонија
во рамки на проектот Кринис е ангажирана во следење на
финансирањето на политичките партии и на овој начин
овозможува поголема транспарентност како и можност
граѓаните на Република Македонија да се запознаат повеќе
со законите и праксата во политичкото финансирање.
Транспаренси Интернешнл – Македонија има работено на
проекти како на пример мониторинг на медиуми. Во 2006
година, ТИ – Македонија вршеше мониторинг на парламентарните избори во 2006 година.
Транспаренси Интернешнл – Македонија исто така го
следеше и рекламирањето на политичките партии во медиумите за нивните изборни кампањи за локалните избори
2013 година, давајќи придонес во разбирањето на поимот
транспарентно финансирање на политичките партии и неговото значење за општеството, преку учество на дебати за
реформи во политичкото финансирање, организирање на
конференции, панел дискусии и сл.
Кога се зборува за ефективноста на организациите
коишто го следат финансирањето на политичките партии,
за жал мораме да кажеме дека ваквите активности придонесуваат единствено да се подигне свеста меѓу јавноста на
оваа тема.
Организациите што го следат политичкото финансирање не успеваат да добијат сеопфатни информации како
резултат на недостигот на транспарентност на државните
институции.
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6. Заклучок
Темата финансирање на политичките партии и понатаму останува матна, со недостаток на транспарентност во
целиот процес. Во принцип, јавноста не е свесна за важноста на прашањето за политичкото финансирање и неговото влијание врз општествениот живот.
Финансирањето на политичките партии е регулирано
со два различни закони и тоа: Законот за финансирање на
политички партии и Изборниот законик. Законската рамка
што го регулира финансирањето на изборните кампањи на
политичките партии е добра, меѓутоа с уште се потребни
значителни подобрувања. Во пракса, сепак, овие законски
одредби не се спроведуваат доволно.
Објавените извештаи на политичките партии за изборната кампања 2011 година, обезбедуваат оскудни информации за изворите на приходи и расходи на партиите за
време на изборната кампања. Анализата на достапните
финансиски извештаи на најголемите политички партии
покажа дека партиите даваат многу малку информации до
јавноста и до надлежните тела за надзор. Извештаите обезбедуваат исклучиво општи бројки на ставките на приходи
и трошоци без понатамошни детали.
Извештаите на политичките партии за нивните изборни кампањи исто така не ги прикажуваат сите донатори.
Обично само мал дел од донаторите што донираат средства
на политичките партии, се прикажуваат во извештаите.
Станува збор за тесни партиски членови и многу ретко
компании. Ова беше потврдено во пракса со дупката од 3,5
милиони евра, пари што беа потрошени за изборна кампања, но не беа оправдани. На овој начин, најголемите донации на политичките партии за нивнте изборни кампањи,
јавно не се обелоденуваат.
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Друг сериозен проблем се однесува на прекумереното трошење на партиите за време на изборната кампања.
Политичките партии многу често ги надминуваат законските лимити на нивните банкарски сметки отворени за
изборната кампања. Во некои случаи, политичките партии
се изјасниле за прекумерно трошење во неколку милиони
денари, а сметките не биле исплатени пред затворањето на
посебната жиро-сметка.
Дополнителна грижа се јавува и поради фактот дека
медиумите за изборните кампањи даваат рекламен простор
во вид на донации на политичките партии, кои не се прикажани во финансиските извештаи и ваквата состојба го доведува во прашање односот меѓу партиите и медиумите во
иднина, како и независноста на медиумите.
Досега ниту една политичка партија или кандидат не
биле казнети за прикривање на изворите на финансирање
или поради неуспехот да ги поднесат извештаите во догледно време. Понатаму, не се бележи случај во кој политичка партија била казнета за прекршок или пак доколку
прикажала неточни информации или грешки во сметководствените извештаи.
Ефективноста на државните надзорни институции се
доведува во прашање поради недостаток на капацитет и
независност. Со цел да се промени ваквата состојба, потребно е да се обезбеди еднаков и независен третман на сите политички партии.
Во однос на јавниот надзор, потребно е да се спомне
дека постои потреба за поголема вклученост на граѓанските организации и медиумите во овој процес со оглед на
тоа што се важни фактори кои придонесуваат за силна демократија. Луѓето имаат право да знаат за финансирањето
на политичките партии. Тие имаат право на сите информации во врска со финансирањето на политичките партии,
бидејќи во крајна линија граѓаните се луѓето кои ја даваат
својата доверба на партиите, како и мандат на владата.
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7. Препораки
1. Подобрување на перформансите на државните
надзорни институции
Еден од најважните чекори кон изградба на ефективен демократски систем е преку независно и непристрасно
следење на политичкото финансирање. Со измените на Законот за финансирање на политички партии, главната надзорна институција е задолжена за оценка на извештаите и
да обезбеди ефикасен надзор. Сепак, ДЗР како главно тело
за контрола над политичкото финансирање, како и ДКСК,
потребно е да ги зголемат нивните капацитети и да обезбедат целосна доверба од страна на јавноста дека непристрасно ја извршуваат својата работа.
Со цел да започнат да спроведуваат ефикасни истраги, потребно е да не се фокусираат единствено на извештаите добиени од политичките партии, туку и на жалбите на
граѓаните и извештаите на невладините организации. Кога
државните надзорни агенции се соочуваат со неправилности во извештаите, тие единствено бараат едноставна исправка и е многу неверојатно дека ќе откријат можни грешки,
пропусти и лажни изјави во финансиските извештаи на
политичките партии. Со цел ефикасно исполнување на
обврските, државните надзорни институции треба да
почнат да наметнуваат санкции доколку забележат кршење
на одредбите од законот од страна на политичките партии.
2. Поефикасно применување на законските одредби
Еден од најважните чекори кон промени во
политичкиот систем е преку подобрување на правната
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рамка. Кога законите се почитуваат и кога се спроведуваат
санкции за повреда на законите, системот ќе функционира
успешно. Поради тоа, потребно е да се стремиме кон една
пофикасна законска рамка. Единствено преку наметнување
санкции и казни за оние коишто не го почитуваат законот,
правната рамка што го регулира финансирањето на изборните кампањи на политичките партии, значително ќе се
подобри.
3.Објавување на донаторите и нивните донации за
изборните кампањи на политичките партии
Ова е еден од позначајните чекори кои треба да се
преземат со цел подобрување на практиката на финансирање на политичките партии. Единствено преку објавување
на имињата на донаторите како и обврската за доставување
извештаи за донираните средства до државните надзорни
агенции, може да се спречи парите од сомнителни извори
да кружат во политиката.
4. Овозможување на идентификација на донациите во
форма на медиумски реклами за време на изборната
кампања
Овој чекор е исто така важен со цел да се обезбеди
транспарентност во финансирањето на изборните кампањи
на политичките партии, со оглед на фактот дека единствено поголемите партии имаат пристап до рекламниот
простор во медиумите, додека малите партии често немаат
можност да закупат рекламен простор во медиумите.
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5. Воведување даночни олеснувања за приватните
донации на политичките партии
Доста битен начин за подобрување на законската
рамка којашто го регулира финансирањето на изборните
кампањи на политичките партии е преку воведување
даночни олеснувања за приватните донатори. На овој
начин, приватните донатори би имале поттик да ги
пријавуваат средствата што ги донираат.
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8. Прилози
Прилог 1: Листа на политички партии коишто
учествуваа во проектот
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

ВМРО-ДПМНЕ
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
(СДСМ)
Демократската унија за интеграција (ДУИ)
Демократската партија на Албанците (ДПА)
Либералната партија на Македонија (ЛП)
Либерал-демократската партија (ЛДП)
Нова социјалдемократска партија на Република
Македонија (НСДП)
Обединети за Македонија (ОМ)
Внатрешно македонска револуционерна
организација - Народна партија (ВМРО-НП)
Нова демократија (НД)
Социјалистичка партија на Македонија (СПМ)
Демократскиот сојуз (ДС)

Прилог 2: Листа на институции коишто учествуваа во
проектот
I.
II.

Државна комисија за спречување корупција (ДКСК)
Државен завод за ревизија (ДЗР)

Прилог 3: Листа на други категории на учесници во
проектот Кринис
I.

66

Невладини организации
‐ Транспаренси Интернешнл - Македонија
‐ Институт Отворено Општество - Македонија

Купување влијание: парите и политиката во Република Македонија

II.
III.
IV.
V.
VI.

Членови на академската заедница
‐ пет членови со искуство во оваа област
Волонтери
‐ десет студенти, пет новинари , 20 граѓани
Донатори
‐
/
Потенцијални донатори
‐ пет потенцијални донатори
Новинари
‐ пет новинари

67

Купување влијание: парите и политиката во Република Македонија

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски",
Скопје
329.073.52:005.332.5(497.7)(047.31)
КУПУВАЊЕ влијание : парите и политиката во Република Македонија :
истражувачки проект "Кринис - осветлување на парите во политиката",
Транспаренси Интернешнл - Македонија / [Слаѓана Тасева, автор на
извештајот ; Методи Зајков, координатор на проектот ; Фросина
Дониновска, асистент на проектот]. - Скопје : Академски печат, 2013.
- 68 стр. : табели, граф. прикази ; 21 см
Фусноти кон текстот. - Содржи и: Прилози
ISBN 978-608-231-107-4
а) Политички партии - Финансирање - Транспарентност - Македонија Истражувања
COBISS.MK-ID 94160394

68

Транспаренси Интернешнл - Македонија
Наум Наумовски Борче 58, П.фах 270
Скопје, Република Македонија
Т/Ф. + 389 2 3217000

