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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ЕКОНОМИЈАТА Е ПР 

БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ СУБЈЕКТИ

о крајот на годинава, 
од Буџетот на др жа-
вава, треба да се од-
делат околу 500.000 

евра кои ќе треба да при стиг-
нат на адреса на партиските 
штабови. Меѓутоа, сè уште се 
доцни со ваквата распре дел-
ба, а објаснувањето е дека 
дел од партиите не ја до ста-
виле потребната доку мен та-
ција, односно задоцниле со 
поднесувањето на бара њата 
за исплата на сред ства та. Од 
друга страна, пак, оние за сег-
натите т.е. политичките суб-
јекти, прашуваат зошто сè уш  те 
се чека и не може по ради тоа 
што некоја поли тич ка пар ти-
ја не ги доставила до ку мен-
тите, и другите да би дат ста-
вени во ист кош. 

Всушност, оваа распре дел-
бата на буџетските средства 
за партиите е предвидена со 
Законот за финансирање на 
политичките партии, кој бе-
ше усвоен во октомври ми-

Во услови на економска криза, беда и си ро-
маштија, околу 500.000 евра од Буџетот на др-
жавава ќе пристигнат на адреса на поли тич-
ките партии. 

Освен тоа, партиите можат да имаат и при-
ватни извори на финансирање. Си ја олеснија 
работата, повеќе нема да се грижат за своите 
приходи. Нели е тоа голема трагедија за овој 
народ, а објаснувањето дека со Законот за фи-
нансирање на политичките партии граѓаните 
ќе се има увид во имотот на политичките суб-
јекти, бидејќи тие ќе бидат принудени да го 
објават "не држат". Бидејќи искуството по ка-
жа колку партиите и политичарите кај нас се 
објективни, и колку се спроведуваат ка з ните 
за прекршоци. 

натата година, а стапи на си-
ла на 1 јануари годинава. 

Според овој Закон, пред-
видено е од државната каса 
да се издвојат 0,06 отсто од 
вкупните приходи на Бу џе-
тот. На сметките на пар ла-
ментарните партии ќе легнат 
70 отсто од овие средства, а 
ќе бидат распределени во 
зависност од тоа колку пра-
тенички места освоиле на 
последните парламентарни 
избори. Партиите кои не ус-
пеале да обезбедат влез во 
Собранието, но освоиле ед-
ен отсто од гласовите на гра-
ѓаните кои излегле на по с-
ледните избори за прате ни-
ци, ќе ги поделат преос та на-
тите 30 проценти од спом на-
тиот износ. 

ПРОЦЕНКИ

Инаку, минатата година За-
конот го иницираа ли бе рал-
демократите Зоран Шапу риќ 
и Андреј Жерновски, и во 
Македонија тој прв пат се 
донесе. Иако Законот пред-
видува за пратеник кој е из-
бран од две или од повеќе 
партии, средствата да се де-
лат на еднакви делови, освен 
ако партиите не се дого во-
риле поинаку, во јавноста 
веќе се дискутира дека тоа 
би можело да претставува 
проблем. Но, проблем може 
да се случи и со вон пар ла-
ментарните партии, бидејќи 
според некои проценки од 
надлежните институции ниту 
една вонпарламентарна пар-

тија не освоила толкав про-
цент. Тоа значи дека пар ите 
повторно ќе се делат меѓу 
парламентарните пар тии. А 
тоа, пак, го отвора пра ша-
њето дали сè ова е на пра ве-
но тенденциозно. Па ри нема 
да добијат ниту пар тиите кои 
се формираа от како Устав-
ниот суд ги дозво ли пра те-
ничките трансфери, бидејќи 
тие не учествуваа на по след-
ните парламентарни избори 
(ВМРО-НП, Земјо дел ска пар-
тија, а тоа се однесува и за 
новите НСДП, ДОМ...). 

Освен што ова е прв пат 
да се донесе ваков Закон за 
финансирање на партиите, 
граѓаните и прв пат ќе имаат 
увид кој и колку ги финан-
сира политичките партии. Со 

А ДРЖАВАТА ЌЕ ГИ  

ПАРТИИТЕ ЌЕ ДОБИВААТ СРЕДСТВА ОД ДРЖАВАТА
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ЕД КОЛАПС, 

новиот Закон партиите се 
должни на својот веб сајт 
или во медиумите да го об-
јават името на донаторот и 
сумата која тој ја вложил во 
политичката партија. Во сп-
ротивно, следуваат санкции. 
Контролата на финансиското 
работење на политичките 
партии, според Законот, ќе ја 
прави Министерството за 
финансии и Државниот за-
вод за ревизија. Но, знаејќи 
ја политичката ситуација во 
Македонија, и тоа колку ни 
функционираат инсти туци-
ите на системот, нормално е 
да си го поставиме пра ша ње-
то: колку политичките суб јек-
ти ќе бидат транспарентни и 
објективни при објаву ва ње-
то на имотот на партиите? 
Досегашното искуство по ка-
жа дека нашите политичари 
и не милуваат баш реално да 

ја покажуваат својата имотна 
состојба.  

(НЕ) РЕАЛНОСТ 

Пред донесувањето на За-
конот за финансирање на по-
литичките партии, октомври 
2004 година, Жерновски из-
јави дека токму врската меѓу 
парите и политичките пар-
тии има огромни импликации 
врз демократските процеси. 
Не случајно најмногу земји 
се загрижени дека парите до-
минираат во политиката и за 
тоа дека со пари се купуваат 
политичарите, а Македонија 
не е исклучок од таквиот тр-
енд. 

Сепак, трагично е што во 
услови во кои се наоѓа Ма-
кедонија, пратениците си ги 
зголемија приви ле ги ите, а 
ос  вен тоа изгласаа и Закон 

со кој партиите ќе се фи нан-
сираат и од Буџетот на др жа-
вата. Информациите ве лат 
дека не е точно оти Ма-
кедонија немала пари, дека е 
точно тоа што тие лошо се 
распоредуваат, а уште поло-
шо се трошат. Коментарите 
одат и во насока на тоа дека 
власта создава паразити, се 
грижи само да ги задоволи 
чиновниците и партискиот 
избирачки естаблишмент, но 
не и обичните граѓани. Токму 
во овој период од годината 
се расправа и за Буџетот за 
наредната 2006 година. Иако 
министерот за финансии се 
обиде да ја убеди јавноста 
де ка Македонија опстојувала 
на вистинскиот пат - един-
стве но продолжување и за-
брзување на растот, кој е во 
континуитет на започнатите 
реформи, опозицијата остро 

се нафрли на предложениот 
Буџет и на вкупната економ-
ска политика која ја води 
Вла дата. Нивните коментари 
се однесувaа на тоа што ние 
работевме во овие 15 годи-
ни. Како можевме државава 
да ја до ведеме до ваква сос-
тојба на беда, сиромаштија и 
без пер спективи. 

Инаку, Буџетот кој го пред-
лага Владата заедно со др-
жав ните фондови тежи цели 
две милијарди евра. Нај мно-
гу пари од оваа сума ќе се 
потрошат за плати и соци-
јала, а најмалку за капитални 
инвестиции. Вака скроениот 
Буџет го критикуваа и екс-
пертите, кои Македонија ја 
нарекоа буџетски феномен,  
зошто трошоците на др жа ва-
та од година во година рас-
тат галопирачки, а еко но ми-
јата е пред колапс.

 ФИНАНСИРА ПАРТИИТЕ

ОД ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ   

Член 9
Вкупните средства за годишно финансирање на поли-

тичките партии се во висина од 0,06 отсто од вкупните из-
ворни приходи на Буџетот на Република Македонија.

Средствата од став 1 на овој член политичките партии 
можат да ги користат исклучително за остварување на сво-
ите цели утврдени со закон, статут и други акти на пар ти-
јата.

Член 10
Средствата за финансирање на политичките партии, во 

износ од 30 отсто што се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија се распоредуваат подеднакво на пар-
ламентарните и вонпарламентарните политички партии, 
односно на сите политички партии кои освоиле најмалку 1 
процент од гласовите на излезените граѓани на последните 
избори за пратеници во Собранието на Република Ма ке-
донија, на ниво на целата Република, односно на по след-

ните локални избори во единицата на локалната са мо уп-
рава.

Средствата за финансирање на политичките партии, во 
износ од 70 отсто што се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија се распоредуваат на политичките 
партии чии кандидати се избрани за пратеници во Со-
бранието на Република Македонија, сразмерно на бројот 
на нивните пратеници, односно на политичките партии 
чии кандидати се избрани за градоначалници и советници 
во општините на Република Македонија, сразмерно на 
бро јот на нивните советници.

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се рас по ре-
дуваат на политичките партии на секои три месеци.

Министерот за финансии ќе донесе упатство за рас-
пределба на средствата предвидени во ставовите 1 и 2 на 
овој член во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.

Член 11
Ако пратеникот е избран како кандидат на две или по-

веќе политички партии, средствата меѓу нив се делат на 
ед накви делови, освен ако партиите со предизборен до-
говор поинаку не се договориле.

Член 13

Партиите можат да имаат и приватни извори на финан-
сирање, а тоа се членарина, донации, подароци, прилози, 
дотации, спозорства, легати, продажба на промотивен и 
пропаганден материјал и сопствени приходи, согласно со 
овој Закон. 


