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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА 

ПАРИТЕ ГО ВРТАТ  
ПАРТИИТЕ ГО ВРТА 

( З Л О )  У П ОТ Р Е Б А  Н А  Ф И Н А Н С И С К И Т Е  С Р Е Д С Т В А  В О  
И З Б О Р Н АТА  К А М П А Њ А

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Пари, пари се опсесија, 
живот на вересија... ". 
Ова второво, односно 

"рабушот" важи за обичните 
смртници, а кешот или го то-
вината е привилегија за "бо-
говите", пардон за поли ти-
чарите. Во нашава држава 
"боговите" одамна "летаат во 
облаците" и се трудат на се-
кој можен начин за свои це-
ли да ги употребат или уште 
подобро злоупотребат ту-
ѓите финансиски конта и да 
си ги преносачат на својата 
жиро-сметка. Земаат од бу-
џетот на граѓаните, а кога ќе 
дојдат избори манипулираат 
со нивните пари, или како 
што вели онаа народната, со 
свој камен по глава. Како по-
инаку можеме да ги про тол-

Кога митото и корупцијата се наша во оби-
чаена појава и кога отсуствуваат меха низ-
мите на контрола за прилив и одлив на фи-
нансиски средства, е тогаш мозаикот од пари 
стекнати на нелегален начин е неизбежен 
дел од секојдневното живеење. Во отсуство 
на Закон за финансирање на изборните кам-
пањи, кај нас веќе одамна не се знае "ниту 
кој јаде, ниту кој пие", а уште помалку се знае 
која партија колку пари потрошила за пла-
кати, пропаганден материјал, медиумски на-
стап. И сега повторно сме соочени со си туа-
цијата, која веќе 15 години ни се повторува - 
препукувања кој како ги заработил парите. 
Иако официјално непочната, кај нас поли-
тичките партии одамна ги почнаа своите кам-
пањи. Најавија скромни кампањи, но судејќи 
по стартот, не ќе да е токму така.

куваме дебелите финан сиски 
конта, како се збо га ти ја, ако 
не од џебот на гра ѓа нинот? 
А, кутриот тој пов торно и 
повторно ќе им ве рува на 
нивните ветувања за по го-
лем семеен буџет. Не по пусто 
се рекло дека парите не само 
што го вртат светот, тие ги 
вртат и политичарите, но и 
електоратот. Иако мно гу ми-
на велат дека не е сè во па-
рите, искуството покажува 
дека е пожелно да ги имаш, 
зашто освен добрите збо ро-
ви и парите можат да отворат 
железни врати. Доказ дека 
навистина парите отвораат 
железни врати е токму оваа 
наша држава. Кога митото и 
корупцијата се наша вооби-
чаена појава и кога от сус т-
вуваат механизмите на кон-
трола за прилив и за одлив 
на финансиски средства, е то  -
гаш мозаикот од пари стек-
нати на нелегален начин е 
неизбежен дел од секој днев-
ното живеење. Во отсуство 
на Закон за финансирање на 
изборните кампањи, кај нас 
веќе одамна не се знае "ниту 
кој јаде, ниту кој пие", а уште 

финансираат, а не тоа да го 
прават по изборниот процес. 
Во Изборниот законик пи-
шува дека организаторот на 
изборната кампања треба да 
поднесе финансиски из веш-
тај, но забелешките на Ве не-
цијанската комисија и Сове-
тот на Европа се дека таму не 

"

КОЛКУ ПАРИ ЌЕ ПОТРОШАТ ВО                    ИЗБОРНАТА КАМПАЊА?КОЛКУ ПАРИ ЌЕ ПОТРОШАТ ВО      

помалку се знае која партија 
колку пари потрошила за 
плакати, пропаганден ма те-
ријал, медиумски настап. И 
сега повторно сме соочени 
со ситуацијата, која веќе 15 
години ни се повторува - пре-
пукувања кој како ги за ра-
ботил парите. Иако офи ци-
јално непочната, кај нас по-
литичките партии одамна ги 
почнаа своите кампањи. На-
јавија скромни кампањи, но 
судејќи по стартот, не ќе да е 
токму така! Трошат пари на 
сè и сешто за да освојат по-
литички поени. Во предиз-
борието почнуваат да ас фал-

треба. Си го протуркавме ста-
рото решение во новиот Из-
борен законик, односно по-
литичките субјекти ќе даваат 
извештај по изборите. За тоа 
ни забележуваат и странците, 
кои предупредуваат дека 
партиите треба пред избори 
да покажат како и од каде се 

тираат улици, па тишта...  Се 
задолжуваат во странство, а 
по одреден пе риод парите 
ги снемува. И така по секои 
избори сликата е иста - поч-
нати, а недо вр шени градби. 
Попусти се пре дупреду ва-
њата дека над лежните ор-
гани треба да има ат увид во 
финансиските средства со кои 
располагаат политичките суб -
јекти, зашто практиката по ка-
жа дека ниту една поли тичка 
партија, ба рем досега, не го 
открила својот извор на фи-
нан си ра ње. Иако во Из борни-
от за ко ник е предви дено ор-
га ни заторот на из бор  ната кам-
пања да поднесе финан сиски 
извештај во кој треба да би-
дат содржани по датоци за 
вкуп  ниот износ на сред ства-
та, изворите на фи нан си ра-
ње и направените тро шо  ци, 
скеп тици сме дека тој из веш-
тај ќе биде тран спа рентен. 

МАХИНАЦИИ

Сепак, светот нè пре поз-
нава по "ујдурмите" и ќе се 
чуди ако ние макар една ра-
бота направиме како што 
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 СВЕТОТ, А 
Т НАРОДОТ!

пи шува дали станува збор за 
збирен извештај за вкупно 
добиените пари и колку се 
потрошени, дали е пре цизи-
ран со информации кое пр ав-
но или физичко лице колку 
донирало или извештајот е 
детален, со целосни ин фор-
мации за секој добиен и по-
трошен денар? Работата оти-
де предалеку, а нашите ма-
хинации ги зачудија и ев-
ропските експерти поради 
тоа што Државната изборна 
комисија нема право да ја 
повлече кандидатската листа 
на онаа партија кај која ќе би-
дат откриени сомнителни до-
натори. Странците имаа за   бе-
лешки и на рокот од тр иесет 
дена во кој партиите треба 
да ги достават из веш таите, кој 
според нив е пр едолг. Вак-
вото решение за претсе да-
телот на ДИК, Јован Јоси фов-
ски, е соодветно за што во 
одредбата се велело дека 
финансискиот извештај се 
поднесува веднаш, а нај-
доцна во рок од триесет де-
на, што не значело дека пар-
тиите треба да го чекаат тр-
иесеттиот ден. Членот на ДИК, 
Александар Новакоски, ве ли 
дека партиите и досега уред-
но и транспарентно до ста ву-
вале извештаи, кои би ле дос-
тапни за секој новинар и за 
секој пратеник. Се со м не ва-
ме дека е така, зашто досе-
гашните финансиски из веш-
таи не ја покажале ре алната 
слика за гламурозните и пре-
скапи изборни кам па њи. Факт 
е дека досегашните извештаи 
беа крајно не ре ални, дури и 
со смешно нис ки суми. Ис-
куството покажа колку по ли-
тичарите беа ре ални кога го 
потполнуваа ан кетниот лист 
за својата имот на состојба!

Меѓутоа, кога станува зб ор 
за финансирањето на из бор-
ната кампања прет седа телот 
на Антикорупциската коми-
сија, Михајло Маневски, из ја-
вува: 

"Во контактите кои ги има 
државната Комисија и во она 
што треба да го на пра ви до 
крајот на овој месец и во 
единиците на локалната 
самоуправа и со градо начал-
ниците, со органите на др-
жавната власт, со Државниот 
завод за ревизија, Јавното 
обвинителство итн., со сите 
институции, мислам дека 
треба да се гради стратегија 
на следење на финан си ра-
њето на изборната кампања. 
Прашањето за финан си ра-

њето на изборните кампањи 
е многу важно. Искуствата од 
сите досегашни избори во 
Македонија покажуваат дека 
најтемната нивна страна би-
ла токму финансирањето на 
кампањата. ДИК секојдневно, 
следејќи ги подготовките, тре-
ба да информира, а во од ре-
дени случаи да алармира за 
одредени надминувања," ве-
ли Маневски. 

СОМНИТЕЛНОСТ

Нелегалното финан си ра-
ње на изборите од оли гар-
сите не е присутно само во 
нашава држава, но про бле-
мот кај нас е што ние за доц-
нето реагираме или, пак, во-
општо не реагираме. Во Ев-
ропа не чекаат по изборите, 
туку веднаш се справуваат 
со сомнителните извори на 
финансирање.

Марчин Валевски, експерт 
на Советот на Европа, вели: 

"Доколку толерираме ко-
рупција на високо политичко 
ниво, ова само ќе придонесе 
за фрустрација на јавноста и 
ќе го поткопа политичкиот 
систем во земјата". 

Кај нас постојат многу идеи 
како да се исконтролираат 
финансиските средства, кои  
пристигнуваат на адреса на 
политичките партии, но тре-
ба уште "леб да јадеме" за 
так вите идеи да станат ре ал-
ност и за да ги почувствуваме 
првите ефекти. Па, така, Со-
ветот за радиодифузија и Ан-
тикорупциската комисија ќе 
се потрудат да дознаат колку 
пари навистина трошат пар-
тиите во рекламирањето на 
своите изборни кампањи и 
програми во медиумите. Две-
те институции ќе побараат 
од медиумите ценовник за 
една минута медиумски при-
стап за платена политичка 
програма, за по монито рин-
гот да се пресмета колку пар-
тиите потрошиле за реклама. 
Тоа ќе биде дел од правилата 
за рамноправен пристап во 
медиумското претставување, 
а побарани се и построги 
казни за прекршителите на 
овие правили. Но, кај нас за-
коните се носат за да се "ру-
шат". Имајќи ја предвид по-
литичката обоеност на од ре-
дени медиуми се сомневаме 
дека тие ќе му земат пари на 
оној политички субјект кој го 
финансира медиумот, пре ве-
дено со други зборови пла-
тената политичка про грама 

КОЛКУ ПАРИ ЌЕ ПОТРОШАТ ВО                    ИЗБОРНАТА КАМПАЊА?     ИЗБОРНАТА КАМПАЊА?

Новиот Изборен законик предвидува кампањата 
да ја финансираат физички лица во висина од 5.000 
евра во денарска противвредност и правни лица во 
висина од 20.000 евра. Прв пат на оваа изборна кам-
пања ќе се потрошат повеќе пари, бидејќи За конот 
дозволува наместо досегашните 15 денари, партиите 
да потрошат по 60 денари за секој освоен глас. 
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

за нивниот финансиер ќе би-
де бесплатна. Дај Боже да не 
е така и сите да имаат рам но-
правен третман. До се га има-
ше злоупотреби.

Иако во Изборниот за ко-
ник се вели дека изборната 
кампања не смее да се фи-
нансира од средства од Бу-
џетот на РМ, освен во делот 
на надоместокот на трошоци 
на организаторите на кам-
пањата од чии листи на кан-
дидати се избрани претсе-
дателот на државата, пра-
теници, итн... веќе се слушаат 
информации за одредени 
злоупотреби, односно како 
власта одвојува средства од 
Буџетот за своите партиски 
листи. 

Ја прашавме доцент д-р 
Тања Каракамишева од Пра-
вниот факултет "Јусти ни јан 
Први" во Скопје за тоа да ли 
постои можност да се на-
прави увид или контрола во 
потрошените буџетски сред-
ства за партиски цели (пла-
кати, медиумски настап)?

Каракамишева вели: 
"Овие средства влегуваат 

во групата на индиректни 
начини на партиско финан-
сирање кои се дел од мо-
делот на државно партиско 
финансирање, меѓу кои како 
најчести средства се сметаат: 
надоместоците на партис ки-
те трошоци за парла мен тар-
ни активности, вклучувајќи 
ги тука и платите на пра те-
ниците, како и поддршката 
на парламентарната опо зи-
ција, поддршка за време на 
изборите (бесплатна ме ди-
умска презентација на пар-
тиите, употреба на билборди 
и слично), ослободување од 
плаќање данок на партиите 
за примени подароци итн. 
Проблемите од овој вид фи-
нансирање настануваат то-
гаш кога некој ќе сака да го 
конкретизира износот на 
средства, кои партиите ги до-
биваат по овој основ. Прак-
тично тоа е невозможно од 
неколку причини. Државните 
средства кои партиите како 
помош ги добиваат на овој 
начин е многу тешко да се 
измерат во паричен износ. 
Во многу случаи не е сосема 
јасно дали државата на ин-
директен начин ја помага 
пар тијата, или со таквата по-
мош, всушност се користат 
добрата од јавен карактер 
(на пример, лицата кои из-
вршуваат државна функција, 

заторот на кампањата може 
да потроши најмногу до 60 
денари по запишан избирач... 
Колку организаторите на кам  -
пањата ќе бидат тран спа-
рентни кога ќе треба да го 
под несат финансискиот из-
вештај за вкупниот износ на 
потрошени средства, извори 
на финансирање и напра-
вени трошоци?

"Организаторот на из бор-
ната кампања - дополнува 
Ка ракамишева -  е должен да 
поднесе финансиски из веш-
тај за изборната кампања, кој 
треба да ги содржи пода то-
ците за вкупниот износ на 
средствата, изворите на фи-
нансирање и направените 
трошоци. И овој пат се про-
пушти можноста од воспо-
ставување независен реви-
зионен орган (домашна или 
странска ревизорска куќа) 

њата; и последната контрола, 
30 дена по завршување на 
изборите. По завршувањето 
на изборната кампања неза-
висниот ревизионен орган 
би требало да подготви из-
вештај за потрошените ср ед-
ства, кој го доставува до ДИК 
и до Собранието на РМ за-
ради утврдување непра вил -
ности или злоупотреби. На-
таму, мојот предлог беше де-
ка ако не се поднесе фи нан-
сиски план со пред ви де ните 
средства за изборната кам-
пања и не се наведат бан кар-
ските сметки или на пр едлог 
на ревизиониот орган се ут-
врди дека се предвидени по-
веќе средства од утвр де ните, 
ДИК да може со ре ше ние да 
ја отфрли поднесената листа 
или предложениот кан дидат. 
Добро ќе беше ако во За-
коникот се внесеше одред ба 

ваат и меѓународните инсти-
туции во државава. 

Доцент Каракамишева ис-
такнува: "Мислам дека секој 
носител на јавна функција 
мора да биде сконцентриран 
на функцијата која ја добил 
како мандат од граѓаните. 
Нивното време и енергија 
треба да го трошат на из вр-
шу вање на тековните за кон-
ски обврски, кои се мно гу-
бројни и кои бараат целосен 
ангажман. Овој процес на 
вклучување на едни исти 
луѓе во сите актуелни слу-
чувања во државата, за жал, 
е сè поприсутен како на ниво 
на централна, така и на ниво 
на локална власт. Тоа е на 
штета не само на граѓаните, 
туку и на партискиот углед и 
реализирањето на обврските 
кои ги преземале на из бо-
рите".     

ЌЕ СИ ЈА ИЗВРШИ ЛИ ДОСТОЈНО СВОЈАТА ФУНКЦИЈА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА?

најчесто службените авто мо-
били и возачи ги користат и 
за партиски цели). Ваквата 
услуга е многу тешко да се 
измери како индиректна др-
жавна помош на партијата, 
особено ако се земе предвид 
фактот дека партиите кои се 
надвор од власта ги немаат 
ваквите привилегии. Потен-
цијалната опасност која се 
појавува во вид некон тро-
лирано зголемување на вак-
вите и слични трошоци, како 
и сомневањето околу зло-
употребата на државните 
ср едства се двата пробле ма-
тични аспекта на ин ди рект-
ното финансирање". 

При финансирањето на 
изборната кампања, орга ни-

да ги контролира финан сис-
ките извештаи на учесниците 
во изборниот процес, како и 
инструментот јавен повик на 
донаторите за финансирање 
на изборните кампањи со јав-
но откривање на идентитетот 
на донаторите финансиери 
во кампањата. За да се зго-
леми транспарентноста око-
лу изборното финансирање, 
во текот на јавната расправа 
предложив да се внесе од-
редба за т.н. континуирана 
контрола на потрошените 
средства, со следнава ди на-
мика: првата контрола да се 
врши со поднесување на кан-
дидатурите; втората, 10 дена 
пред одржување на избори, 
или на средина на кам па-

за поништување на гла са-
њето на ниво на целата др-
жава или на ниво на изборна 
единица поради финансиски 
злоупотреби на партиите".

Владејачката гарнитура 
дел од своите градо начал-
ници ги вклучи во изборната 
кампања. Власта демантира 
дека со градоначалничкиот 
ангажман во кампањата, ќе 
се доведе во прашање оп ста-
нокот на соодветната оп шти-
на, а граѓаните коментираат 
дека градските татковци се 
избрани да работат за доб-
рото на општината, а не за 
партиската боја и стравуваат 
од злоупотреба на општин-
ските средства за партиски 
цели. За тоа нè предуп ре ду-


