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РЕЗИМЕ

Транспарентноста на финансиските ак-
тивности на политичките партии е неоп-

ходна за нивна отчетност пред граѓаните 
за парите кои ги добиваат од државниот 
буџет и за идентификување на потенцијални 
влијанија од приватни донатори. Податоците 
за изворите и трошењата на парите на пар-
тиите треба навремено да се објавени, во 
формат кој е лесно достапен и разбирлив за 
сите засегнати страни. 

Европските трендови укажуваат на тоа 
дека насоката во која треба да се развива 
транспарентноста на политичките партии е 
дигитализација и олеснет пристап до пода-
тоците за финансиските активности на 
партиите. Примерите од Естонија и Обеди-
нетото Kралство на Велика Британија 
и Северна Ирска (понатаму: Обединето 
Кралство) покажуваат современа и сеоп-
фатна презентација на податоците за 
финансиите на политичките партии. Онлајн 
порталите за финансиска транспарентност 
и отчетност на политичките партии, кои ги 
воспоставуваат надлежните тела во овие 
земји, ги презентираат информациите во 

лесно достапна, пребарлива и читлива 
форма. Во Естонија, Обединетото Кралство 
и Германија државните институции играат 
важна улога во олеснувањето на пристапот 
на граѓаните до податоците за финансиите 
на политичките партии. Надлежните 
институции за надзор врз финансирањето 
на политичките партии ги објавуваат 
податоците на стандардизиран начин на 
своите веб-страници што овозможува спо-
редување помеѓу финансиите на различ-
ните партии и кандидати. 

За разлика од европските примери, прак-
тиката во Република Северна Македонија 
покажува дека податоците за финансиските 
активности на најголемите политички 
партии не се лесно достапни и, најчесто, 
се објавени во формат кој не е пребарлив 
и разбирлив за граѓаните. Овој бриф 
споделува добри примери од три европски 
земји со цел да послужат за унапредување на 
финансиската транспарентност на партиите 
и учесниците во изборните процеси во 
Република Северна Македонија.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ФИНАНСИИТЕ - 
ФАКТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА 

НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПАРТИИТЕ 1 
Транспарентноста на податоците за 

изворите и трошењата на парите 
на политичките партии е неопходна за 
тие да бидат отчетни пред граѓаните 
чии интереси ги застапуваат  и од кои 
индиректно, преку државниот буџет, 
или директно - преку донации добиваат 
средства за дејствување. Изворите на 

финансирање на политичките партии може 
значително да влијаат врз политиките 
кои партиите понатаму ги застапуваат и 
одлуките кои ќе ги носат кога се на власт. 
Начинот на кој партиите ги трошат парите 
дава увид во тоа дали трошењата се во 
согласност со законските прописи.  

Имајќи предвид  дека сама по себе, 
транспарентноста не е доволна, државите 
поставуваат механизми на контрола на 
финансирањето на политичките партии 
преку соодветни институции кои најчесто 
играат двојна улога. Прво, надлежните 
институции вршат ревизија на усогласеноста 
на водење на финансиите на партиите со 
законодавството и добрите практики. Второ, 
во голем дел од случаите, институциите, 
истовремено, се и платформа каде што се 
објавуваат информациите за партиските 
финансии и на тој начин граѓаните имаат 
увид во податоците на сите партии на едно 
место. 

Објавувањето и доставувањето на финан-
сиските извештаи на партиите до надлежните 
институции е првиот чекор кон постигнува-
ње на целите на транспарентноста. Со 
цел транспарентноста да добие реална 
вредност за граѓаните, медиумите и за 
сите останати заинтересирани страни, осо-

бено е важно податоците за финансис-
кото работење на партиите да се дигита-
лизирани, што би овозможило лесна дос-
тапност, разбирливост и обработливост 
на информациите. 

Овој краток документ за јавни политики 
нуди преглед на најдобрите практики на 
финансиска транспарентност на политич-
ките партии во три развиени европски 
демократии. Документот се осврнува врз 
обврските за транспарентност и практиката 
на партиите и институциите, наспроти 
различните модели на финансирање на 
политичките партии во Естонија, Обедине-
тото Кралство и Германија како држави со 
високо ниво на финансиска транспарентност. 
На крајот, документот, накратко, ја опфаќа 
финансиската транспарентност на партиите 
во Република Северна Македонија и дава 
препораки за подобрување на состојбата врз 
основа на обработените примери.

Токму затоа, транспарентноста на финансиите на политичките партии игра 
пресудна улога во постигнувањето на две цели:

1 Откривање и ограничување на влијанијата на приватниот интерес врз креирањето 
на политиките кои се предложени од партиите, со што, барем во теорија, се 
подобрува интегритетот на работата на партиите; и

2 Зголемување на довербата на граѓаните во работата на политичките партии, а со 
тоа и подобрување на демократијата на општеството.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
И ОБЈАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ 

ПОДАТОЦИ НА ПАРТИИТЕ ВО ЕВРОПА2 

Транспарентноста во финансирањето на политичките партии подразбира на-
времено објавување на детални податоци за нивните финансиски активности. 

Податоците треба да се достапни во формат кој е лесно пребарлив и разбирлив за 
граѓаните, што најдобро се постигнува преку нивна дигитализација и објавување 
на веб-страниците на партиите или надлежните институции. Дополнително, како 
добра практика се препорачува податоците за финансиите да бидат достапни 
подолг временски период, а идеално трајно на веб-страниците на партиите.1

Финансиската транспарентност на политичките партии во развиените европ-
ски демократии, генерално, е на високо ниво, при што Естонија, Германија и Обе-
динетото  Кралство се издвојуваат како држави со развиени системи и добра пра-
ктика на финансиска транспарентност.  

1 2 3 

1 Venice Commission of the Council of Europe, September 
(2021) „Compilation of Venice Commission opinions and re-
ports concerning political parties”. 
2  Political parties financing surveillance committee, Financ-
ing reports, достапно на: https://www.erjk.ee/en/financing-
reports/revenues-political-parties. 

ЕСТОНИЈА

Добар пример за дигитализација и транс-
парентност на податоците поврзани 

со финансирањето на политичките партии 
е веб-страницата на Комисијата за надзор 
врз финансирањето на политичките партии 
во Естонија (понатаму: Комисија) https://
www.erjk.ee/en.2  Во Естонија се применува 
мешовит модел на финансирање на поли-
тичките партии. Соодносот на јавни финан-
сии и приватни донации варира помеѓу 
партиите при што државниот буџет е гла-
вен извор на приходи за најголемиот број 
на политички партии. Тие се обврзани 
да доставуваат квартални финансиски 
извештаи до Комисијата, како и регистар на 

донации кој треба да ги содржи имињата на 
донаторите, видот и износот на донацијата.3 
Потоа, Комисијата ги обработува и објавува 
овие информации. Практиката на најго-
лемите политички партии, како, на пример, 
Реформската партија4 и Партијата на 
центарот5, покрај објавување на финансис-
ките извештаи на своите веб-страници  
треба да објавуваат и линк кој води до 
финансиските податоци објавени на веб-
страницата на Комисијата.

Веб-страницата на Комисијата содржи 
детални информации во пребарлив               
формат за финансиските активности на 
политичките партии и учесниците на 1 2 3 

3  Riigikogu, (2015) Political parties act, достапно на: https://
www.legislationline.org/download/id/7835/file/Estonia_
Political_Parties_Act_1994_am2014_en.pdf. 
4 Reformierakond, Reports, достапно на: https://www.re-
form.ee/aruanded. 
5   Keskerakond, Reports, достапно на:https://keskerakond.
ee/et/erakonna-liikmed/aruanded.html.

ДОБРИ ПРИМЕРИ ОД ЕСТОНИЈА, 
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО И ГЕРМАНИЈА2.1 

2.1.1. 
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Во кварталните извештаи за расходите на 
партиите, вкупните трошоци се прикажани 
во неколку категории, односно трошоци 
од политички активности (рекламирање, 
односи со јавноста, публикации, јавни 
настани и други политички активности), 
трошоци за работна сила и трошоци за 
управување. Регистарот на приходи содржи 
информации за типот на приход, називот/
името и презимето на донаторот, износот 
на донацијата и датумот на раѓање или 
матичниот број на донаторот. Извештаите 
за финансирањето на изборните кампањи 
ги прикажуваат трошоците и приходите на 
учесниците на парламентарните, локалните 
и изборите за пратеници во Европскиот 

парламент. Трошоците се прикажани според 
износот, видот, датумот, субјектот/лицето 
кон кое се уплатени средствата и даночниот 
број или датумот на раѓање, износот на 
платени и неплатени средства, односно дол-
гови. Извештаите за приходите за кампа-
њите содржат информации за видот на при-
ходот, датумот на уплата, името/називот 
на донаторот и износот. Покрај целосните 
извештаи, веб-страницата содржи база на 
податоци во која се содржани податоците 
од сите достапни финансиски извештаи 
за партиите и која може да се пребарува со 
филтрирање на податоците според поли-
тичката партија, временскиот период, видот 
на приходот/трошокот и донаторот. 

Преглед на веб-страницата на Комисијата за надзор врз финансирањето 
на политичките партии во Естонија (https://www.erjk.ee/) - збирна база на податоци  

на приходите и расходите на политичките партии. 
 На сликата се прикажани приливи на сите партии за 2020 година.

изборите. На веб-страницата достапни се 
кварталните извештаи за приходите на 
сите политички партии од 2013 година,  
кварталните извештаи за расходите на пар-
тиите од 2014 година, како и извештаите за 

финансирањето на изборните кампањи на 
политичките партии, изборните коалиции и 
независните кандидати од 2013 година па сѐ 
до денес.
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ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 
НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА

Во Обединетото Кралство, Изборната ко-
мисија (понатаму: Комисија) на веб-стра-

ницата https://www.electoralcommission.
org.uk  дава целосен и компаративен пре-
глед на финансиите на партиите во оваа 
земја. На веб-страницата на Комисијата се 
објавуваат податоци за донациите и зае-
мите, трошењата за време на изборните 
кампањи и при регуларното работење на 
партиите, како и финансиските извештаи на 
политичките партии.6  Политичките партии 

во Обединетото Кралство најголемиот дел 
од својот буџет го добиваат преку приватни 
донации. Процентот на средствата од држав-
ниот буџет предвиден за политичките пар-
тии е помал во однос на средствата кои 
партиите ги добиваат од приватни донации 
и се доделуваат во форма на грантови за 
развој на политики, средства за извршување 
на активностите на опозициските партии во 
парламентот и финансирање во форма на 
давање услуги.8 

Она што ја издвојува веб-страницата на Комисијата како добар пример е опсежното 
прикажување на финансиските податоци во неколку категории и можноста за 
пребарување низ базите по повеќе филтри, карактеристични за секоја категорија на 
финансиска активност.  Сите податоци на веб-страницата, најпрво, можат да се 
пребаруваат според два критериума: 

регулирана група - политички партии, помали политички партии, непартиски 
активисти7, учесници на референдуми и и други учесници на избори; и 

вид на пребарување - донации, заеми, трошења, финансиски извештаи и детали 
за регистрираните субјекти.  

Податоците за сите видови пребарувања можат да се подредуваат од најнови до 
најстари објавени, како и од највисока до најниска вредност.

1 2 

6  The Еlectoral Сommission, Donations, достапно на: http://
search.electoralcommission.org.uk/? 
7  Непартиските активисти (non-party campaigners) се лица 
или организации кои спроведуваат кампањи за време на 
избори, но не се или немаат свои кандидати на изборите, 
добиваат политички донации и прават трошоци за кои 
мора да ги известуваат надлежните органи доколку го 
надминат законски утврдениот праг за известување.  

1 

8 E. Uberoi (January, 2016), „Political party funding: sources 
and regulations”, House of Commons library, достапно на:  
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/
SN07137/SN07137.pdf 

•
•

Табелите во кои се прикажани податоците 
од финансиските извештаи на сите партии 
содржат информации за името на политич-
ката партија, партискиот огранок кој го 
поднел извештајот, вкупните приходи, тро-
шоците, средствата и обврските, датумот 
на поднесување на извештајот и датумот 
на објавување, како и прикачениот финан-
сиски извештај во .pdf формат и билансот 
на состојбата. Податоците можат да се 
филтрираат според регистар, статус на реги-
страција на субјектите, финансиска година и 
орган кој го поднел извештајот.  

Трошењата на политичките партии и 
останатите учесници на изборите за време 
на изборните периоди се прикажани во 
посебна секција на веб-страницата. Тие 
вклучуваат информации за износот, датумот 
и категоријата на трошоците, името/називот 
и адресата на добавувачите, датумот на 
доспевање и плаќање на фактурите, како 
и прикачените фактури во .pdf формат и 
изборите/референдумот за кои настанал 
трошокот. Покрај поединечните трошења 
на субјектите, веб-страницата ги прикажува 
овие податоци и збирно според категоријата 
на трошокот, што на граѓаните им овозможува 
увид во вкупните трошења на средства за 
време на изборните периоди. Податоците 
во табелите можат да се филтрираат според 
конкретни избори/референдуми. 

2.1.2. 
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Преглед на податоци преку опцијата за пребарување на веб-страницата на Изборната комисија во 
Обединетото Кралство (http://search.electoralcommission.org.uk/). На сликата е претставен Регистар 

на донации, вклучувајќи го името на примателот, типот на ентитет, вредноста, датумот кога е 
прифатена донацијата и од кого, името на донаторот, типот на субјектот, типот на донацијата, 

датумот кога е примена донацијата и периодот на финансиско известување.

Во однос на заемите, на веб-страницата 
се достапни информации за износот на 
долговите; статусот (платени/неплатени); 
платен, неплатен и преостанатиот износ за 
плаќање; датумот на плаќање и доспевање 
на долгот; партискиот огранок којшто ги 
примил средствата; името и презимето/
називот, адресата, статусот (физичко или 
правно лице) и даночниот број на заемо-
давецот; каматната стапка на заемот, 
извештајниот период, како и дали за заемите 
е известено во предизборниот или постиз-
борниот период. Податоците за заемите 
можат да се филтрираат според временски 
период по: години и квартали, датуми, 
„регулиран период“ (конкретни избори), 
датум на земање, плаќање и известување 
на Комисијата за заемот, како и статусот на 
трансакцијата. Информациите за статусот на 
трансакциите, кои ги вклучуваат платените 
и долговите кои допрва треба да се платат, се 
прикажани и во збирна табела. 

 На веб–страницата на Комисијата, за 
секоја донација прикажани се податоци за 
типот на донацијата; кон кого е направена 

(име и презиме/назив, вид на субјект, 
регистар); вредноста на донацијата; дату-
мот на примање; име, адреса и статус на 
донаторот (физичко или правно лице), 
извештаен период, а веб-страницата може 
да ги прикажува овие информации и во 
збирен формат според типот на донацијата 
и статусот на донаторот. Податоците можат 
да се пребаруваат според временски период 
по години, квартали и датуми; изборен 
период, регистар, време на добивање на 
донациите, односно донации добиени пред 
и по изборите, како и статус на донаторот. 
Донациите можат да се пребаруваат и 
според името/називот на донаторот со што 
се добива преглед и сумарен износ на сите 
донации направени од еден субјект. На тој 
начин, преку групирање на збирните суми на 
донации од поединечни донатори лесно може 
да се прегледува дали поединечни донатори 
даваат големи донации на политичките 
партии што може да е индикатор за нивното 
вистинското влијание врз партиите и 
креирањето политики.  
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2.1.3. Германија

Партиите во Германија за своите финан-
сии го известуваат претседателот на 

Парламентот, бидејќи тој е надлежен за 
контрола врз финансиите на партиите и 
утврдување на усогласеноста на нивните 
финансиски извештаи со одредбите од 
Законот за политички партии, како и за 
одредување на процентот на јавни средства 
што ќе ги добијат тие.9 Потоа, финансиските 
извештаи на партиите се објавуваат на 
својата веб-страница на Парламентот.10 
Партиите се финансираат од државниот 
буџет, членарини или придонеси од избрани 
функционери и приватни донации. 

Финансиските извештаи на партиите 
содржат детални информации за приходите, 
расходите, средствата и обврските на 
политичките партии. Секоја категорија на 
финансиска активност е прикажана индиви-
дуално и во збирни табели за политичките 
партии во целост, како и посебно за секој 
партиски огранок. Извештајот ги содржи и 
наодите од извршената анализа на финан-
сиите и нивната усогласеност со законските 
одредби, како и ревизорски извештај.

9 Federal Ministry of Justice and Consumer protection, Law 
on Political parties, достапно на: https://www.gesetze-im-
internet.de/partg/BJNR007730967.html
10 Deutscher Bundestag, List of references for the statement 
of accounts, достапно на: https://www.bundestag.de/parla-
ment/praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberi-
chte/

На веб-страницата на Парламентот, овие извештаи се достапни дури од 
1984 година, односно, откако е воведена обврската на претседателот на 
Парламентот да врши контрола и да известува за финансиското работење на 
партиите.  

Она што го издвојува системот на финан-
сиска транспарентност на политичките 
партии во Германија како добар пример 
е итноста во известувањето за големите 
донации кон надлежната институција и 
кон јавноста. Имено, партиите се должни 
веднаш да го известат претседателот на 
Парламентот за донациите на нивна сметка 
кои надминуваат одреден праг, во случа-
јот, 50.000 евра. По добивањето на овие 
информации, во најбрз можен рок на веб-
страницата на Парламентот се објавуваат 
вкупната сума на донацијата, името и 
презимето/називот и адресата на донаторот, 
кон која политичка партија е направена 
донацијата и на кој датум. 

Овие информации даваат увид за потен-
цијалните влијанија врз политиките кои 
политичките партии понатаму ќе ги заста-

пуваат во своето дејствување. Поради тоа, 
навременото објавување на големите до-
нации може да има значителна корист за 
граѓаните, особено во предизборните пери-
оди. Достапноста на овие податоци на веб-
страницата на Парламентот овозможува и 
нивна обработка од медиумите, граѓанските 
организации и останатите засегнати страни 
кои можат да ги доближат информациите до 
поголема група на граѓани. На пример, пред 
парламентарните избори во Германија, во 
септември 2021 година, порталот Политико    
(https://www.politico.eu/), ги преземал 
податоците за големите донации од веб-
страницата на германскиот Парламент, ги 
обработувал и истите ги објавувал „во живо“ 
во пребарливи бази.11 

На порталот се достапни податоци за 
датумот и износот на индивидуалните дона-
ции во 2020 и 2021 година, кои ја надминуваат 
сумата од 50.000 евра, идентитетот на дона-
торите, како и политичката партија кон 1 

11 Politico (July 30, 2021), German party donations: Live data, 
достапно на: https://www.politico.eu/article/germany-elec-
tion-2021-political-party-donations-live-data-tracker/  

ГЕРМАНИЈА2.1.3. 
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Преглед на веб-страницата на порталот Политико 
https://www.politico.eu/article/germany-election-2021-political-party-donations-live-data-tracker/. 

На сликата се претставени десетте најголеми индивидуални донации за партиите во Германија 
во 2021 година, вклучувајќи го и името на донаторот, како и партијата примател на средствата.

12  Deutscher Bundestag, Party donations over € 50,000 (from 
July 1, 2002), достапно на: https://www.bundestag.de/par-
lament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000

која е направена донацијата. Податоците 
можат да се филтрираат според политичката 
партија, името на донаторот и можат да се 
подредуваат според  датумот и висината на 
донацијата (од најмала до најголема). Порта-
лот визуелно (во графикони) ги прикажува 
десетте најголеми индивидуални донации, 
заедно со имињата на донаторите и ги ран-
гира партиите според вкупниот износ на 
примени донации во анализираниот период. 

Големите донации кон партиите на веб-
страницата на Парламентот на месечно 

ниво се групираат и објавуваат во форма на 
извештаи кои се достапни од 2002 година, 
па сѐ до денес.12 Покрај донациите кои ја 
надминуваат сумата од 50.000 евра, парти-
ите мора во своите финансиски извештаи 
да известат за идентитетот (името/називот 
и адресата) на сите донатори кои донирале 
сума поголема од 500 евра, како и донатори 
кои на годишно ниво донирале сума поголема 
од 10.000 евра. 

Германија - добра практика за итност во известувањето за големите донации
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ 3 
Европските трендови во областа на финан-

сиската транспарентност на политичките 
партии укажуваат дека треба да се зголеми 
обемот и квалитетот на објавените подато-
ците и да се трансформира начинот на кој 
се известува за нив. За да можат лесно да 
бидат на увид, податоците за финансиите на 
партиите треба да се во дигитален формат 
и да се машински читливи, а потоа ќе може 
да се анализираат од набљудувачи, заинте-
ресирани граѓани и новинари. 

Примерите од Естонија и Велика Брита-
нија покажуваат современа презентација и 
сеопфатност на податоците за финансиите 
на политичките партии. Порталите кои ги 
воспоставуваат надлежните тела во овие 
земји ги презентираат информациите во 
лесно достапна, сеопфатна, разбирлива и 
читлива форма. За разлика од практиката 
во Република Северна Македонија, каде што 
финансиските извештаи се неупотребливи 
за дигитална обработка (најчесто објавени 
како скенирани документи во .pdf формат), 
примерите од Естонија и Велика Британија го 
покажуваат современиот тренд на дигитални 
бази за партиските финансии.13 Податоците 
се стандардизирани и машински читливи, 
па така повеќе заинтересирани страни, како, 
на пример, новинари, академски и граѓански 
истражувачи, може да се вклучат индиректно 
во набљудувањето како партиите ги трошат 
парите.  

Обемот на транспарентност не е неопходно 
поврзан со моделот на финансирање на 
политичките партии. Главната цел на 
транспарентноста, особено во поглед на 
приходите на политичките партии е контрола 
на влијанието на приватниот интерес врз 
креирањето на политиките и можните 
клиентелистички врски. Принципите се 
универзални, па обврските за финансиска 
транспарентност на политичките партии не 

13 F. C. Bértoa and J. R. Teruel, „Political Party Funding  Regula-
tion  in Europe,  East  and  West:  A  Comparative Analysis”, 
достапно на: https://www.osce.org/files/OSCE-ODIHR%20
Discussion%20Paper%20on%20Political%20Party%20Fi-
nance%20Spain.pdf 

се разликуваат значително помеѓу државите 
во кои партиите се финансирани со повеќе 
средства од државниот буџет, наспроти оние 
во кои финансирањето на партиите се заснова 
на приватни донации. И во двата случаја, 
генерално, информациите кои се бараат од 
партиите во врска со нивните финансиски 
активности се годишни финансиски изве-
штаи, список на донации и донатори, инфор-
мации за вкупните средства и долгови со 
минимални разлики во форматот во кој се 
доставени.

Начинот на известување за финансиите 
на политичките партии до институциите 
надлежни за надзор врз нивното финансиско 
работење е важно за утврдување на можни 
незаконитости, корупција и повикување на 
одговорност. Особено е важно институциите, 
но и политичките партии, да ги објавуваат 
извештаите од извршените ревизорски и 
финансиски анализи на своите веб - стра-
ници, на лесно достапен и разбирлив начин, 
но, исто така, во пребарлив и разбирлив 
формат за јавноста. Деталните информации 
за донаторите се значаен индикатор за 
транспарентноста на политичките партии. 
Итното објавување, како што е примерот на 
Германија, не е само прашање на транспа-
рентност, туку може да има и директна 
демократска вредност. Така, на пример, ин-
формациите објавени во време на изборна 
кампања додаваат контекст на изјавите 
и програмите на партиите и изборот на 
гласачите го прават поинформиран. 

Во случајот на Република Северна Маке-
донија, каде проблемот е детектиран во 
неажурното и непристапното објавување 
на извештаите на политичките партии и 
институциите на нивните веб-страници, пар-
тиите и надлежните институции треба да 
преземат повеќе активности за зголемување 
на својата транспарентност. Партиите и 
институциите на своите веб-страници, по 
примерот на Естонија, можат да ги диги-
тализираат податоците од финансиските 
извештаи и извештаите за извршени 
анализи и да ги направат во формат кој 



овозможува пребарување на податоците и е 
доволно разбирлив за пошироката јавност. 
Дополнително, по примерот на Германија и 
Обединетото Кралство, може да се овозможи 
увид во тоа дали поединечни донатори 

даваат големи донации на одредени поли-
тички партии и со тоа, по освојувањето на 
власта, можат да влијаат на креирањето на 
политиките. 
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