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Непреченото функционирање на политич-
ките партии во демократските општества 

е условено од финансиски средства. За 
непречено дејствување на партиите и 
остварување на нивната основна цел - 
освојување на власт, управување со државата 
и спроведување на свои политики потребни 
се финансиски средства. Националното 
законодавство го уредува финансирањето 
на партиите, а моделите на финансирање се 
разликуваат во секоја држава и се условени од 
социјалните и економските карактеристики, 
како и од демократската традиција на 
земјата.  Застапени се, главно, три модели на 
обезбедување на финансии за политичките 
партии: приватно, јавно финансирање и 
комбинирање на двата модела (приватни и 
јавни извори).

Приватното финансирање претставува 
поврзување на партијата со граѓаните кои 

ги обезбедуваат средствата. Приватните 
финансии се добиваат преку членарина, 
донации и економски активности (во 
одредени случаи).

Членарината како еден од основните 
извори на партиското финансирање, којашто 
ја зајакнува врската на политичката партија 
со членовите.  Донациите од приватни и 
правни лица се вториот начин на приватно 
финансирање и важно е да се утврди кој е 
донаторот и за што се користат добиените 
пари. Ваквите финансиски донации сериозно 
влијаат на јавната доверба и ризикот од 
влијанија на донаторот врз одлуките на 
партијата. Во некои држави, партиите 
може да вршат економски активности, како 
продажба или издавање под наем на својот 
имот. 

Финансирањето на партиите со јавни 
средства е практика која се спроведува во 
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Политичките партии се важен сегмент 
во современите демократски опш-

тества и без нив е невозможно да се 
организира политичкиот живот. Партиите 
за да  функционираат непречено и да 
дејствуваат кон остварување на нивната 
основна цел - освојување на власт за 
управување со државата и спроведување на 
свои политики, потребни им се финансиски 
средства. Државите кои тежнеат кон 
развој на демократијата и владеење на 
правото се соочуваат со предизвикот да 
изберат соодветен модел на финансирање 
на партиите и изборните кампањи кој ќе 
обезбеди одржливо, транспарентно и отчетно 
финансирање на политичките партии и ќе 
ги прави отпорни на ризиците од корупција. 
Националното законодавство ги уредува 

условите за основање на политичките партии, 
нивното функционирање, финансирање и 
управување. 

Политичките партии обезбедуваат 
финансии за нивно функционирање и 
активности според три модели: приватно 
финансирање, јавно финансирање и 
комбинирање на двата модела (приватни 
и јавни извори). Моделите не се целосно 
унифицирани, постојат варијации во завис-
ност од политичкиот систем на државата 
во која се применува моделот. Разликите 
во начинот на финансирање на партиите 
произлегуваат од политичките, социјалните 
и економските карактеристики на државата 
како и од демократската традиција на 
земјата. 

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

2

1 

многу земји. Тргнува од фактот дека партиите 
се неопходни за изборниот и демократскиот 
процес во земјата и има за цел да ги покрие 
дел од трошоците на политичките партии 
и да го намали притисокот од интересите 
на големите донатори. Јавните финансии 
се директни или индиректни. Директните 
финансии претставуваат парични средства 
коишто се исплаќаат на политичките партии 
по исполнувањето на одредени услови 
и критериуми пропишани од државата. 
Индиректното финансирање се врши преку 
низа поволности коишто политичките пар-
тии и кандидатите ги добиваат од државата. 
Најчесто, присутни се три модели за распре-
делба на финансиите од јавниот буџет кај 
партиите:
•  со достигнување на одреден изборен 

праг;
•  со пропорционална распределба спо-

ред бројот на избрани претставници 
или процентот на освоени гласови, 
односно избрани претставници; и

•  комбинација на двете.

Јавните средства кои ги добиваат партиите 
најчесто се наменети за  изборна кампања, 
поддршка на тековни партиски активности 
или за остварување на партиските цели - 
засновани на нивните идејни принципи. 
Меѓутоа, во некои од државите државното 
финансирање има за цел и демократизација 
на партиите, целејќи со тие средства да се 
обезбеди вклучување на помалку застапени 
или маргинализирани групи во нивната 
работа. Партиите дел од своите капацитети 
и ресурси најчесто ги посветуваат на развој и 
унапредување на младите и жените и развој 
на истражувачки и научни центри, како и 
едукација на внатрешното членство.

Комбинираното финансирање на политич-
ките партии – од јавни и од приватни 
финансии е честа појава кај државите од 
Европската Унија. Рамнотежата меѓу јавното 
и приватното финансирање ја намалува 
условеноста на партиите од еден извор на 
финансирање.
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1.1 ФИНАНСИРАЊЕ ОД ПРИВАТНИ ИЗВОРИ
(ЧЛЕНАРИНА, ДОНАЦИИ И ЕКОНОМСКИ АКТИВНОСТИ)

Финансирањето на партиите од при-
ватни извори се смета за најстар 

модел на финансирање,1  при што партијата 
се поврзува со нејзините конституенти, 
граѓаните, кои ги обезбедуваат средствата. 
Приватните финансирања најчесто имаат 
два извора: членарина и донации, но 
постојат држави каде што е овозможено 
партиите да прибираат приходи и по 
други основи, како, на пример, различни 
економски активности. 

Членарината е еден од основните из-
вори на партиското финансирање, и е 
важна за самоодржливост на партијата, но 
претставува и инвестиција на членството 
којашто ја зајакнува врската со политичката 
партија. Интерните акти на партиите ги 
пропишуваат висината на членарината, начи-
нот на прибавување и намената на иститите 
средства. Овие средства се распределуваат 
во партискиот буџет и се извор на директни 
средства добиени од членовите на партијата.

Донациите од приватни и правни лица се 
вториот начин на приватно финансирање 
и привлекуваат поголемо внимание од 
членарината. Фокусот на донациите е на два 
аспекта: првиот аспект е каков е профилот на 

донаторите (дали се домашни или странски, 
приватни или правни лица), а вториот аспект 
е како во рамките на буџетот на партијата 
се распределуваат и трошат донираните 
средства.2  Законските норми ги утврдуваат: 
видот на донациите, нивните висини, 
јавност или анонимност (на донаторот), како 
и начинот на известување кон институциите 
и јавноста за обезбедувањето на средствата, 
со цел да се минимизираат можностите за 
незаконско работење на партиите. 

Некои држави овозможуваат партиите 
да се финансираат и преку дополнителни 
извори и економски активности. Партиите 
имаат во сопственост движен и недвижен 
имот, така, на пример, во Естонија е 
овозможено партиите да вршат трансакции 
со имот, односно да го даваат под наем или да 
го продаваат. Во Полска и Чешка дозволено 
е партиите да имаат приходи од  банкарски 
кредити и камати.3 Други економски актив-
ности кои ги вршат партиите се давање 
на услуги како печатење и продажба на 
промотивни материјали. Ваквите економски 
активности носат прилив во буџетите 
на партиите и придонесуваат кон нивна 
поголема независност и самоодржливост. 

1 Климовски, Саво, Каракамишева, Јовановска, Тања. 
(2016). „Политички партии и интересовни групи“. 
Фондација Конрад Аденауер во Република Северна 
Македонија и Правен факултет „Јустинијан Први” 
Скопје.  Достапно на: <https://cutt.ly/WPUHUiH>

2 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Достапно на: <https://
cutt.ly/6PUG32u>
3  ibid.
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1.2 ФИНАНСИРАЊЕ ОД ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ
(ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО)

Ризиците кои произлегуваат од финанси-
рање од приватни извори се мотивот 

на донаторот и подложност на партијата кога 
е на власт (но, и во опозиција) да ги штити 
интересите на донаторот наспроти оние на 
граѓаните.  Затоа, целта на финансирањето 
на политичките партии со јавни финансии 
е да ја намали зависноста на партиите од 
донатори кои се финансиски моќни поединци 
и корпорации и на тој начин да ја заштити и 
зајакне демократијата, како и да овозможи 

4 Falguera, Elin. Jones,Samuel. Ohman, Magnus. (2014). 
„Funding of Political Parties and Election Campaigns“. In-
ternational Institute for Democracy and Electoral Assis-
tance. Достапно на: <https://www.idea.int/sites/default/
files/publications/funding-of-political-parties-and-elec-
tion-campaigns.pdf>

5 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan.(2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Достапно на: <https://
cutt.ly/6PUG32u>
6 Klingeren. M. van. (2015). „Party Financing and ref-
erendum campaigns in EU member stats“. European 
Parliament. Достапно на: <https://www.europarl.eu-
ropa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_
STU(2015)519217_EN.pdf>

Европските земји најчесто користат три модели со критериуми за распределба на 
државните средства. Првиот модел е достигнување на праг на изборите, по освојување 
на одреден процент на гласови, партијата може да добие финансии од државата (на 
пример, Латвија). Вториот модел е пропорционален и во согласност со освоените 
гласови или места се зголемуваат и добиените средства од државата (на пример, Финска, 
Франција, Грција, Норвешка, Шпанија). Третиот модел е комбинација на критериуми од 
двата модела, партиите добиваат паушал кој се зголемува во согласност со добиените 
гласови (на пример, Австрија, Белгија, Луксембург, Португалија, Шведска)5.  

повеќе партии да учествуваат во политиката. 
Во голем број земји средствата од државниот 
буџет се значаен извор на финансии за 
политичките партии. Секоја земја во нацио-
налното законодавство определува како 
ќе се распределуваат  јавните средства кон 
политичките партии.4 

Разликите помеѓу моделите на финан-
сирање во европските земји се резултат 
на историските искуства и разликите во 
општествените услови. 

Финансирањето од државата може да 
биде преку директно или индиректно фи-
нансирање. Директното финансирање на 
политичките партии е преку доделување 
на директни средства, во согласност со 
пропишаните услови на државата. Сред-
ствата предвидени во државниот буџет, по 
одреден модел, се префрлаат на политичките 
партии. Индиректното финансирање се 
врши преку низа поволности коишто 
политичките партии и кандидатите ги 
добиваат од државата. Такви се, на пример, 
даночни ослободувања за донаторите,  
даночни ослободувања за партиите, бес-
платни простории, медиумски простор, 
рекламирање, рекламен материјал, итн.6 

Јавното финансирање на политичките 
партии во Европа има две главни цели. Првата 
цел е да се намали финансиската зависност 
и притисокот на партиите од големи дона-
тори кои би можеле да влијаат нивните 
приватни интереси да ги потиснат јавните 
интереси на граѓаните, така партијата дел од 
средствата за функционирање и кампања ќе 
ги обезбеди од државниот буџет. Втората цел 
е поттикнување на партиите да спроведат 
активности и политики за внатрешен развој 
на членството преку младински организации, 
истражувачки центри, како и иницијативи за 
промоција на родовата еднаквост.
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7 Со исклучок на Малта и Италија.

8 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights.  Достапно на: <https://
www.osce.org/files/OSCE-ODIHR%20Discussion%20
Paper%20on%20Political%20Party%20Finance%20
Spain.pdf>

1.3 

2.1 

КОМБИНИРАНО ФИНАНСИРАЊЕ
(ОД ЈАВНИ И ОД ПРИВАТНИ ИЗВОРИ)

РАСПРЕДЕЛБА СО ДОСТИГНУВАЊЕ
НА ИЗБОРЕН ПРАГ 

Често пати се среќава комбинирано 
финансирање на политичките пар-

тии – од јавни и од приватни финансии. 
Ваквото комбинирање обезбедува прилив 
на средства во партијата од повеќе извори 
што овозможува поголема можност за нивен 

Типичен пример за распределба на 
државни пари за партии врз основа 

на достигнување на изборен праг е Латвија, 
каде што партиите откако ќе надминат 
одреден изборен праг (минимум процент 
на освоени гласови), јавните пари се 
распределуваат еднакво на сите.  Партиите 

Јавното финансирање е присутно, речиси, во сите земји од Европската Унија.7   За да 
добијат директни јавни средства партиите во земјите од Европската Унија треба 

да исполнат одредени услови и критериуми на државата. Најчесто, кај партиите се 
присутни три модели за распределба на финансиите од јавниот буџет: 

1.  со достигнување на одреден изборен праг;
2.  со пропорционална распределба според бројот на избрани претставници или 

процентот на освоени гласови; или
3.  со комбинација на двете.8 

долгорочен раст и планирање на идните 
активности. Комбинираното финансирање 
има ограничувања во приливот на јавните и 
приватните средства коишто се во согласност 
со националното законодавство.

кои освоиле 2 % од гласовите на претходните 
избори, секоја календарска година во Латвија 
добиваат одредена сума на пари. Слично се 
распределуваат државните средства и во 
Словенија и Грција, каде што изборниот праг 
е повисок од Латвија и е 3 % освоени гласови 
на последните избори. 

НАЧИНИ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ЈАВНИ 
ФИНАНСИИ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ2 
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2.2 

2.3 

ПРОПОРЦИОНАЛНА РАСПРЕДЕЛБА 

КОМБИНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА

Во дел од европските земји, средствата 
се делат еквивалентно на добиените 

гласови. Естонија и Финска го користат 
критериумот на пропорционална распре-
делба на средства според бројот на избрани 
претставници или процентот на освоени 
гласови. Парламентарните партии во Есто-

Дел од европските земји пропишуваат 
комбинирани критериуми за рас-

пределба на средствата од државата кон 
политичките партии. Ваквиот модел 
предвидува еден дел од јавните финансии 
да се исплаќа во форма на паушал за сите 
политичките партии кои учествуваат на 
избори.10 Преостанатиот дел од предвидените 

нија добиваат средства пропорционално 
на бројот на освоени пратенички места. 
Освоените пратенички места на последните 
парламентарни избори се основа за добивање 
на јавни финансии и во Финска, а сумата се 
утврдува на годишно ниво, во согласност со 
буџетските рамки.9  

средства се распределува пропорционално 
во согласност со добиените гласови на 
последните избори.  Луксембург  го пропи-
шува токму овој модел, според кој партијата 
која учествува во изборите добива паушален 
износ, по што добива дополнителни средства 
во согласност со изборните резултати.11

10 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Достапно на: <https://
cutt.ly/6PUG32u>

9 Klingeren. M. van. (2015). „Party Financing and refer-
endum campaigns in EU member stats“. European Parlia-
ment. Достапно на: <https://cutt.ly/0PULiiq>
11 Klingeren. M. van. (2015). „Party Financing and refer-
endum campaigns in EU member stats“. European Parlia-
ment. Достапно на: <https://cutt.ly/0PULiiq>
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2.4 ДОПОЛНИТЕЛНИ  КРИТЕРИУМИ
ПРИ ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Освен овие модели, во некои земји за 
државно буџетирање на партиите, 

освен според изборниот праг се вклучуваат 
и други критериуми. Така, на пример, во 
Полска се вклучува и обемот на направени 
трошоци во време на кампања, а во Гер-
манија јавните финансии се условени 
од висината на добиените донации од 
приватни извори.

Полскиот модел на финансирање се пот-
пира на јавните финансии и средствата 
кои партиите директно или индиректно ги 
добиваат од државата. Приходите кои ги 
добиваат полските политички партии во 
основа се комбинација на јавно и приватно 
финансирање, но најголем дел од финансиите 
со кои располагаат партиите во оваа 
држава се од јавни извори. Полска во своето 
законодавство има пропишано значително 
големо јавно финансирање за политичките 
партии, кои се добиваат врз основа на 
изборниот праг од гласови и трошоците 
направени за време на изборната кампања.12 
Дополнително, индиректните државни 
субвенции значително придонесуваат во 
финансирањето на партиите, главно, преку 
бесплатно емитување за време на избори и 
субвенционирање на пратеничките групи13. 
Наспроти можностите за јавно финансирање, 
полските партии имаат ограничувања за 
прибирање на финансии од приватни извори. 
Донатори на партиите не може да бидат од 
корпорации, синдикати или странски лица, 
туку само физички лица кои се државјани 
или имаат постојан престој во Полска. 
Дополнителни извори на финансирање може 
да обезбедат преку трансакции со имоти на 
партијата, наследства, камати, тргување со 
државни обврзници и заеми.   

Исклучок од најчестите практики на рас-
пределба на јавните средства кај европските 

држави има во Германија. Германскиот 
систем на финансирање на партии се 
потпира на три елементи: членарината 
која ја плаќаат членовите на партијата, 
донациите од поединци и правни лица и, 
конечно, јавните средства кои се условени од 
сумата на финансиите добиени од приватни 
извори. Ваквиот шаблон на финансирање 
значително помага да се намали недостигот 
на приходи  на германските партии, но 
главната цел е да се охрабрат партиите да ги  
вклучат граѓаните во политичкиот живот и 
финансиски да ја поддржат нивната работа.14 
Добиените средства од јавните финансии 
не може да бидат поголеми од средствата 
собрани од самата партија, односно 
партиите мора да обезбедат половина од 
финансиите од приватни извори. Со ваквиот 
начин на финансирање се намалува јазот 
помеѓу самите партии. Според ваквиот 
модел постојано се поттикнати да добијат 
приватни финансии и помалку се зависни 
од финансиите добиени врз основа на 
изборните резултати.  

Од друга страна, во Малта и Италија 
не се одвојуваат средства од државниот 
буџет за партиите. Во Малта, единствено, 
постои годишен фонд што им се доделува 
на парламентарните партиите со цел 
развој на односите со Европската Унија и во 
Медитеранскиот Регион.  Во Италија, јавното 
финансирање е постепено намалувано од 
2014 година со носењето на закон и целосно 
e укинато во 2018 година, но постојат извори 
на индиректно финансирање, главно, за 
медиумски настап.15 Носењето на ваквата 
политика е резултат на неколкугодишна 
дискусија во јавноста за високите трошоци, 
зависноста на партиите од јавните финансии 
и корупцијата.

12 Ikstens. Janis. (2001). „Party and Campaign Funding in 
Eastern Europe: A Study of 18 Member Countries of the 
ACEEEO“. Достапно на <https://cutt.ly/uPUL323>
13 Пратениците добиваат поддршка, најчесто за гра-
дење на капацитети којашто не е директна финансиска 
исплата.

14 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights.  Достапно на: <https://
www.osce.org/files/OSCE-ODIHR%20Discussion%20
Paper%20on%20Political%20Party%20Finance%20
Spain.pdf>
15 European Public Accountability Mechanisms. Достапно 
на: <https://europam.eu/?module=overview>



Оправданоста на финансирањето 
на партијата со дополнителни 

средства (дополнителни средства од ре-
довната членарина), ја става под прашање 
независноста на партијата и носи ризик од 
дополнителни врски и условени одлуки 
поттикнати од донаторот на големи средства. 
Можноста за злоупотреба сериозно влијае на 
јавната доверба во демократскиот систем и 
легитимитетот на политичките актери. 

Јавните средства во повеќето европски 
земји се наменети за финансирање на 
изборна кампања, поддршка на тековни 
партиски активности или за остварување 
на партиските цели засновани на нивните 
идејни принципи. Меѓутоа, во некои од 
државите државното финансирање има за 
цел и демократизација на партиите со вклу-
чување на помалку застапени или мар-
гинализирани  групи во нивната работа.  
Така, политичките партии се условени дел од 
јавните средства да ги користат за промоција 
и вклучување на жени, млади и лица со 
попреченост, едукација на членството 
и развој на истражувачки центри. Ова е 
затоа што партиите најчесто се фокусираат 
само на некои делови или области кои ги 
развиваат и поттикнуваат, а државата на овој 

Балансот помеѓу јавно и приватно финан-
сирање на политичките партии, направен 
според потребата на државата, ја намалува 
зависноста на партиите од еден извор на 
финансирање. Јавното финансирање обез-
бедува стабилност на партиите и го намалува 
притисокот од големите донатори и нивното 
влијание во политичкиот живот, додека, 
пак, приватното финансирање  ја намалува 
зависноста од државата. 

начин осигурува вклучување и на помалку 
застапени групи и области.  Најчесто партиите 
решаваат да инвестираат во младите преку 
младински организации (Австрија, Кипар, 
Германија, Литванија, Холандија, Словенија 
и Шпанија). Дел од финансиите кои ги 
добиваат партиите се наменети за отворање 
и поддршка на истражувачки центри, какви 
што има во Австрија, Белгија, Германија, 
Унгарија, Шпанија и Холандија. Франција, 
како и Словенија и Финска овие средства 
ги фокусира на активности за промоција на 
жени и женските права.

Државите ги стимулираат политич-
ките партии да номинираат  повеќе женски 
кандидатки на изборните листи преку тарге-
тираното родово финансирање. Ваквиот вид 
на финансирање значи дека дел од износот 

БАЛАНС ВО ИЗВОРИТЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

УСЛОВЕНОСТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ 

3 

4 

Јавното финансирање претставува еден вид на олеснување и намалување на притисокот 
врз партиите од добивање на финансии од приватни извори и има за цел делумно да ги 
покрие трошоците кои ги имаат партиите. Распределбата на јавните финансии е важно да 
има јасни критериуми пропишани во правното законодавство, кое ќе се темели на еднакви 
можности за сите политички партии кои учествуваат на политичката сцена. Државите 
коишто финансираат политички партии со јавни средства,  имаат и јасни контролни 
механизми за трошењето на финансиите, но важно е и да ги условат партиите на финансиска 
транспарентност. Директното јавно финансирање најчесто е проследено со јасни механизми 
за контрола на распределбата на средствата.  
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Според законодавството на дел од европските држави политичките партии може да изгубат 
(дел) од државното финансирање доколку нема застапеност на двата пола на изборните 
листи. Партиите во Ирска може да изгубат половина од државното финансирање доколку на 
изборните листи не се застапени 40 % жени, односно 40 % мажи. Во Португалија, партиите 
можат да загубат до 80 % од јавните финансии доколку на изборните листи немаат една 
третина жени. За непочитувањето на пропишаните квоти за вклучување на жените на 
листите за избор во Франција се предвидени парични санкции за партиите кои нема да 
номинираат еднаков процент на мажи и жени на нивните листи.17 

добиен од јавното финансирање е наменет 
за поттикнување родова еднаквост меѓу 
номинираните кандидати на изборите, или 
се наменети за активности поврзани со 
овие прашања. Првичната цел на ваквото 

Наместо санкции, некои држави се 
одлучуваат за стимулирачки политики кои 
ќе ги поттикнат партиите да се посветат на 
родова застапеност на изборните листи. Во 
Хрватска, партиите добиваат повеќе средства 
доколку имаат 20 % жени на изборните листи. 
Дополнително, партиите се наградуваат со 
10 % од финансиите за секоја жена којашто 
ќе добие место во Парламентот, со ова се 
стимулираат партиите не само формално да 
ги внесат жените на изборните листи туку и 
да бидат на подобни позиции.

Ваквите политики довеле до значително 
зголемување на процентот на жени во 
парламентите. Воведувањето на таргети-
раното родово финансирање на партиите 

се покажало како ефикасна политика во 
Италија, Франција и Португалија, каде што 
процентите на избрани жени во Парламентот 
значително се зголемил низ годините по 
носењето и на спроведувањето на мерките.18  

Наменското распределување на јав-
ните финансии е поттик за поголема 
посветеност на политичките партии кон 
маргинализирани категории, што во 
текот на годините покажува резултати.  
Секоја политика за поголема вклученост и 
застапеност на одредени категории којашто 
влијае на одлуките на политичките партии 
има позитивен ефект и води кон поголема 
општествена еднаквост.

9

16 Ohman, Magnus. (2018). “Gender-targeted Public Fund-
ing for Political Parties“. International Institute for Democ-
racy and Electoral Assistance. Достапно на: <https://cutt.
ly/SPUZsTB>

17 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Достапно на: <https://
cutt.ly/6PUG32u>
18 ibid.

финансирање е да се намали родовата 
нееднаквост меѓу кандидатите на изборните 
листи, преку одредување на задолжителен 
процент на застапеност на родовите на 
изборните листи.16



ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
ЗА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ 5 

Политичките партии се основните 
актери на демократијата и токму затоа 

нивното финансирање треба да се темели 
на принципите на владеење на правото. 
Креирањето на модел на финансирање на 
партиите во кој се вклучени основните 
принципи на демократијата, владеење на 
правото и заштитата на човековите права, 
претставува предизвик за демократските 
држави. Моделите на финансирање на 
партиите се креирани во согласност со 
државниот контекст, потребите на држа-
вата и се разликуваат од една до друга 
држава. Како политичките партии  ќе 
обезбедат финансии за тековно работење, 
спроведување на изборни кампањи и оства-
рување на партиските цели најчесто се 
сведува на три модели: јавно финансирање, 
приватно финансирање и комбинација од 
двата модела. 

Препорака 1: Креирањето или проме-
ната на моделот за финансирање на 
политичките партии секоја држава треба 
да го заснова на поопсежни анализи кои 
ќе ги вклучуваат општествениот контекст, 
политичката култура, економските услови 
и традицијата на државата. 

Моделот на јавно финансирање треба 
да гарантира еднаквост на можностите на 
различните политички сили во согласност 
со пропишаните регулативи, додека, пак, 
приватното финансирање треба да обезбеди 
поголема вмреженост со сопственото член-
ство. Комбинирањето на двата модела соз-
дава баланс на средствата и помала можност 
за зависност на партиите од државата или 
одредена група на луѓе. 

Препорака 2: Критериумите за кре-
ирање на моделот за финансирање на 
политичките партии треба да овоз-

можуваат еднаквост на политичките 
субјекти и учество на повеќе политички 
субјекти во политичкото дејствување. 

Правните норми на некои од државите 
предвидуваат наменско доделување на јав-
ните финансии и/или квоти за одредена 
категорија или цел. Наменските јавни 
финансии ги поттикнуваат политичките 
партии да се фокусираат на унапредување 
на положбата на одредена група или нивно 
политичко вклучување. Партиите дел од 
своите капацитети и ресурси најчесто ги 
посветуваат на развојот и унапредувањето на 
младите и жените, но постојат и позитивни 
практики за развојот на истражувачките 
центри и едукација на внатрешното член-
ство. Државите кои имаат политики за 
доделување на наменски финансии на 
долг рок прикажуваат унапредување и 
позитивни резултати, како што е примерот 
со зголемување на процентот на жени во 
рамките на парламентите во европските 
држави.  

Препорака 3: Квотите и јавните финан-
сии треба да бидат почетна точка за 
вклучувањето и поттикнувањето на мар-
гинализираните групи во политиката што 
партиите ќе го прифатат како практика 
во дејствувањето и креирањето на поли-
тиките. 

Условеното доделување на јавните финан-
сии поттикнува маргинализираните групи 
(на пример, жените, младите и лицата со поп-
реченост) повеќе да се вклучат во работата 
на партиите и во општеството. Партиите се 
стимулираат посветено да ги градат капа-
цитетите на маргинализираните групи и 
активно да ги вклучуваат во политичкото 
дејствување.
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