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РЕЗИМЕ

Контролата на финансиското работење 
на политичките партии обезбедува 

законито користење на парите на партиите 
добиени преку членарините, донациите и 
јавното финансирање. Транспарентноста и 
законитоста при работата треба да осигурат 
дека партиите не дозволуваат финансира-
њето, особено приватното, да се користи за 
спроведување на лични интереси во прак-
тикување на политичката моќ. Истовремено, 
контролата над финансиите овозможува 
отчетност на партијата кон своите членови 
и донатори, но и навремена информираност 
на гласачите. 

Во современите партиски системи по-
стојат две фази на контрола. Првата 
фаза е внатрешна контрола и таа е во 
функција на внатрешна превенција од 
можни злоупотреби. Онаму каде што таа 
функционира ефикасно и независно, поли-
тичките партии го подобруваат својот 
интегритет, а со тоа и позитивната улога 

во општеството. Во последните 20 години 
во Европа, внатрешната контрола кај поли-
тичките партии станува значаен дел од 
подобрувањето на нивната работа. Втората 
фаза е надворешната контрола, која во 
последните две децении, исто така, е предмет 
на поголемите реформи во партиските 
системи. Таа вклучува формирање на посе-
бни државни тела, или доделување на 
нови надлежности на постојните, со цел 
посуштинска контрола на работата на 
политичките партии. Во европските држави 
постојат три типови на институции кои го 
вршат надзорот над партиите: изборни, 
ревизорски или антикорупциски тела. 
Компаративните студии издвојуваат два 
примера – Обединетото Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска и Латвија кои 
на своите контролни тела им доделиле 
најширока лепеза на надлежности, од 
испитување до санкционирање и едукација.
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ЦЕЛИ И ДИМЕНЗИИ НА КОНТРОЛАТА 
НА ПАРТИСКИТЕ ФИНАНСИИ 1 

Контролата врз финансирањето на 
политичките партии е значајна за да 

се обезбедат две цели. Најпрво, контролата 
обезбедува усогласеност на работата на 
партиите со постојните законски прописи 
со што се овозможува увид во финансира-
њето и отстранувањето на нелегалното фи-
нансирање. Законодавството во државите 
овозможува транспарентност на приватното 
финансирање и увид во приватниот интерес 
на донаторите кои преку своите донации 
можат да влијаат во практикувањето на 
моќта, носењето одлуки и креирањето на 
јавните политики. Контролата на финан-
сиското работење на партиите овозможува и 
одговорно работење со средствата инвес-
тирани од донаторите и членовите како 
конституенти на политичките партии.

Во овој бриф се осврнуваме кон две димен-
зии на контролата. Најпрво, издвојуваме 
добри примери на внатрешна контрола 
преку која се обезбедува политичките пар-
тии сами, како организации, да градат и 
демонстрираат интегритет во нивното 
работење како основна компонента на деј-
ствување. Понатаму, анализираме неколку 
успешни примери на земји во кои засебни 
институции спроведуваат надворешна кон-
трола и го штитат интересот на државата 
овозможувајќи законито, транспарентно и 
одговорно финансиско работење на парти-
ите и  информираност на граѓаните за рабо-
тата на партиите.

1 
1 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and West: 
A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic Insti-
tutions and Human Rights. Достапно на: https://cutt.ly/
OFRBBnD.    

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 
НА ФИНАНСИИТЕ НА ПАРТИИТЕ ВО ЕВРОПА2 

Развивањето и усвојувањето на ефикасни 
механизми за надзор и контрола на 

финансиското работење на партиите при-
донесува тие да бидат кредибилни, јав-
носта да може да има поголема доверба 

во нивното работење и последователно 
да ги поддржуваат повеќе гласачи. Најрас-
пространет механизам на внатре-партиска 
контрола е обврската партиите да водат 
сопствено сметководство.1  

Внатрешната контрола на политичките партии е широк процес кој треба да обезбеди 
дека партиите:  

Соодветно ги користат партиските средства; 

Дејствуваат во согласност со националните законски прописи; и 

Веродостојно известуваат за своите финансии. 

1
2
3

https://cutt.ly/OFRBBnD
https://cutt.ly/OFRBBnD
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Првата цел се однесува на тоа партиите 
своите финансиски средства да ги ко-
ристат за целите за кои се наменети. 
Втората цел ја опфаќа обврската на поли-
тичките партии да се придржуваат до 
националните закони и прописи и да ги 
усогласат своите внатрешни акти со нив. 
Контролата на финансиите е важна за 
ефективен финансиски менаџмент преку 
воспоставување на детално книговодство, 
отворање на посебни наменски банкар-
ски сметки2 и назначување лица за финан-
сиско работење и контрола.   

Водењето на детално книговодство 
помага при контрола на финансиите, нив-
ното управување како и заспречување и 
откривање на финансиски измами. Посеб-
ните банкарски сметки овозможуваат да 
се идентификуваат донаторите на партиите 

и да се воочи кога партијата ќе прими 
донација над сумата пропишана со закон. 
Банкарските трансакции обезбедуваат почи-
тување на правните прописи.  Назначува-
њето на одговорно лице за финансиско 
работење и контрола во политичките 
партии во одредени земји е законска 
обврска. Назначеното лице треба да има 
соодветно знаење и интегритет, бидејќи 
е одговорно за расходите на политичката 
партија, но и за контрола на приходите 
(особено преку донации) коишто треба да 
бидат усогласени со националните правни 
акти.  Во европските држави, внатрешната 
контрола, најчесто, ја вршат повисоките 
тела во политичката партија како што 
се Извршниот одбор и претседателот, во 
зависност од партиската структура. 

1 
2 Најчесто наменски банкарски сметки се користат за 
средствата од коишто се финансираат политичките 
кампањи за време на избори.

Примери за добри практики се земени од неколку европски држави кои 
имаат специфичности во внатрешната контрола на политичките партии, 

Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (Обединето Кралство), 
Романија, Латвија, Чешка и Шпанија. Во Обединетото Кралство добра практика е 
поставување на благајници на сите партиски ограноци и на централно ниво кои 
водат детално сметководство. Слично како во Обединетото Кралство, во Шпанија 
се назначува лице за економско–финансиско раководење во партијата кое-што е 
одговорно за сметководството на партијата. Во Латвија надзорните тела може да 
понудат обуки за политичките партии за  сметководствено работење со цел да има-
ат унифицирано водење на финансиите и во согласност со законските прописи.  
Чешките политички партии, слично како во Република Северна Македонија, 
отвораат наменски банкарски сметки за потребите на изборните кампањи што 
овозможува поедноставно следење на финансиските трансакции.  

ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 
НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА

Во Обединетото Кралство партиите се 
должни да водат сопствено сметковод-

ство коешто во секое време треба да 
обезбеди достапност на точни информации 
за финансиската состојба на партијата за 

одреден временски период. Изборната 
комисија на своја сопствена иницијатива 
или по барање на други државни органи 
може да врши инспекции „на лице место“ 
за конкретни случаи или временски 
периоди. Одговорно лице за водењето на 
сметководството на партиите е благајникот 
којшто секоја партија е обврзана да го 
пријави уште при самата регистрација. 

2.1 
Последната цел се однесува на активнос-

тите на партиите да изработуваат и јавно да 
објавуваат детални финансиски извештаи 
коишто ќе бидат достапни за јавноста.  
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Партиите избираат благајници на ниво 
на централната партија и поединечно за 
секој партиски огранок којшто се води како 
посебна сметководствена единица.3

Законодавството на државите каде што 
организацијата на партиите вклучува цен-
трален одбор и подрачни ограноци пред-
видува различен степен на централизација 
на внатрешната контрола. Во Обединетото 
Кралство обврската за евидентирање на 

1 2 
3 Legislation.gov.uk, Political parties, Elections and Referen-
dums Act 2000. Достапно на: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2000/41/section/41>. 
4 Благајниците на локалните ограноци на политичките 
партии ги поднесуваат своите финансиски извештаи до 
Изборната комисија само во случаи кога приходите или 
трошоците на таа единица ја надминуваат сумата од 
£25,000.   

сметководствените документи е делумно 
децентрализирана, при што благајниците 
се одговорни за евидентирањето и годиш-
ното известување за своите ограноци до 
надлежниот орган,4 додека, пак, евиденци-
јата и известувањето за трошењата за вре-
ме на изборните циклуси на партијата во 
целост спаѓа во обврските на благајникот на 
централно ниво.5 

1 2

5 Legislation.gov.uk, Political parties, Elections and Referen-
dums Act 2000. Достапно на: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2000/41/section/41>.
6  EuroPAM, legislation, Law No. 334/2006 on the Financing 
of the Activity of Political Parties and Electoral Campaigns,  
amended 2015. Достапно на: <https://europam.eu/data/
mechanisms/PF/PF%20Laws/Romania/R>.

РОМАНИЈА

За разлика од Обединетото Кралство, во 
Романија системот на известување до 

надлежните органи е централизиран. Tака, 
локалните ограноци на политичките 
партии имаат обврска да водат сопствено 
сметководство и периодично да подне-
суваат извештаи до централните органи. 

На ниво на локален огранок и на 
централно ниво партиите назначуваат свои 
финансиски претставници кои се одго-
ворни за водењето на сметководствена 
евиденција. Финансискиот претставник 
на партијата на централно ниво врши 

надзор врз работата на финансиските 
претставници на локалните ограноци, 
креира унифициран извештај од наодите 
на сите локални ограноци и го поднесува до 
надлежните органи. Само физички лица 
кои се овластени сметководители или 
сметководствени бироа можат да бидат 
назначени како финансиски претставници 
на политичките партии. Во случај да 
номинираат лице кое го нема соодветното 
образование и искуство, партиите мораат 
да склучат договор за експертска помош со 
овластени сметководители или сметковод-
ствени бироа.6

2.2 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/section/41
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/section/41
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/section/41
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/section/41
https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF Laws/Romania/Romania_law on the financing of political parties_2006_amended2015_RO.pdf
https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF Laws/Romania/Romania_law on the financing of political parties_2006_amended2015_RO.pdf
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1 
7 Legislation of the Republic of Latvia, Law on Accounting. 
Достапно на:< https://likumi.lv/ta/en/en/id/66460>. 

ЛАТВИЈА2.3 
Политичките партии во Латвија се обвр-

зани да водат свое сопствено сметко-
водство кое треба јасно да ги прикажува 
сите финансиски трансакции на партијата 
на начин кој овозможува целосен и јасен 
преглед од страна на надлежните органи 
за финансиската состојба на партиите во 
кој било временски период. За целите на 
водење сопствено сметководство партиите 
можат да назначат компетентно лице во 

партијата или да најмат надворешни сора-
ботници, додека крајната одговорност за 
сметководствените документи паѓа врз 
управниот орган, односно, Извршниот одбор 
на партијата.7 Исто така, во Латвија, над-
зорните тела можат да понудат обуки и те-
матски курсеви за политичките партии и 
финансиските службеници во областа на 
сметководствено работење.

ЧЕШКА2.4 

1 2 

8 Vymětal, Petr. (2017). „ Political Parties and Political cam-
paign rules in the Czech Republic“. Transparency internation-
al. Достапно на: <https://cutt.ly/LFRNIhV>.
9 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. 
(2017). „Opinion on laws regulating on laws regulating the 
funding of political parties in Spain“. Достапно на: <https://
www.osce.org/files/f/documents/d/7/356416.pdf>. 

Контролата и надзорот на работењето на 
политичките партии во Чешка е дел од 

редовното работење и за време на изборни 
кампањи. Партиите водат внатрешно смет-
ководство. Локалните партиски ограноци 
се независни во работењето, а централната 
организација нема голема контрола врз нив-

ното работење. За време на изборни кампа-
њи партиите треба да отворат наменски 
банкарски сметки (независни од партиските 
за редовно работење) коишто се користат 
само за кампањата, воедно и на своите веб-
страници да објавуваат податоци за при-
ходите и расходите од кампањата8.  

ШПАНИЈА2.5 
Евиденцијата и обврските за известува-

ње на политичките партии во Шпанија 
детално се претставени во Законот за финан-
сирање на политичките партии. Законодав-
ството опфаќа обврска за воспоставување 
на внатрешни финансиски контроли и 
подготвување на детални финансиски из-
вештаи на партијата на сите нивоа (ло-
кално и централно). Партиите треба да 
назначат лице со знаење и интегритет, 
одговорно за економско-финансиското 
раководење на партијата. Воедно партиите 
треба да отворат специфични банкарски 
сметки (посебна банкарска сметка за 
средствата што ги добиваат од членовите 
и друга за останати приватни донации) и 
посебни банкарски сметки за изборните 
кампањи. Детално сметководство, сметко-

водствени книги, детални информации и 
евиденции за добиените донации се задол-
жителни за партиите9.

Накратко, внатрешната контрола на 
финан-иите е фазата во која политичките 
партии самите стануваат субјекти со инте-
гритет. Бидејќи не се потпираат само на 
„заканата“ од надворешна санкција,  туку на 
одговорното водење на финансиската работа 
на партијата која станува дел и принцип на 
работа,  успесите во внатрешната контрола 
се значаен чекор во одржливост на тран-
спарентноста и отчетноста на политичките 
партии.

https://likumi.lv/ta/en/en/id/66460
https://cutt.ly/LFRNIhV
https://www.osce.org/files/f/documents/d/7/356416.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/7/356416.pdf
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1 2

10 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and West: 
A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic Institu-
tions and Human Rights.   
Достапно на: <https://cutt.ly/HFRN9nK>.
11  Ibid.

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА 
НА ФИНАНСИИТЕ НА ПАРТИИТЕ ВО ЕВРОПА 3 

Надворешната контрола претставува 
алатка која треба да обезбеди партиите 

во своето финансиско работење да се при-
држуваат до релевантните законски и под-
законски акти. Целта на надворешната 
контрола е да се осигури дека работата 
на политичките партии е транспарентна, 
приватните донатори не ги наметнуваат 
своите приватни интереси и информациите 
за финансиското дејствувањето на парти-
јата се јавно достапни. Истовремено, надво-
решната контрола потврдува дека држав-
ното финансирање на партиите се троши 
наменски.

Во европските земји постојат неколку 
типови на институции кои вршат контрола 
врз финансиското работење на политичките 
партии. Најпрво, тука се политичките 
тела, како, на пример, во Германија, каде 
контролата се врши од канцеларијата на 
претседателот на Собранието. Трендот на 
политичките тела се напушта и земјите сѐ 
повеќе воведуваат независни тела, избрани 
по мерит – стандард кој го препорачува 
и Канцеларијата на ОБСЕ за демократски 
институции и човекови права (ОДИХР). 
Типични тела со ваква задача се изборни 
комисии, антикорупциски комисии и аген-
ции или ревизорски институции.

Институциите кои вршат контрола се разликуваат според опфатот на надлеж-
ностите. Така, институциите може да имаат истражни моќи, да бараат и проверуваат 
документи, да санкционираат и креираат правила10. Поконкретно, контролните 
тела може:
1. Да испитуваат на лице место;
2. Да вршат ревизија на кампањи за референдуми;
3. Да примаат извештаи од трети страни кои може да ги известат за потенцијални 

прекршувања;
4. Да спроведуваат сослушувања  и расправи (по случаи или консултативни со 

надворешни лица и експерти);
5. Да иницираат правосуден процес;
6. Да поведат дисциплински постапки, покрај правилата кои веќе го уредуваат и 

санкционираат работењето на партиите;
7. Да ги обврзат партиите на исполнување одредени обврски според подзаконските 

акти на контролните тела; и
8. Да имаат превентивна улога преку едукација и обуки за партиите и други 

засегнати страни11. 

Според обемот на надлежности, се издво-
јуваат надзорните тела на Латвија и Обе-
динетото Кралство, додека во повеќето 
останати земји овие тела имаат помалку 

или само една надлежност – наметнување 
на подзаконските акти како обврзувачки за 
партиите (на пр.: Германија и Франција). Тоа 
не значи дека не се спроведуваат останатите 
надлежности, туку дека други институции 
се задолжени, на пример, за истраги и 
иницирање на случаи, или, пак, за едукација.

https://cutt.ly/HFRN9nK
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12 Биро за превенција и борба против корупцијата (KNAB). 
Достапно на: <https://www.knab.gov.lv/en>.  
13 По своите општи компетенции, покрај надзорната и 
превентивна улога, Латвиското антикорупциско биро има 
и надлежности за предистрага, слично на компетенцијата 
на полициското одделение за корупција во рамки на МВР 
на Република Северна Македонија.
14 Ikstens, A. (2018): „The not-so-powerful incumbents: the 
Impact of Party Legislation in Latvia“, in Fernando Casal Bér-
toa and Ingrid van Biezen (ed.). The Regulation of Post-com-
munist Party Politics. Abingdon/New York: Routledge. 
15 The Electoral Commission. Достапно на: <https://tinyurl.
com/yy8qmcto>.  

1 2 3 4 

16 The Electoral Commission. Investigations. Достапно на: < 
https://tinyurl.com/y6stsgkr>  
17 International IDEA (2020): Political Finance Database. 
Достапно на: <https://www.idea.int/data-tools/data/polit-
ical-finance-database>
18 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and West: 
A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic Insti-
tutions and Human Rights.  Достапно на: <https://cutt.ly/
dFRMHaW>.
19 Ibid. 

Латвиското антикорупциско биро12 ги 
има сите наведени надлежности и честопати 
е наведено како успешна институција на 
надворешна контрола на финансиското 
работење на политичките партии. Бирото 
е независно тело под надзор на влади-
ниот кабинет, а директорот се бира од 
латвискиот парламент13. Од своето форми-
рање до 2018 година тие откриле преку 
120 случаи на нелегално финансирање на 
политички партии, имаат констатирано 
преку 300 прекршоци и понатаму во судска 
постапка придонеле за затворање на 10 
политички партии.14

Можноста да се наметнат сопствените 
правила и појаснувања како задолжителни 
за политичките партии и да се наметнат 
казни се смета за значаен индикатор на 
моќта и успешноста на институцијата. 
Покрај латвискиот пример, како позитивен 
случај се наведува и Изборната комисија 
на Обединетото Кралство. Таа, исто така, 
е независно тело чии членови се избираат 
од Долниот дом на Парламентот.15 Таа води 
регистар на издадени казни со детален 
преглед за прекршокот, причината и 
износот на казната.16 За разлика од Латвија, 
Изборната комисија на Обединетото Крал-
ство не може да иницира судски случаи и тоа 
е препуштено на други органи.

Казните за нерегуларно работење се 
најчестата форма на санкција која постои 
во европските законодавства по однос на 
финансиското работење на политичките 
партии. Највисоки казни постојат во Италија 
и може да достигнат и до половина милион 
евра.17 Суспензијата на државни средства 
е втората најчеста форма на санкција и се 
смета за најефикасна, во смисла на тоа дека 

во практика е поспроведлива од криминални 
санкции.18

Широкиот обем на надлежности за кон-
трола на финансирањето на политич-ките 
партии се чини дека резултира со успешните 
примери во Европа. Можноста за проверка 
на лице место, казнување и опфат врз 
трети лица кои може да се проверуваат 
и имаат обврски кон институцијата 
покажува позитивни резултати во по-
литичките контексти на Латвија и 
Обединетото Кралство. Во останатите 
земји, исполнувањето на сите аспекти 
на контролата е препуштено на меѓуинс-
титуционалната соработка и се потпира 
на капацитетите и на други институции. 
Оттаму, државите водат грижа клучните 
институции за контрола на работата на 
партиите, а особено правосудните органи, 
постојано да го усовршуваат своето знаење 
за финансирањето на политичките партии.  

Според компаративните истражувања 
на темата, спроведувањето на правилата, 
во смисла на казнување и дисциплинирање 
има лимитиран ефект,19 особено онаму каде 
што надлежните институции за внатрешна 
контрола немаат можности да спроведуваат 
дисциплински постапки или да застапуваат 
случаи пред судовите. Ваквите примери, 
особено, се видливи онаму каде ревизорските 
тела се надлежни за надворешна контрола, 
но не можат да иницираат судски постапки 
поради природата на нивната работа. 
Оттука, исходот во таквите случаи е препу-
штен на интегритетот и капацитетот на 
останатите институции со кои имаат сродни 
надлежности, но и од демократската и 
културата на отчетност во земјите.

https://www.knab.gov.lv/en
https://tinyurl.com/yy8qmcto
https://tinyurl.com/yy8qmcto
https://tinyurl.com/y6stsgkr
https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database
https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database
https://cutt.ly/dFRMHaW
https://cutt.ly/dFRMHaW
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ 4 
Внатрешната контрола е значаен пока-

зател на професионалност и партиска 
демократија. Партиска култура која промо-
вира отчетност пред членовите, воспоставува 
независни и ефикасни механизми на вна-
трешна контрола и гради довербата кон 
членството и јавноста. Оттука, успешната 
внатрешна контрола произведува одр-
жлив интегритет како инхерентен дел 
од партиската работа. Добрите примери 
на внатрешна контрола, како Литванија и 
Обединетото Кралство, исто така, се примери 
за успех и во системот за надворешна кон-
трола. Успехот произлегува од сеопфатна 
национална дебата за одговорно водење 
на политичките партии – дебата од која 
произлегуваат реформи кои се однесуваат 
како на структурата во партиите која треба 
да обезбеди отчетно работење, така и на 
системот на надворешна контрола.

Овие два примера произлегуваат од 
системи во кои надлежностите на контрол-
ните тела се централизирани во едно тело. 
Успехот лежи и во фактот дека овие тела имаат 
зголемени надлежности за дисциплинско 
или прекршочно казнување или, пак, по-
големи компетенции за застапување на 
случаи пред правосудните институции. 
Меѓутоа, за некои системи, ваквата цен-
трализација може да е несоодветна особено 

во состојба на распространет низок инсти-
туционален интегритет, па постои ризик 
целиот систем на контрола да остане нее-
фикасен. Оттука, во тие случаи успехот 
на системот на контрола треба да се мери 
преку меѓуинституционалната соработка и 
капацитет на институциите кои работат на 
трите цели на контрола: испитување, санк-
ционирање и едукација заради превенција.

Ова е особено релевантно за дебатата 
околу контролата на финансиското работе-
ње и финансиската транспарентност на 
партиите во Северна Македонија. Постои 
проблем наодите на Државниот завод за 
ревизија (ДЗР) да се преточат во конкретни 
постапки на правосудниот систем против 
прекршителите во партиите. Оние случаи кои 
достасале во таа фаза многу тешко се движат 
кон разрешување, а за голем дел од наодите 
на ДЗР не се постапува.201Имајќи ја предвид 
масивноста на потребната реформа на право-
судниот систем, потребно е да се направи 
поефикасно прекршочно постапување кое 
засега повеќе е ориентирано кон изборното, 
отколку кон редовното финансиско рабо-
тење на партиите. Државната комисија за 
спречување на корупција (ДКСК) има прекр-
шочни компетенции, затоа, потребно е дел 
од контролата која сега ја прави ДЗР да се 
префрли во доменот на работата на ДКСК.

20  Повеќе информации се достапни во брифот за политики 
од оваа серија насловен „Дали правото владее по 
ревизорските извештаи  на Државниот завод за ревизија 
на партиите?“ од авторката Ана Павловска–Данева
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