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А. ВОВЕД 

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Институтот за Источна и 
Централна Европа и Балканот (ИЕКОБ) почнувајќи од јуни 2014 до мај 2015 година го следат 
нивото на квалитет на дебатата во Собранието. Мониторингот се одвива во рамките на проектот 
„Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ 
финансиски поддржан од Европската Унија. Во текот на периодот на мониторинг се изготвени 
десет месечни извештаи за квалитетот на дебатата во Собранието. Пред вас е специјален 
извештај кој се однесува само на собраниската дискусија околу измените на Законот за високо 
образование кои се одвиваа во периодот од декември 2014 до февруари 2015 година. 
Предлогот за измени на законот предизвика голем интерес во јавноста и реакции кај дел од 
стручната академска јавност и беа повод за формирање на студентско движење кое 
протестираше против измените. Движењето мотивираше организирање и на средношколски, 
наставнички и професорски пленуми Овој извештај вклучува анализа на квалитетот на 
дискусијата околу законот во Собранието и анализа на аргументи кои ги изнесоа пратениците 
околу предложените решенија.  

Со примена на „Индексот за квалитет на дебата“1 според неколку параметри се оценува секој 
поединечен говор на учесниците на две пленарни седници и на две седници на Комисијата за 
образование и наука на кои се расправаше за измена на Законот за високо образование.  

Целта на мониторингот е на емпириски начин да се дојде до сознание колку се аргументирани 
расправите во законодавниот дом и колку се земаат предвид различните ставови и во која мера 
истите придонесуваат кон содржината на законите. 

                                                      
1 Индексот за квалитет на дебата (Discourse Quality Index)  е создаден од група водечки светски теоретичари на 
делиберативната (дебатна) демократија. Индексот претставува методологија која овозможува емпириско 
истражување на квалитетот на дебатите чија форма и содржина се исклучително важни за демократијата во едно 
општество. Индексот последните десетина години е употребен за истражувања на дебатата во Европскиот парламент 
и во парламентите на Германија, Швајцарија и американскиот Конгрес.   
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Б. РЕЗИМЕ 
 
За измените на Законот за високо образование пратениците расправаа аргументирано и 
интензивно со често продлабочување на дискусиите со реплики и контрареплики. Тоа сепак не 
придонесе ниту еден од говорниците да ги прифати аргументите изнесени од другите 
пратеници и да ја промени почетната позиција со која настапил во расправата.   
 
Пратениците на седниците при изнесувањето на аргументите најчесто се задржуваа на 
образложување на сопствените и партиските позиции, а поретко на лично квалитативно 
толкување и анализа на аргументите изнесени од другите пратеници од спротивставените 
политички опции. Тоа укажува и на затвореноста на пратениците за вредноста и квалитетот на 
туѓите аргументи што може да се смета за една од причините зошто ниту еден пратеник во текот 
на дискусијата не ја промени својата позиција.  
 
Во поголем дел од дискусиите се идентификувани два и повеќе аргументи, а во текот на целата 
расправа не е забележана дискусија во која немало никакво образложение.  
 
Повеќе од половина дискусии беа во форма на реплики и контрареплики на индивидуалните 
говори на пратениците.  
 
Десетте пратениците од опозицијата достигнаа удел од 39% во вкупните дискусии.  
  
Интензивната дискусија околу поединечни законски одредби во најголем дел се должи на 
пратениците жени на кои отпаѓа доминантен дел од вкупниот број на дискусиите изнесени во 
целата расправа за законот.  
 
При образложувањето на своите позиции пратениците во 42% од дискусиите ги поврзале своите 
аргументи со општото добро односно со последици или придобивки за сите граѓани. Во 49% од 
случаите говорниците беа неутрални односно не ги поврза своите позиции со придобивки или 
последици за ниту една група во општеството.  
 
Во текот на собраниската постапка за измена на Законот за високо образование не се одржа 
јавна дискусија според собраниските процедури.  
 
Во дискусијата пратениците се осврнаа на голем дел од предложените измени на законот, но 
најинтензивна размена на аргументи се случи кога дискустираа за основната цел на измените 
на Законот за високо образование, за рангирањењето на универзитетите и нивната автономија, 
воведувањето на државен испит, обврската на професорите а објавуваат научни трудови во 
меѓународни научни списанија со импакт фактор, можноста странски државјани да бидат 
избрани за декани како и околу тоа дали за законот се слушнати мислењата на сите засегнати 
страни. 
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В. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

„Индексот за квалитет на дебата“ овозможува секој поединечен говор изнесен на седниците да 
се кодира според неколку главни карактеристики:  

- Степен на аргументираноста на говорот;2 
- Степен на почит на говорникот кон другите пратеници и нивните аргументи; 
- Отвореност за прифаќање на туѓите аргументи и менување на сопствените ставови  под 

сила на квалитетни аргументи изнесени во расправата;  
- Дали пратениците образложуваат во име на чии интереси ги застапуваа своите ставови; 
- Дали пратениците можат непречено да ги изнесат своите ставови и 
- Во која мера  е застапен недоличен говор.  

Во делот на анализата на клучните аргументи кои говорниците ги употребуваат во дискусијата 
за Законот за високо образование тие се разгледувани по следната постапка: 

- Идентификување и издвојување на сите аргументи изнесени во говорите на 
пратениците на пленарните седници и на седниците на Комисијата за образование и 
наука на кои точка на дневен ред беше измената на Законот за високо образование.  

- Групирање на аргументите според одредбите од законот на кои се обраќаат.  
- Евидентирање на бројот на аргументи поврзани со една иста одредба.  
- Евидентирање колку често еден ист аргумент се повторува на иста тема кај еден или 

повеќе говорници.  
- Групирање на аргументите според нивната содржина на За и Против одредбата на која 

се однесуваат. 
- Издвојување и цитирање на клучни аргументи кои го рефлектираат генералниот став на 

говорниците од аспект на нивната позиционираност За или Против одредбата која е 
тема на дискусија.  

Г. ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ 

Согласно Уставот, Собранието ја има законодавната власт и е составено од 123 пратеници. 
Пратениците се избираат на непосредни избори, по пат на пропорционални изборни листи за 
мандат од четири години. На последните парламентарни избори, одржани во април 2014 
година, партијата Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска партија 
за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) освои 61 пратеник, а нивниот 
коалиционен партнер со кој ја формираат Владата, Демократската унија за интеграција (ДУИ), 
освои 19 пратеници. По еден пратеник во Собранието освоија партиите на Граѓанска опција за 

                                                      
2 Под степен на аргументираност се земаат предвид бројот на аргументи со кои пратеникот ги образложува своите 
позиции во говорот без притоа да се навлегува во вистинитоста или валидноста на аргументите. Притоа не се земаат 
предвид аргументи кои јасно и недвосмислено се надвор од темата на дебата. 
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Македонија (ГРОМ) и Национална демократска преродба (НДП). Пратеникот кој мандатот го 
доби од НДП и покрај одлуката на партијата да го бојкотира Собранието се приклучи кон 
пратеничката група на ДУИ. Со тоа сега пратеничката група на ДУИ брои 20 пратеници. Од 
парламентарните избор кои се одржаа во април 2014 до 1 септември 2015 пратениците од 
најголемата опозициска коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија 
(СДСМ), која на изборите освои 34 мандати, ја бојкотираат работата на Собранието. Во месец 
февруари во Собранието опозициски дејствуваа само десет пратеници, седум од Демократската 
партија на Албанцитe (ДПА) и тројца од опозициската коалиција на СДСМ кои одлучија да ги 
прифатат мандатите.  

Мнозинството во Собранието во ноември 2014 започна процедурата за одземање на мандатите 
на 31 опозициски пратеник кои го бојкотираат парламентот. Постапката не беше завршена со 
што формално опозиционерите ги задржаа мандатите иако отсуствуваа од Собранието. Кон 
крајот на јануари 2015, Зоран Заев, лидерот на опозицијата предводена од СДСМ на прес-
конференции почна да ги објавува таканаречените „бомби“, односно  прислушувани аудио 
снимки за високи државни функционери. 

Измената на Законот за високо образование  

Предлогот за измени на Законот за високо образование предизвика огромен интерес во 
јавноста од моментот на неговото најавување па сѐ до завршувањето на собраниската дебата 
во која законот е усвоен во февруари 2015 година.  

Намерата за измена на законот за прв пат во јавност е соопштена во октомври 2014 година од 
страна на министерот за образование и наука Абдулаќим Адеми. Делови од предлогот како 
намерата за воведување на државен испит за студентите со кој Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование независно од универзитетските тела ќе го тестира 
знаењето на студентите предизвика бурни реакции. Студентите и дел од професорите ова го 
протолкуваа како упад во автономијата на универзитетите. Тоа првенствено доведе до 
организирање на студентите во движењето Студентски пленум кое јавно се спротивстави на 
содржината на најавените реформи.  

Студентите во ноември 2014 година излегоа на првиот масовен протест против содржината на 
најавените реформи во кој се вклучија повеќе илјади лица. Претставници на Владата 
коментираа дека студентското движење е под влијание на опозициски политички партии. 
Студентското движењето од почетокот се огради од политичките партии, но отворено истапи 
дека нивните барања се политички. Процесот кулминираше со втор уште помасовен протестен 
марш кој се одржа во декември и според процените на медиумите во него учествуваа над 10 
илјади граѓани. Во меѓувреме, министерот за образование и Владата не прифатија директна 
средба со претставници на студентите.  
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Како реакција на предлогот за измени на Законот за високо образование и на растечкото 
студентско движење се формираше и Професорски пленум во кој се вклучија околу 500 членови 
на академската заедница од различни факултети и високообразовни институции во земјата. 
Професорскиот пленум ги поддржа барањата на студентите и ги дополни со детални анализи на 
недостатоците на владиниот предлог.  

Кон крајот на декември наспроти пленумите кои бараат целосно повлекување на предлог-
законот се формираше и Граѓанската иницијатива за поддршка на знаењето во високото 
образование составена од стотина универзитетски професори кои застанаа во одбрана на 
владиниот предлог.  

Министерот за образование Адеми на 17 декември најави дека денска ќе дебатира со деканите 
на факултетите околу реформите во просториите на Педагошкиот факултет. Меѓутоа, во 
последен момент дебатата беше преместена во просториите на Министерството поради, како 
што изјави министерот, „можноста студентите да извршат упад во дискусијата“. Средбата со 
деканите се одржа зад затворени врати додека група студенти протестираа пред зградата на 
министерството.  

Владата на седница на 22 декември го испрати предлог-законот во собраниска процедура и 
побара високообразовните институции да се изјаснат за него. Пленумите коментираа дека 
рокот даден за факултетите да го дадат мислењето е премногу краток и дека е надвор од 
процедурата за јавни расправи кои требале да се организираат во претходните фази од 
носењето на предлогот, а не кога тој веќе е испратен во парламентот.  

Студентите и професорите официјално побараа да учествуваат и да расправаат на седницата на 
собраниската Комисија за образование и наука закажана за 26 декември на првото читање на 
спорниот предлог-закон. Собранието официјално не се изјасни за барањето за учество на 
седницата и комисијата на 26 декември го усвои предлог законот додека студентите и 
професорите протестираа пред зградата на парламентот.  

На 28 декември неколку стотини професори потпишаа отворено писмо до пратениците во 
Собранието во кое бараа да се отфрлат законските измени.  

По новогодишните празници, премиерот Никола Груевски ја покани академската заедница на 
дискусија околу предлог измените која би се одржала на 5 јануари во хотелот Александар Палас 
во Скопје. Членовите на Професорскиот пленум дента пред почетокот на дискусијата одбија да 
учествуваат со образложение дека таа не е во рамки на законодавните процедури за јавни 
расправи и хотелот не е соодветно место за таква дискусија.  

Додека претставниците на Професорскиот пленум даваа изјава за медиумите премиерот лично 
ги прекина со предлог дискусијата да се одржи во просториите на Собранието неколку часа 
подоцна. Членови на Пленумот првично прифатија, но подоцна Професорскиот пленум излезе 
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со заеднички став дека и таа дискусија нема да биде во рамки на процедурите за носење на 
законските измени и дека премиерот со личната одлука да ја пресели дискусијата во 
законодавниот дом ја нарушува уставната поделба на власта во државата односно претставува 
мешање на извршната во работата на законодавната власт.  

Дискусијата во Собранието сепак се одржа. На неа учествуваа професори од Граѓанската 
иницијатива за поддршка на знаењето во високото образование и ректорот на најголемиот 
државен универзитет Св Кирил и Методиј Велимир Стојковски,  премиерот и неколку министри. 
Во диксусијата не учествуваа претставници на Професорскиот пленум, а членовите на 
Студентскиот пленум не беа поканети.  

На 9 јануари собраниската комисија за образование го усвои законот и во второто читање по 
што на 14 јануари парламентарното мнозинство го изгласа законот и на пленарна седница.   

Претседателот на државата Ѓорге Иванов го потпиша изменетиот Закон за високо образование 
на 22 јануари со што тој стапи во сила. Меѓутоа и покрај тоа што законот стана важечки, на 30 
јануари Универзитетскиот сенат на УКИМ побара Министерството во најкус можен рок да 
организира расправа со професорите, студентите и сите релевантни чинители во процесот на 
високото образование од која ќе произлезе предлог за промени, односно нов закон за високото 
образование. Министерството на 2 февруари прифати ваква дискусија со претставници на 
Универзитетот.   

Премиерот Груевски и повеќе министри на 6 февруари ги поканија и се сретнаа со претставници 
на Ректоратот, Професорскиот и Студентскиот пленум. На оваа средба е договорено да се 
одложи примената на усвоениот Закон за високо образование односно да се одложи примената 
на повеќе спорни одредби од законот.  

Собранието на 10 февруари го изгласа одложувањето на примената на законот.     

Меѓутоа, како одговор на самото носење на законот и нивното невклучување во расправата 
студентите на 11 февруари заезедоа зградата на Филозофскиот и Филолошкиот факултет во 
кампусот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје и прогласија автономна зона. 
Редовната настава на повеќе факултети прекина, а професорите и студентите во автономната 
зона организираа алтернативни предавања. Студентите на 12 февруари прогласија автономна 
зона и на Машинскиот факултет која ги обедини студентите од техничките факултети. Следните 
денови слични зони се прогласија и на повеќе други факултети. Студентите и професорите бараа 
повлекување на законот и формирање на работни групи во кои ќе учествуваат и тие за изработка 
на сосема нов Закон за високо образование.   

На 19 февруари се одржаа преговори меѓу претставниците на Универзитетот, Професорскиот и 
Студентскиот пленум на едната страна и претставници на владата во просториите на Ректоратот 
на УКИМ. По неколку часовни разговори владините претставници прифатија да се формираат 
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работни групи во кои ќе бидат вклучени студентите и професорите кои ќе работат на целосно 
нов Закон за високо образование. Студентите потоа прогласија крај на автономните зони на 
факултетите.  

Д. НАОДИ ОД МОНИТОРИНГОТ  

Овој извештај ја опфаќа дебатата во Собранието околу предлогот за измени на Законот за 
високо образование (ЗВО) кои се дискутираа на вкупно 5 собраниски седници кои се одржаа во  
декември 2014, јануари и февруари 2015 година. Анализирани се вкупно 83 говори на учесници 
во дискусиите на 3 пленарни и 2 седници на Комисијата за образование и наука.  

Од вкупниот број на мониторирани говори, 80 се на пратеници во Собранието, а 3 на 
надворешни учесници како министерот за образование и наука Абдулаќим Адеми и заменик 
министерот Спиро Ристовски. Овој извештај се однесува само на говорите на пратениците. 

Во однос на демографските карактеристики на говорниците пратеници, според: 

 Пол: 64% се жени, а 36% се мажи. 
 Етничка припадност: 81% се етнички Македонци, 19% етнички Албанци. 
 Образование: 29% се со високо образование, 36% магистри 35% доктори по науки. 
 Во дискусиите за измените на Законот за високо образование на набљудуваните 

седници најактивни беа пратениците од првата изборна единица, а најмалку дискусии 
имаа пратениците од шестата изборна единица.   

 

Опозициските пратеници (10) во дискусиите околу предлогот за измените на ЗВО имаа 
значително учество иако се 12% од вкупниот број на пратеници во Собранието во моментот. 
Кога се дискутираше за ЗВО опозицијата достигна вкупен удел од 39% во вкупните дискусии.  
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Во дискусиите на петте седници околу измените на ЗВО жените кои се 35% од актуелниот состав 
на Собранието беа далеку поактивни споредено со мажите. На пратениците жени отпаѓаат 64% 
од сите дискусии изнесени за оваа точка од дневниот ред, а на мажите 36%.  

  

Дискусиите за измените на ЗВО на сите седници заедно траеле вкупно 6 часа и 27 минути. Во 
рамки на ова време, пратениците жени зборувале 4 часа и 15 минути, а мажите 2 часа и 12 
минути. Просечно секоја дискусија пратениците жени траела околу 5 минути, а на мажите околу 
4 минути.  
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Според уделот, ако вкупното време на набљудуваните дискусии се подели на вкупниот број на 
прифатени мандати од страна на пратениците произлегува дека во просек секој пратеник од 
мнозинството (82 пратеници) говорел по 2,5 минути, а секој од опозицијата (10 пратеници) по 
17 минути. Ако пак вкупното време на дискусиите се подели само на пратениците кои земале 
збор на мониторираните седници, произлегува дека секој говор изнесен од опозициски 
пратеници траел просечно 5 минути, а од пратениците од мнозинството во просек по 4 минути.  

 

I. ТИП НА ГОВОРИ И ИНТЕРАКЦИЈА 

Мониторингот на собраниската дискусијата која се разви околу содржината на предлогот за 
измени на Законот за високо образование покажуваат дека пратениците многу почесто влегуваа 
во дискусии ако се спореди со други законски измени за кои расправаше парламентот во истиот 
период, а за кои исто така имаше голем јавен интерес. Така на пример во јануари во Собранието 
се дискутираше и за измените на Уставот при што само 8% од дискусиите беа реплики, а 11% 
контрареплики. Во расправата за Законот за високото образование од вкупниот број на 
дискусии 47% беа говори, а вкупно 53% одговори на изнесените аргументи од страна на 
пратениците во говорите, односно 29% реплики, а 24% контрареплики.   
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Конкретно, кога се дискутираше околу измените на ЗВО пратениците жени скоро двојно почесто 
се јавуваа за збор во однос на мажите. Податоците од мониторираните диксусии покажуваат 
дека пратениците жени дадоа 58% од индивидуалните говори, 65% од репликите и 74% од 
контрарепликите. Пратениците мажи пак дадоа 42% од индивидуалните говори, 35% од 
репликите и 26% од контрарепликите.   
 

 
 

II. СТЕПЕН НА АРГУМЕНТИРАНОСТ НА ГОВОРОТ 

Од мониторираните говори според Индексот за квалитет на дебата, во дискусиите околу 
измените на ЗВО во 88% од случаите ги бранеа своите позиции со аргументи. Во 49% од случаите 
со два и повеќе аргументи, а во 39% со по еден аргумент. Во 12% од дискусиите во  
образложенија не е лоциран целосен аргумент. При мониторингот на дискусијата за ЗВО не се 
забележани дискусии во кои не е наведена никаква аргументација.   

47

29
24

говор реплика контрареплика

Тип на дискусија (%)

говор реплика контрареплика

42 35 26

58 65 74

говор реплика контрареплика

Удел во дискусии за измени на ЗВО според пол на 
пратеници (%)

мажи жени



 
            

  
 

                             

 

Проект: Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс  

Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

Според податоците e забележливо дека колку говорниците повеќе навлегуваат во дискусијата 
толку се намалува бројот на аргументите кои ги користат за да ги образложат и оправдаат своите 
позиции. Оттука, говорниците во дебатата за измените на ЗВО најмногу ги поткрепуваат своите 
дискусии со аргументи во индивидуалните говори. Така 69% од дискусиите во кои  се лоцирани 
два и повеќе аргументи се кога говорниците имале индивидуален говор. Кај 26% од репликите 
се лоцирани два и повеќе аргументи, а само кај 5% од контрарепликите. 

Еден аргумент е употребен при образложенијата во 26% од говорите, 35% од репликите, и 39% 
од контрарепликите. Слабо образложение во кое не е идентификуван барем еден целосен 
аргумент е забележано во 30% од говорите, 20% од репликите и во дури 50% од 
контрарепликите.  

Оттука, може да се забележи дека како што се продлабочува дискусијата преку реплики и 
контрареплики пратениците не успеваат да го одржат степенот на аргументираност како што е 
случај при говорите. Сепак тоа делумно е оправдано имајќи предвид дека времето кое според 
Деловникот е дозволено за реплика и контрареплика е многу помало отколку за говорите3.  

                                                      
3 Според Деловникот на Собранието говорот може да трае 10 минути, репликата 3, а контрарепликата 1 минута.  
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Со оглед на тоа дека пратениците жени беа поактивни во текот на сите седници на кои се 
расправаше за ЗВО на нив отпаѓаат поголемиот дел од аргументите упоребени во дискусиите. 
Така пратеничките во 34% од вкупните дискусиите употребиле два и повеќе аргументи, а 
пратениците само во 15%. Жените во 23% од дискусиите своите позиции ги поткрепуваа со еден 
аргумент, а мажите во 16%. Во 7% од дискусиите на жените образложението е слабо односно 
недоволно за да може да се смета за целосен аргумент. Мажите имаа „слабо образложение“ во 
5% од дискусиите.  
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Ако се анализира степенот на образложението според политичката опција на која и припаѓаат 
говорниците, произлегува дека пратениците од мнозинството и од опозицијата имале скоро  
еднаков процент на дискусии во кои се употребени два и повеќе аргументи. На пратениците од 
мнозинството отпаѓаат нешто повеќе дискусии во кои е упоребен еден аргумент, но и 
најголемиот дел од дискусиите во кои образложението е оценето како „слабо“.  

 

III. СИЛА НА ПОДОБАР АРГУМЕНТ  

Во мониторираните дискусии за измените на ЗВО слично како и во претходниот мониторинг на 
останатите собраниските седници ниту еден говорник не настапил со една позиција за потоа да 
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укаже дека ја менува позицијата поради подобри аргументи изнесени во расправата од други 
говорници.  

Во дискусиите за ЗВО во 51% од случаите говорниците не ја признале вредноста на аргументите 
на другите дискутанти и не ја промениле сопствената позиција. Во 36% од случаите исто така не 
ја промениле позицијата, но ја признале вредноста на аргументите на другите говорници. Оваа 
оценка укажува дека најчесто дел од говорниците имале исти позиции со другите учесници во 
расправите па искажале почитување кон нивните аргументите и дека друг дел од говорниците 
имале различни позиции, но искажале почит и ја признале вредноста на спротивставените 
аргументи изнесени од соговорниците. Меѓутоа, признавањето на вредноста на туѓите 
аргументите во ниту еден случај не довело до менување на позициите на говорниците.   

 

IV. ПОЧИТ КОН УЧЕСНИЦИ  

Во дискусиите за ЗВО пратениците во најголем дел искажуваа почитување кон другите учесници 
на седниците односно тоа е забележано во 42% од случаите. Во 30% говорниците не искажаа 
никаков однос кон другите учесници, а во 21% е искажано делумно почитување. Делумното 
почитување значи дека говорниците по поголем дел од своите дискусии биле неутрални или 
искажале почитување кон другите учесници, но во помал дел упатиле партиски или лични 
напади кон другите учесници.  
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V. ПОЧИТ КОН АРГУМЕНТИ 

Во поглед на почитта кон аргументите на другите говорници пратениците кога дискутираа за 
измените на ЗВО во најголем дел од случаите 51% искажаа почитување. Во 22% од случаите не 
искажаа никаков однос кон аргументите на другите говорници и исто така во 22% од случаите 
искажаа делумно почитување. Во 1% од диксусиите говорниците искажаа делумно 
непочитување кон аргументите на другите говорници. Делумното непочитување значи дека во 
поголем дел од нивните дискусии говорниците искажаа партиски или лични напади, а во помал 
дел беа неутрални.  

 

VI. ОПФАТ НА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И ПРЕКИНИ 

Пратениците кога дискутираа за измените на Законот за високо образование во поголем дел, 
односно 49% беа неутрални,  па не ги поврзуваа своите аргументи со придобивки или последици 
за некоја етничка, верска, социјална група или партија.  Во 42% од дискусиите пратениците ги 
поврзаа своите аргументи со придобивки или последици за доброто на сите граѓани односно со 
општото добро. Во 5% од дискусиите, говорниците ги поврзуваа своите аргументи со 
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придобивки или последици за други групи односно различни социјални и професионални групи 
во општеството, а во 4% со придобивки или последици за со своите етнички, политички групи 
или социјални групи.  

 

VII. НЕДОЛИЧЕН ГОВОР  

Во поглед на недоличниот говор, учесниците во мониторираните собраниски дебати во овој 
период генерално се воздржуваа од негово користење. Исто така, на седниците на кои се 
дискутираше за ЗВО не е забележан случај на ограничување на пратениците при нивните 
излагања од говорниците.  

Ѓ. КЛУЧНИ АРГУМЕНТИ ВО ДИСКУСИЈАТА ЗА ИЗМЕНИТЕ НА ЗВО 
 
Предлогот за измените на Законот за високо образование за кој дискутираа пратениците во 
Собранието предвидува повеќе обемни промени во образовниот систем. Пратениците се 
осврнаа на дел од нив и изнесоа аргументи за и против предложените измени. Во дискусијата 
пратениците од опозицијата составена од независни пратеници кои потекнуваат од изборната 
опозициска коалиција на СДСМ и седумте пратеници на ДПА се спротивставија на најголемиот 
дел од измените. Пратениците од мнозинската коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ генерално ги 
поддржаа измените со исклучок на неколку пратеници од помалите партии ДОМ, ДС и ГРОМ 
кои се дел од владејачкото мнозинство, но кои по одредени прашања зазедоа неутрален став, 
а околу неколку предложени измени и се спротивставија. Според застапеноста на аргументите 
кои ги изнесоа говорниците на комисиските и пленарните собраниски седници може да се 
заклучи дека пратениците најчесто се фокусираа на следните шест теми поврзани со законот:  
 

 Цел на измените на Законот за високо образование  

 Рангирање на универзитетите и нивната автономија  

 Воведување на државен испит 

 Списанија со импакт фактор  

 Странски државјани да можат да бидат декани 
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 Јавна дебата за измени на Законот за високо образование  
 

Цел на измените на Законот за високо образование  

Околу првата тема, пратениците дискутираа која е генералната цел на измените на законот и 
како тој ќе го подобри високото образование и дали ќе се наруши болоњскиот систем.  
Пратениците од опозицијата ги оспорија измените со тврдење дека пред да се предложат не е 
направена експертска анализа која ќе се заснова на податоци од актуелната состојбата во 
целиот образовен систем, вклучително и на високото образование, ниту проценка и стратегија 
за развој на образованието и за насоката во која ќе се движат реформите. Опозиционерите ја 
оспорија и компатибилноста на реформите со Болоњскиот систем во високото образование.   
 
Солза Грчева, независен пратеник, Комисија за образование и наука седница бр. 14, второ 
читање, 9 јануари 2015: 

„Болоњскиот систем не постои веќе. Тој процес не дозволува да се 
тестира студентот по 2 година“ ...„Воведувате задолжителни студии 4 

години (н.з. додипломски) со 2 години (н.з. постдипломски). Со бројот на 
кредити стануваме некомпатибилни со цел свет. Европа преку (н.з.) 

прорамата Хоризонт 20/20 дава огромни пари кои нашите студенти со 
ова нема да можат да ги користат“. 

Павле Трајанов, ДС, Пленарна седница бр. 31, второ читање, 14.01.2015:  

Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование 
- второ читање  

„Ние сега разговараме за реформите, сите зборуваме дека се неопходни, 
но навистина ни фали една темелна анализа, подлога врз основа на тоа 

што ние ќе менуваме, ни недостасува стратегија во која насока ќе се 
движат овие реформи и какви ефекти ќе предизвикаат.“ 

 
Пратениците од мнозинството не се задржаа на оспорување на овие тврдења со 
контрааргументи туку потребата за предложените измени на законот ги образложија со 
потребата идните дипломци да станат посоодветни со потребите на пазарот на трудот.  
 
Шпреса Хадри, ДУИ, Комисија за образование и наука, седница бр. 13, прво читање, 26 
декември 2014: 
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„Целта на студентите е да го завршат факултетот да дипломираат да 
најдат работа, иако не се малолетни но уште не се доволно возрасни и не 

се свесни дека факултетот не се завршува само за диплома туку за 
знаење. Има хиперпродукција на дипломи и има голем проблем со 

дипломирани млади луѓе“. 

Рангирање на универзитетите и нивната автономија  

Опозициските пратеници ги нападнаа законските измени, а најмногу најавеното рангирање на 
универзитетите со тврдење дека тие се основа за воспоставување на директна контрола на 
извршната власт врз високообразовните институции и за одземање на нивната автономија во 
одлучувањето и работењето која е гарантирана со Член 46 од Уставот на државата. Тие сметаат 
дека повеќе одредби од законот претставуваат мешање на Министерството за образование, а 
преку него и на Владата во начинот на подучување,  истражување, предавање и испитување. 
Опозиционерите остро ги оспорија одредбите со кои се предвидуваа казни за деканите на 
факултетите со кои постои можност да се изречат парични казни од 10 до 30 илјади евра за 
високообразовните институции и затворски казни за деканите.  
 
Солза Грчева, независен пратеник, Комисија за образование и наука седница бр. 13, прво 
читање, 26 декември 2014: 

„Забрана за докторски студии на сите освен на 5 универзитети 
рангирани по непостоечки критериуми, со ова се нарушува уставно 

загарантираната автономија на универзитетите и нивната академска 
слобода.“ 

 
Пратениците од мнозинството не се осврнаа на тврдењата за нарушување на универзитетската 
автономија, туку се насочија кон аргументирање на тоа дека е потребно универзитетите да се 
рангираат на секои две години, а професорите кои ги исполнуваат условите да бидат ментори 
на докторски студии нема да бидат засегнати доколку нивните универзитети не добијат право 
да организираат докторски студии.  
 
Мирван Џемаили, ДУИ, Комисија за образование и наука, седница бр. 13, прво читање, 26 
декември 2014: 

„Ако еден универзитет е рангиран во првите 5 најдобри по автоматизам 
може да организира докторски студии, но повторно ќе треба да 
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исполнува и други дополнителни услови како акредитација на менторите, 
просторни и други услови и со оваа процедура не им се одзема можноста 

на професорите кои не се вработени на некои од петте најдобро 
рангирани универзитети да можат да се акредитираат да бидат 

ментори на студентите во третиот циклус и истите да можат да се 
ангажираат во студиите од третиот циклус на универзитетите кои се 
акредитирани за тоа.  Значи ако еден универзитет не е рангиран, но има 

професор кој ги исполнува условите и е акредитиран од Одборот за 
акредитација како ментор, истиот може да се ангажира во третиот 
циклус, да предава и да биде ментор на универзитети кои се подобро 

рангирани.“  

Воведување на државен испит   

Најголемата дискусија се разви околу одредбата во Законот со која се воведува задолжителен 
државен испит за студентите во втората година од студиите кој ќе го спроведува Одбор за 
акредитација и евалуација на високото образование чиј состав го избира Собранието. 
Пратениците од мнозинството ги засноваа аргументите дека испитот нема да влијае на оцените 
на студентите, туку ќе претставува оценување на квалитетот на високото образование и на 
знаењето на студентите со што ќе се увиди колку идните високо образовани граѓани се стручно 
подготвени за идните работни места. Тие посочија дека е подобро испитот да се состои од два 
дела писмен и устен.  
 
Мирван Џемаили, ДУИ, Комисија за образование и наука седница бр. 13, прво читање, 26 
декември 2014: 

„Државен испит – испитотот ќе го организира одборот за евалуација и 
владата и министерството немаат улога во организирање на испитот, 

а за нострификацијата од ОЕЦД4 целта е на некој начин да се мери 
квалитетот на студентите кои доаѓаат надвор од земјите на ОЕЦД“.  

Олга Најденовска, ВМРО-ДПМНЕ, Комисија за образование и наука седница бр. 13, прво 
читање, 26 декември 2014: 

„Владата да го подобри квалитетот на високото образование со 
државниот испит е преглед испит со кој и владата, ние како професори и 

                                                      
4 OECD – Organization for Economic Cooperation and Development / ОЕСР - Организација за економска соработка и 
развој  
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родители и целата држава да се увериме дека студентите поседуваат 
применето знаење, вештини што потоа може да ги применуваат како 
високообразован кадар кога ќе излезат од факултетите, да се осигури и 

квалитетот на квалификациите кои ги издаваат високообразовните 
институции.“  

Александар Николовски, ВМРО-ДПМНЕ, Пленарна седница бр. 31, второ читање, 14.01.2015: 

„Затоа што денот кога ќе излезат од факултет прво што ќе им е 
потребно е знаење во приватните компании, а со реформите во 

законите за јавна администрација кои што овој Парламент ги гласаше и 
во јавната администрација број еден е знаењето, а потоа доаѓа се друго. 
Ако е така, надворешната контрола како државниот испит е вонредно 
добар механизам да видиме до каде сме и да видиме дали тие професори 

правилно ги воспитуваат тие студенти“.  

Пратениците од опозицијата сметаат дека нема потреба за воведување на државен испит. Во 
дискусијата ги предизвикаа одредбите со кои се предвидува испитот да го организира Одборот 
за акредитација и евалуација. Опозициските пратеници сметаат дека воведувањето на државен 
испит е мешање во автономијата на универзитетите и изразување на недоверба кон 
високообразовните институции. Тие се спротивставија и на одредбата за воведување на 
државен испит за студентите кои дипломирале во други држави како услов да можат да ги 
нострифицираат дипломите во земјава.  
 
Солза Грчева, независен пратеник, Комисија за образование и наука седница бр. 13, прво 
читање, 26 декември 2014: 

„Оној што акредитира не смее да евалуира, а вие ги споивте тие две во 
едно, во Oдбор за акредитација и евалуација. Но еве кажете зошто тој 

одбор не изведуваше нормална надворешна евалуација на 
универзитетите секоја година? …Како сега вие мислите да го измерите 

по само една димензија, дали положил или не положил државен испит 
дали имате квалитетно образование? “ 

Љубица Буралиева, независен пратеник, Комисија за образование и наука седница бр. 14, второ 
читање, 9 јануари 2015: 
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„Апсолутно нема потреба да постои едно решение како државниот 
испит, предлагам друг пристап се согласува дека треба да има систем за 

проверка на знаењата на студентите таму каде што инспекциите ќе 
пронајдат деформации и недостатоци. Да има можност таму да се 

прави тестирање на знаењата и ако студентите покажат слаби 
резултати да имаат можност за дополнителни часови и да полагаат 
повторно пред професори од друг универзитет. Може да се организира 

таков испит без да се нарушува автономијата на универзитетот и тоа 
да не биде казна.“  

Лилјана Поповска, ДОМ,  Пленарна седница бр. 31, второ читање, 14.01.2015: 

„Сметам дека вака предложениот државен испит нема да го подобри 
квалитетот, а ќе ги оптовари студентите и врз нивни плеќи ќе се 
прекршат сите недостатоци на образовниот процес од основно до 

високо образование“.  

Списанија со импакт фактор   

Опозициските пратеници и пратеничката на ДОМ, Лилјана Поповска, која во тој период беше 
дел од владејачкото мнозинство се спротивставија на одредбата од измените на Законот за 
високото образование со која универзитетските професори се обврзуваат да објавуваат научни 
трудови во реномирани светски научни списанија за да напредуваат во академските нивоа.  
 
Солза Грчева, независен пратеник, Комисија за образование и наука седница бр. 14, второ 
читање, 9 јануари 2015: 

„Списанија со импакт фактор не се применливи за сите науки, 
професорите по македонистика не можат да објават во такви списанија, 

а сте ги заборавиле целосно од етнологија и антропологија со 
критериумите за изземање. Напредокот на науката финансиски не се 

поддржува, нема учество на странски научни конференции  и со 
претплати на стручни списанија кои се особено важни за науката“.  

Лилјана Поповска, ДОМ, Пленарна седница бр. 31, второ читање, 14.01.2015: 
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„Третото прашање на кое што се осврнав во амандманите а кои што не 
беа земени предвид тоа беше прашањето на изедначувањето на 

условите за објавување научни трудови од хуманистичките и 
општествените науки со оние од природните науки. Ова е особено 

значајно повторно за хуманистичките и општествените науки кои се во 
понеповолна положба од природните науки поради неколку причини: 

помал број списанија со импакт фактор, понизок импакт фактор, помали 
шанси за објавување на нашите автори поради национални и регионални 

причини како и условот за плаќање, а токму хуманистичките и 
општествените науки се темелно важни за опстојување и развој на 

македонската држава и нација, но со оглед на историските и 
геополитичките аспекти тие содржини исклучително тешко може да се 

пробијат во меѓународните списанија и публикации“.  

Не се забележани дискусии на пратениците од мнозинството по ова прашање.  
 
Странски државјани да можат да бидат декани    

 
Пратеничката Лилјана Поповска од ДОМ ја оспори и разви дискусија околу одредбата од 
предлогот за измени на ЗВО со која се предвидува и странски државјани да можат да бидат 
декани на високообразовни институции во земјава. Проблематично за пратеничката беше 
евентуалното ангажирање на лица од соседните земји и јазикот на кој тие би работеле.  
 
Лилјана Поповска, Комисија за образование и наука седница бр. 14, второ читање, 9 јануари 
2015:  

„Треба да ги зачуваме високообразовните институции да бидат 
раководени од наши државјани како сензитивни институции  бидејќи 

тука се образуваат , се добиваат знаења и идеологии. На ова забелешки 
имаа сите факултети покрај државниот испит“.  

Воедно ова беше и единствената одредба околу која пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и независните 
опозициони пратенички се согласија и имаат иста позиција, а кои беа спротивни на 
пратеничката на ДОМ.  
 
Илија Димовски, ВМРО-ДПМНЕ, Комисија за образование и наука седница бр. 14, второ читање, 
9 јануари 2015: 



 
            

  
 

                             

 

Проект: Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс  

Проектот е финансиран од Европската Унија 

„Имам доверба во професорите и во членовите на Научно наставните 
совети дека нема можност ниту теоретски тоа да го направат, а со ова 

би се ускратиле техничките факултети да отворат можност да 
воведат малку конкуренција со меѓународно искуство“. 

Солза Грчева, независен пратеник, Комисија за образование и наука седница бр. 14, второ 
читање, 9 јануари 2015: 

„Во цела Европа има случаи каде универзитети се обрзани на меѓународен 
конкурс. За многу факултети кај кандидатите се гледа научното 

портфолио и тоа носи поголем квалитет за институцијата без разлика 
на потеклото на кандидатот. Кога на УЈИЕ имаше странски експерти 

институцијата имаше поголем квалитет.“ 

Зоран Илиоски, ВМРО-ДПМНЕ, Пленарна седница бр. 31, второ читање, 14.01.2015: 

„Би сакал да потенцирам дека со можноста странски државјани да 
можат да конкурираат да можат да бидат ректори на нашите 

факултети на еден начин се зголемува конкурентноста и со тоа се дава 
можност да квалитетни кадри бидат водачи т.е. да го водат 

факултетот ако Наставно научниот совет на тој факултет оцени дека 
тие кандидати се адекватни и можат да придонесат за поквалитетно 

пред се образование и поквалитетен процес во образованието. Впрочем и 
во многу странски универзитети тоа е пракса така да не гледам зошто 

тоа би било проблем и кај нас“.  

 
Јавна дебата за измени на Закон за високо образование   

 
Пратениците се судрија и околу тоа дали целиот процес на изработка на законските измени и 
собраниската дискусија беа доволно инклузивни за јавноста односно дали се слушнати 
мислењата на сите засегнати страни. Позицијата на пратениците од владејачкото мнозинство 
беше дека во периодот од 3 месеци пред законот да влезе во собраниска процедура во јавноста 
доволно се дискутирало околу предлогот. Како клучен аргумент во прилог на оваа позиција 
пратениците од владејачкото мнозинство го посочуваа недоаѓањето на претставници на 



 
            

  
 

                             

 

Проект: Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс  
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Професорскиот пленум на дискусијата која ја организираше премиерот во просториите на 
Собранието, а на која присуствуваа претставници на владата, ректорот на Универзитетот Св 
Кирил и Методиј и Граѓанската иницијатива за поддршка на знаењето во високото образование. 
Тогаш, главните противници на законот Студентскиот и Професорскиот пленум не присуствуваа 
на дискусијата.    
 
Трајче Димков, ВМРО-ДПМНЕ, Пленарна седница бр. 31, второ читање, 14.01.2015: 

„Предлогот на законите, кои треба да го зголемат квалитетот во 
високото образование ја следеше повеќемесечна дебата при што беа 
прифатени околу 20 конструктивни предлози на универзитетите и 

студентите. И ако некој сакаше тоа да го злоупотреби да каже дека 
нема дебата, дека не се разговара на таа тема, ми се чини дека тие беа 
разоткриени. И оние што сакаат всушност да дебатираат и оние што 

зборуваа и што се во интерес на решавање на одредени проблеми во 
образованието тоа и го направија. Меѓутоа оние, едноставно што 
плукаа и не сакаа подобро утре и за Македонија и за образованието, 

едноставно ги нема, ја прифатија борбата на улична демократија и тоа 
го прават веќе постојано секоја година и јас не знам до каде ќе оди“. 

Наспротив нив, пратениците од опозицијата имаа став дека немало експертска и аргументирана 
дебата посочувајќи на неорганизирањето на јавна расправа во Собранието на која ќе 
присуствуваат и претставници на универзитетите и Студентскиот и Професорскиот пленум. 
Пратениците ова го аргументираа со тоа што Собранието не одговори на официјалното барање 
на професорите и студентите за учество на седница на Комисијата за образование и наука кога 
се дискутираше за законските измени.  
 
Лилјана Поповска, ДОМ, Пленарна седница бр. 36 на 11.02.2015: 

„Мислам дека најважно е сега да се направи сериозна добра група работна 
која ќе го изготви новиот закон за високо образование и во таа работна 

група да се вклучат добри стручњаци и добри искуственици, но исто така 
да не ги заборавиме и студентите. Затоа што врз нивната кожа 

практично се спроведува процесот на образование и тие имаат своја 
визура на гледање која што и во овој случај и во други случаи се покажува 

многу точна и многу битна за да се земе во предвид“.  

Роза Топузовска Каревска: Пленарна седница бр. 36 на 11.02.2015: 
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„Зарем требаше да излезат 10 илјади студенти и преку 500 професори да 
се потпишат па за да дојде до ова. Можеше многу поедноставно во една 

демократска процедура во Парламентот, дефакто и за тоа постои 
Парламентот, ако пленумот побара да присуствува на седницата на 
Комисијата кога се дебатираше по овој закон, требаше Парламентот 

широко да ги отвори своите врати и да дојдат еминентните професори 
да ги кажат своите мислења. А ние пратениците, нашата улога во 

Парламентот нели е пред се да го слушаме гласот на народот, нели ние 
сме народни претставници, па и тие 10 илјади студенти се народ и тие 

еминентни професори се народ“.  

Е. ЗАКЛУЧОЦИ: 
 

 Ниту еден пратеник не ја промени својата позиција поради поквалитетни агументи 
изнесени од други пратеници во текот на расправата. Во 36% од случаите пратениците 
не ја промениле својата позиција, но ја признале вредноста на изнесените аргументи. 
Во 51% од дискусиите не ја промениле својата позиција, ниту ја признале вредноста на 
изнесените аргументи.  
 

 Во целата собраниска расправа за ЗВО не е регистрирана дискусија во која немало 
никакво образложение на позициите. Во поголемиот дел од дискусиите 49% 
пратениците своите позиции ги образложија со два и повеќе аргументи, а во 39% со по 
еден аргумент. Во 12% од дискусиите образложението беше недоволно да се смета за 
целосен аргумент.  
 

 Најголем дел од дискусиите во кои се идентификувани два и повеќе аргументи се кога 
пратениците имаа индивидуален говор – 69%. Со продлабочувањето на расправата 
дискусиите на пратениците стануваат помалку аргументирани. Поголем дел од 
репликите се поткрепени со по еден аргумент (35%), а кај контрарепликите најчесто е 
слабото образложение (50%).  

 

 Повеќе од половина дискусии (53%) беа во форма на реплики и контрареплики на 
индивидуалните говори на пратениците што укажува на подлабока диксусија и размена 
на аргументи околу одредбите на Законот за високо образование споредено со 
дискусијата за измените на Уставот која се одвиваше во истиот период.   
 

 Интензивната дискусија околу поединечни законски одредби во најголем дел се должи 
на пратениците жени на кои отпаѓа доминантен дел (64%) од вкупниот број на 
дискусиите изнесени во целата расправа за законот.  
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 Во расправата за законот жените беа поаргументирани отколку мажите. На жените 
отпаѓаат поголемиот дел од дискусиите во кои најчесто се употребени два и повеќе 
аргументи и дискусии во кои е употребен еден аргумент.  

 

 Во поголем дел од случаите пратениците во своите говори изразија почитување кон 
другите учесници во расправите. Во 21% изразија делумно почитување што значи дека 
во поголем дел од своите дискусии говорниците биле неутрални или изразиле 
почитување, но во помал дел изразиле и непочитување или упатиле лични и партиски 
напади кон други учесници.  

 

 Во поголем дел од случаите (51%) пратениците биле изразиле почитување кон 
изнесените аргументи од страна на другите говорници, а во 22% изразиле делумно 
почитување. Во 22% од дискусиите не е искажан никаков однос кон изнесените 
аргументи.  
 

 При образложувањето на своите позиции пратениците во 42% од дискусиите ги 
поврзале своите аргументи со општото добро односно со последици или придобивки за 
сите граѓани. Во 49% од случаите говорниците беа неутрачни односно не ги поврза 
своите позиции со придобивки или последици за ниту една група во општеството.  
 

 Најголемиот дел од изнесените аргументи се однесуваа на следните одредби од 
законот: Односвна цел на измените на Законот за високо образование, Рангирање на 
универзитетите и нивната автономија, Воведување на државен испит, Списанија со 
импакт фактор, Странски државјани да можат да бидат декан, како и околу тоа дали за 
измените постоела јавна дебата и дали се сослушани сите засегнати страни.  
 

 Пратениците во зависност од нивната политичка опција цврсто ги застапуваа своите 
позиции при што преку употребените аргументи и начинот на кој тие се изнесени на 
седниците не демонстрираа отвореност за евентуално прифаќање на поквалитетни 
аргументите на говорниците од спротивставените политички опции, ниту отвореност за 
компромис. Говорниците во поголем дел  ги базираа аргументите на засилување на 
своите почетни позиции без да навлегуваат во квалитативно споредување на 
сопствените аргументи со спротивставените аргументи на другите говорници.  
 

 Во текот собраниската постапка за измена на Законот за високо образование не се одржа 
јавна дискусија според собраниските процедури.  

 

***** 
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Проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот 
дискурс“ е финансиран од страна на Европската Унија. 

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е 
единствена одговорност на Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и на 
никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија. 
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