


Пратеничка активност: Должност или избор

3

ПРАТЕНИЧКА АКТИВНОСТ: 
ДОЛЖНОСТ ИЛИ ИЗБОР

Краток документ за јавни политики  
Влора Речица, vlora@idscs.org.mk

Вовед

Поделбата на власт ја истакнува важната 
улога која ja ужива Собранието во една 
демократска држава. Собранието, како и 
пратениците легитимитетот го добиваат 
на избори од волјата на граѓаните. Нивна 
должност е да го одредуваат политички-
от пат на државата преку разгледување, 
дискусија и усвојување на закони со цел 
да ја исполнaт законодавната улога на 
Собранието. Како политичка институција  
Собранието има уште две улоги. Контрола 
и надгледување на работата на извршната 
власт, на тој начин што ја ограничува во 
донесување на одлуки кои се спротивни 
на јавниот интерес и нејзината најважна 
улога, претставување на граѓаните и нив-
ниот глас: 

„Пратеникот ги претставува граѓа-
ните и во Собранието одлучува по свое 
уверувањe“1.

Нивниот мандат е генерален, што значи 
дека го претставуваат народот во целост, 
а не само нивната изборна единица. Тој/
Таа [пратеникот] има право и должност да 
присуствува на седниците на Собранието 
и да учествува во работата и во одлучу-
вањето.2

1 http://sobranie.mk/WBStorage/Files/Ustav_na_
RM.pdf

2 http://sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto-na-

Колку пратениците го искористуваат 
просторот на Собраниската говорница за 
да ги бранат и искажуваат своите и ставо-
вите на граѓаните?

Овој документ за јавна политика го ис-
тражува ова прашање, преку активноста 
на албанските пратеници во дискусијата 
на Собранието на Република Македонија. 

Преку овој документ ќе ги претставам на-
одите од набљудувањето на активноста 
на пратенициите од осмиот пратенички 
состав (2014-2018) спроведена од Инсти-
тутот за демократија, Социетас Циви-
лис- Скопје.3 Во период од две години, од 
јуни 2014 до јуни 2016, беа набљудувани 
собраниски дискусии за различни закони 
и теми. Брифот ќе разгледува кои теми се 
во интерес на само албанската етничката 
група со која пратениците, етнички Ал-
банци, се идентификуваат, теми кои се во 
интерес на сите граѓани на Државата, како 
и за теми за кои воопшто не се дискутира 
поради фактот што не поттикнуваат по-
литичка дебата и не го привлекуваат вни-
манието на јавноста. На крај ќе се осврнам 
на работата на Комитет за односи меѓу 
заедниците како посебно парламентарно 
тело задолжено да разгледува прашања за 
односите меѓу етничките заедници, да 
дава предлози и мислења за остварувања-
та на нивните општи и посебните права, 
со тоа и за развојот мултикултурноста на 
македонското општество.

Се надевам ќе ги поттикнам албанските 
пратенците да дискутираат поактивно во 
Собранието, да бидат дел од дискусија-
та преку која се донесуваат законодавни 

republika-makedonija-precisten-tekst.nspx
3  Набљудувањето беше спроведено во ра-

миките на проектот „Собранието под лупа, 
засилување на политичката дебата и делибе-
ративниот дискурс“.
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одлуки, кои имаат влијание во секојднев-
ниот живот на сите граѓани на Република 
Македонија. 

Квалитетна дискусија: 
Колку се активни 
албанските пратеници во 
Собранието

Собранискиот состав 2014 – 2018, кој 
беше предмет на ова  набљудување,  со-
чинува 22% пратеници етнички Албанци, 
односно 20 пратеници од владејачката Де-
мократска унија за интеграција (ДУИ)4 и 
7 пратеници од опозициската Демократ-
ска партиија на Албанците (ДПА). Во 
пратеничките групи на другите партии 
нема етнички Албанци/ки. Другите ет-
нички заедници вкупно сочинуваат 78% 
од собранискиот состав, односно 1.6% се 
Турци/чинки, 0.8% Роми/ки, 1.6%, Срби/
нки, 0.8% Бошњаци, а 74% се Македон-
ци/ки. 5Во периодот од конституирањето 
на Собранието до септември 2015, пар-
ламентарната опозиција предводена од 
Социјалдемократскиот сојуз (СДСМ) го 
бојкотираше и не учествуваше во работа-
та на Собранието. Притоа,  настанаа не-
колку измени во составот на Собранието, 
но тие промени не се одразија на етнички-
от состав, кој остана непроменет.

Јуни 2014 - мај 2015

Во периодот јуни 2014 - мај 2015 беа мо-
ниторирани 2268 собраниски дискуси за 

4 Пратеникот кој мандатот го доби од НДП и 
покрај одлуката на партијата да го бојкотира 
Собранието се приклучи кон пратеничката 
група на ДУИ.

5 http://sobranie.mk/content/izvestai/2011-2014/
IZVESTAJ%20ZA%202015%20godina.pdf

различни точки од дневниот ред на седни-
ците и работните тела.6

Од 2268 дискусии, 1926 дискуси беа во-
дени од македонските пратеници, додека 
само 280 од албанските пратеници, однос-
но 85% од дискусиите беа водени од ма-
кедонските пратеници, 12% од албанските 
пратеници и само 3% од останатите етни-
куми. Според изборните единици, најак-
тивни во дискусијата беа пратениците од 
изборна единица број 1 со 21% учество во 
дискусиите, додека најпасивни беа пра-
тениците од  изборна единица 6, кои вре-
менски учествувале 8% во дискусија.

Во период од 11 месеци, нивната актив-
ност флуктуирала во зависност од темите 
кои беа во фокус, но во ниеден случај не е 
пропорционална со нивната застапеност 
од 22% во Собранието.

Септември 2015 – ноември 
2015

Во овој период набљудувањето на пле-
нарните седници и работни тела7 се фо-

6 Комисија за уставни прашања;Комисија за 
финансии и буџет; Комисија за политички 
систем и односи меѓу заедниците;Комисија 
за избор и именувања;Комисија за локална 
самоуправа; Комисија за европски прашања; 
Законодавно-правна комисија.

7 Комисија за финансирање и буџет, 
Комисијата за политички систем и односи 
меѓу заедниците, Анкетна комисија 
за заштита на слободите и правата на 
граѓанинот, Анкетна комисија за скандалот 
со прислушувањето, Комисија за надзор 
над спроведувањето на посебната истражна 
мерка следење на комуникациите од страна 
на Министерството за внатрешни работи, 
Управата за финансиска полиција, Царинската 
управа и Министерството за одбрана и 
Комисија за надзор над работата на Управата 
за безбедност и контраразузнавање и на 
Агенцијата за разузнавање
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кусираше на темите владеење на правото, 
човекови права, демократија, слободи и 
јавни финансии.

Од 1660 мониторирани дискусии, 94% 
дискусии беа водени од македонските 
пратеници, 4% од албанските пратеници 
и 2% од другите етнички групи. Според 
изборните единици, најактивни во диску-
сијата беа пратениците од изборните еди-
ници 4 и 3 со 28% и 24%, како најпасивни, 
повторно, беа пратениците од  изборна 
единица број 6, кои во дискусијата учест-
вуваа само во 5% од времето.

Компаративно со другите набљудувани 
периоди, албанските пратеници овој пе-
риод беа најпасивни. Тие во дискусијата 
учествуваа 5,5 пати помалку отколку што 
се застапени во Собранието. 

Декември 2015 - април 2016

Во периодот декември 2015 - април 2016 
анализирани се вкупно 1542 дискусии на 
пратеници на собраниските седници и 
на работните тела, фокусирани на темите 
владеење на право, човекови права, демо-
кратија, слободи и јавни финансии. 

На набљудуваните седници Македонски-
те пратеници учествуваа со 91% од дис-
кусијата, Албанските пратеници со 7%, 
додека пратениците од другите етнички 
групи со 2%. Активни беа пратениците од 
изборните единици 1,3,4 и 5 водејќи нај-
малку 20% од дискусијата, додека прате-
ниците од изборна единица број 6 учест-
вуваа само 6% од времето.

Во споредба со предходниот период, 
овојпат тие се поактивни, но сепак нивна-
та активност претставува само една тре-
тина од нивната застапеност од 22%.

Април 2016 - јуни 2016

Во последниот извештај од набљудување-
то како најактивни, повторно, се појавува-
ат македонските пратеници кои ги водеа 
91% од дискусиите, албанските пратени-
ците водеа само 7% од дискусиите, доде-
ка  пратениците од другите етнички групи 
водеа 2% од дискусиите.  Најактивни во 
дискусиите беа пратениците од изборната 
единица број 1 водејќи 23% од дискусија-
та, додека пратениците од изборна едини-
ца број 6  учествуваа со само 9% во диску-
сиите. Набљудувањето беше фокусирано 
на темите владеење на правото, човекови 
права, демократија, слободи и јавни фи-
нансии. 

Во овој набљудуван период повторно се 
соочуваме со нивна пасивност во повеќе-
то од дискусиите во Собранието и работ-
ните тела.

И покрај тоа што албанските пратеници 
во осмиот собраниски состав се застапе-
ни со 22%, во дискусиите на Собранието 
најголем дел од времето тие беа пасив-
ни, односно нивната активност е многу 
помала од нивната застапеност. Тие во 
голема мера ја запоставуваат нивната 
должност да дискутирaат во Собрание-
то, тело каде делиберацијата е една од 
најважните алатки за една демократска 
држава.

ЕУ интеграција, јазикот и 
буџетот - Теми во фокус 
на албанските пратеници

Темите за кои албанските пратеници се 
најгласни се однесуваат на процесот на 
интеграција во Европската Унија каде во 
дискусијата за Извештајот за реализира-
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ните активности од националната про-
грама за усвојување на правото на ЕУ, 50% 
од дискусиите беа водени од Албанските 
пратеници, 25% од Македнските пратени-
ци и 25% од другите етнички заедници. 
Друга тема во нивни интетрес се диску-
сиите водени за јазични политики, додека 
пратениците на ДПА се најгласни кога се 
работи за државниот буџет. Тие најмногу 
обвинуваат дека распределбата на буџе-
тот на Македонија не е рамномерна, но 
најчесто се соочуваат со молк од страна на 
другите пратеници.

Од друга страна, албанските пратеници се 
минимално или воопшто не се вклучени 
на седници кога се дискутира за закони и 
теми кои се однесуваат на спорт, заштита 
на децата, социјално осигурување, здрав-
ство, извештаи на државни органи, пен-
зиско осигурување, седниците посвете-
ни на пратенички прашања, кривичниот 
законик, комисијата за верификација на 
факти итн. Најчесто за овие прашања има 
излагања на Собраниската говорница, но 
многу ретко вклучување во реплики и 
контра- реплики.

     За време на набљудувањето пред Собра-
нието се појавија неколку теми кои потик-
наа интерес во целата јавност, но теми-
те кои поттикнаа најмногу дискусија во 
Собранието се Измените за законот за 
високо образование, прашањето за одго-
ворноста на претседателот на Република 
Македонија, додека пратеничките пра-
шања како најважна алатка за контрола 
над работата на извршната власт, како 
што ќе видиме подолу, е воедно и една од 
најнеискористените алатки.

Измени на Закон за високо 
образование

Измените на Законот за високо образова-
ние се прашање од интерес на сите граѓани 
на Република Македонија, со што секоја 
негова измена треба да се дискутира јав-
но во Собранието, со вклученост на сите 
пратеници. Но, кога се најавија послед-
ните измени, дали албанските пратеници, 
кои најчесто се претставуваат како прет-
ставници на Албанците во Собранието, 
дискутираа на оваа тема кој ги засега сите 
млади, вклучително и младите Албанци, 
во Македонија?

Според набљудувањето албанските прате-
ници биле дел на 19% од дискусиите, до-
дека 81% од дискусиите беа водени од ма-
кедонските пратеници. Во дискусиите за 
овие измени најактивни беа пратениците 
од првата изборна единица 45%, а најмал-
ку дискусии имаа пратениците од шестата 
изборна единица со 5%. 

Оваа тема е една од најдискутираните 
теми од страна на  албанските пратени-
ци. Тие беа активни приближно колку 
нивната процентуална застапеност во 
Собранието. Активно учествуваа во дис-
кусијата, сметајќи дека оваа прашање е во 
интерес на нивните гласачи и дека финал-
ната одлука ќе влијаее на граѓаните. 

Дискусијата околу прашањето на 
одговорноста на претседателот на 
Република Македонија 

На 12 април 2016, претседателот на Ре-
публика Македонија Ѓорѓе Иванов во 
обраќање до нацијата, со образложение 
дека сака да ја смири политичката криза, 
објави дека потпишал одлуки за аболици-
рање на 56 лица од власта и опозицијата 
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поврзани со политичката криза предиз-
викана од скандалот со прислушкуваните 
разговори. Со оваа постапка, Иванов во 
голема мера го опструираше политичкиот 
договор од Пржино8 со кој се решаваше 
политичката криза и ја опструираше ра-
ботата на Специјалното јaвно обвинител-
ство, тело кое произлезе од тој договор. 
Опозицијата одлучи да покрене постапка 
за импичмент, односно за утврдување на 
одговорноста на Претседателот Иванов, 
поради тоа што, сметаа дека, со аболи-
цијата ги прекршил своите ингеренции и 
овластувања. 

На целокупната дискусија водена за одго-
ворноста на претседателот која траеше на 
3 пленарни и 4 седници  на комисии, пра-
тениците Албанци  учествуваа само во 6% 
од дискусијата, додека македонските пра-
теници беа активни со 94% од дискусиите.

Најактивни беа пратениците на првата из-
борна единица со 26%, додека најпасивни 
беа пратениците од шеста изборна едини-
ца кои учествуваа во само 5% од дискуси-
ите.

За разлика од претходната тема, за ова 
прашање пратениците Албанци не чув-
ствуваа должност да дискутираат, поради 
фактот што владеачката партија ДУИ, се-
гашниот преседател на РМ, Иванов не го 
прифаќа како легитимен претставник на 
Албанските граѓани во Македонија, доде-
ка пратениците од опозициската партија 
ДПА речиси воопшто не се вклучија во 
дискусијата. Пратениците на ДУИ во по-
веќето од нивните говори само го истак-
наа овој нивни став, додека во делот на 

8 Договорот од Пржино е договор потпишан 
помеѓу лидерите на четирите најголеми поли-
тички партии во Македонија за разрешување 
на политичката криза во Македонија. http://
kapital.mk/kapital-integralno-go-prenesuva-
finalniot-dogovort-od-przhino/ 

репликите и контрарепликите во поголем 
дел претпочитаа да не учествуваат.

Пратенички прашања

Во целиот набљудуван период од  (јуни 
2014 до  јуни 2016) на седниците на пра-
тенички прашања активноста на пратени-
ците Албанци беше минимална. Во први-
от набљудуван период, кој трае 12 месеци 
(јуни 2014 – мај 2015), тие учествуваа во 
13% од дискусијата, во вториот период 
(1 септември – 30 ноември 2015) на три-
те одржани седници на пратенички пра-
шања тие беа дел на само 5% од дискусија-
та, во третиот период (1 декември 2015 до 
7 април 2016) тие беа активни само 3% од 
целата водена дискусија во седниците за 
пратенички прашања, додека во четврти-
от набљудуван период во Собранието се 
оддржа само една седница посветена на 
пратенички прашања на 30 јуни 2016, на 
која за разлика од предходните, албански-
те пратеници беа најактивни со нивните 
прашања, водејќи 19% од дискусијата. 

Повеќето од прашањата, поставени од 
пратениците Албанци, се од страна на 
пратениците од опозициската ДПА и, 
повеќето, беа насочени кон министрите 
од коалициониот партнер во власт ДУИ. 
Исто така, тие беа најактивни со пра-
шања само последната седница одржана 
на 30.06.2016, додека на другите седници, 
кои беа одржани секој месец, од септем-
ври 2015 до март 2016, нивната активност 
беше дури помала од третина од нивната 
застапеност во Собранието.

Имајќи го на ум фактот дека нивните 
гласови влијаат на конечните одлуки во 
Собранието, тие, преку дискусија, треба 
и имаат можност да покажат дека дос-
тојно ги претставуваат граѓаните и го 
заслужуваат својот пратенички мандат. 
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Важно е исто така пратеникот да има на 
ум дека покрај тоа што ќе ги застапува 
ставовите и политиките на својата пар-
тија, неопходно е примарно да се води од 
интересите на граѓаните. Може и треба 
да дискутира за теми  кои тој/таа смета 
дека се важни за граѓаните.

Пасивностa на Комитетот 
за односи меѓу 
заедниците од почетокот 
на мандатот 2014

На 16 ноември 2001 во Собранието на РМ 
беше усвоен амандамнот XI со кој беше 
основан Советот за меѓунационални од-
носи, член 78, кој член во 2007 беше изме-
нет со точка 1 од амандманот XII, со која 
и се воспостави Комитет за односи меѓу 
заедниците, во согласност со Рамковниот 
договор. 9

Како собраниско тело Комитетот е сос-
тавен од претставници од сите заедници 
во Македонија, негов моментален претсе-
дател e пратеникот Ејуп Рустеми од пра-
теничката група на ДУИ, а заменик на 
претседателот е Благоја Деспотоски од 
пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ.

Основна задача на Комитетот е да разгле-
дува прашања од односите меѓу заедни-
ците во Македонија и да дава предлози и 
мислења за нивно решавање.

Комитетот за односи меѓу заедниците во 
неговиот последен мандат по изборите во 

9 http://sobranie.mk/WBStorage/Files/Ustav_na_
RM.pdf  
http://sobranie.mk/komitet-za-odnosi-megju-
zaednicite-14-18.nspx 

2014 година до август 2016 има одржано 
само три седници кои, во главно, беа фо-
кусирани на технички прашања:

• Избор на претседател и заменик 
претседател на Комитетот за односи 
меѓу заедниците;

• Утврдување на агенда за активности 
за 2015 година;

• Разгледување на предлог- програмата 
за работа на Комитетот за односи меѓу 
заедниците;

• Информација за спроведување и 
реализација на Охридскиот рамковен 
договор, изготвена од Секретаријатот 
за спроведување на Охридскиот 
рамковен договор –– точка за која 
воопшто не се водеше  дискусија.

Во меѓувреме во јавноста се случија не-
колку настани вредни за дискусија во Ко-
митетот.

Настани како што е вооружениот напад 
во Куманово на 9 мај 2015, случај за кој  
моментално се води судска постапка. За 
овој случај во јавноста имаше многу шпе-
кулации и реакции кои влијаат на меѓует-
ничките односи, но во ниту еден момент 
Комитетот не одлучи да води дискусија 
околу настанот.

Инцидентот со крстот во Бутел се случи 
на 27.02.2016, денот на осветувањето на 
крстот, но се прели со низа настани и про-
тести и во текот на месец март, а исто така 
и пред осветувањето имаше силна несо-
гласност во јавноста од различни групи. 
Најбурната реакција дојде од коалицио-
ниот партнер на власт, ДУИ, партија која 
во Комитетот има  5 члена, вклучувајќи го 
и претседателот на Комитетот. Протестот 
организиран од токму оваа партија про-
тив поставувањето на крстот доведе и до 
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кампување на нејзини приврзаници на 
местото каде што требаше да биде поста-
вен крстот. На 04.03.2016 се случи и најго-
лемата ескалација на инцидентот, каде на 
самата локација каде требаше да се поста-
ви крстот се сретнаа група Македонци со 
приврзаниците на ДУИ. Во инцидентот 
беа лесно повредени три лица. 

Уставниот суд на 28.09.2016 одлучи дека 
не е надлежен да одлучи за уставноста и 
законитоста на Одлуката за поставување 
на крст во Општина Бутел. Но и по ова од-
лука Комитетот за односи меѓу заедници-
те не се одлучи за дискусија.

Еден од случајите кој разбуди многу дис-
кусии на социјалните мрежи, беше и 
убиството на четири годишното дете од 
Куманово, Алмир. Тој на 25 јуни 2016 за-
едно со неговите родители беше намерно 
прегазен. За убиството на Алмир, кој беше 
етнички Албанец информираа медиумите 
на албански јазик, а неколку дена, скоро 
воопшто, не информираа медиумите на 
македонски јазик. Запоставувањето на 
оваа информација од страна на медиуми-
те на македонски јазик предизвика бројни 
прашања за етничката пристрасност на 
медиумите на македонски јазик во трети-
рање на ваков трагичен настан. Најмногу 
за овој случај се дискутираше на Фејсбук 
форуми, каде што може да се најдат без-
број дискусии на граѓани од различни 
етникуми. Исто така, целиот настан кул-
минираше со протест на 04.07.2016, со кој 
протест се бараше правда за Алмир, сепак 
целиот настан воопшто не стигна до вра-
тите на Комитетот.

За време на овој двегодишен период се 
случија и низа други помали настани, но 
ниеден не го привлече вниманието на Ко-
митетот, кој според законот треба да ги 

коментира овие настани и даде мислења 
за нивно разрешување. Исто така, Коми-
тетот како тело треба постојано да се гри-
жи за односите меѓу заедниците за да не 
остави простор овие настани да ескалира-
ат. Како тело Комитетот би требало да се 
грижи за секојдневните проблеми на заед-
ниците во Македонија, воспоставувајќи и 
директна врска со заедниците во Македо-
нија на локално ниво.

Препораки до 
пратениците за 
поактивно учество 
во дискусијата на 
Собранието

Според Деловникот на Собранието на 
Република Македонија секој пратеник 
има право и должност да присуствува на 
седниците на Собранието и да учествува 
во работата и во одлучувањето.10

Ефективната дискусија е една од нај-
важните алатки за функционирање на 
демократијата. За време на последниот 
мандат Албанските пратеници не ја иско-
ристија најдобро оваа алатка - тие треба 
поактивно да учествуваат во работата на 
Собранието за сите теми. Многу е важно 
сите погледи кон едно прашање да бидат 
изнесени од собраниската говорница, за-
тоа што одлуките донесени во Собранието 
влијаат на сите граѓани на Република Ма-
кедонија пропорционално, а дискусијата 
во Собранието помага овие одлуки да би-
дат поразумни.

Да се засили улогата на Собранието како 

10 http://sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto-na-
republika-makedonija-precisten-tekst.nspx
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место за дискусија и дијалог - не само 
како место за искажување на ставови на 
говорница. Репликите и контрареплики-
те се многу важен фактор во развивање на 
дискусијата помеѓу пратениците од сите 
политички партии. Пратениците од сите 
етнички групи во Собранието треба да се 
вклучат во размената на аргументи.

Претседателите на двете албански пар-
тии во Собранието, ДУИ и ДПА - треба 
почесто да присуствуваат на седниците на 
Собранието. Во периодот јануари – јуни 
според извештајот на Мојот пратеник11 
тие најмногу отсуствувале, со тоа што ли-
дерот на ДУИ бил присутен на само 4 сед-
ници, додека лидерот на ДПА на ниедна 
седница. Со ова тие го олеснуваат патот 
за другите пратеници, од редовите на нив-
ните политички партии, да бидат пасивен 
дел од Собранието.

Албанските пратеници треба да би-
дат погласни кога се работи за уставни 
прекршувања - одредбите на Уставот на 
Република Македонија се применуваат 
врз сите граѓани, секое нивно прекршу-
вање треба сериозно да се дискутираа во 
Собранието од страна на сите пратеници.

Во едно мултиетничко општество, ва-
жно е да се зацврсти улогата на  телата 
како што е Комитетот за односи меѓу за-
едниците - исполнувајќи ја својата долж-
ност Комитетот би можело да се зацврсти  
како место каде граѓаните би можело си-
гурно да сметат дека нивните претставни-
ци ќе дискутираат за етничките прашања 
и дека за меѓуетничките проблеми има ме-
сто и во формалните државни тела.

11 http://www.sobranie.mk/content/ 
%D0%9C%D0%BE%D1%98%D0%BE 
%D1%82%20%D0%BF%D1%80% D0%B0%D
1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
mp17mk(1).pdf 

Еден начин како би можело Комитетот 
да ја зацврсти својата улога, е тоа што ќе 
заседава почесто и за повеќе прашања – 
со тоа што би требало да се постави  ми-
нимум број на седници кои би ги одржал 
на годишно ниво.
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