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СОБРАНИЕ

ВОВЕД

Во последните неколку години, Собранието стана сè позависно од извршната власт. 
Владата и министерствата се најголеми предлагачи на закони, додека Собранието 
функционира само како потврдувач на предлог-законите, со што ја минимизира својата 
законодавна улога. Ова придонесе кон слабеење на квалитетот на законодавството, 
правна несигурност, нарушување на принципот на поделба на власта, намалување на 
важноста на контролната улога на Собранието и намалена одговорност и транспарент-
ност на двете гранки на јавната власт. 

ОПШТИ ПРИНЦИПИ

Во наредниот период, улогата на Собранието мора да биде зајакната во неколку клучни 
аспекти, а целосното спроведување на Законот за Собранието и на Деловникот на Собра-
нието мора да биде овозможено. Собранието мора да биде потранспарентно кон јавнос-
та и да овозможи вклучување на засегнатите страни од различните области на јавната 
политика. Мора да се даде приоритет на функционирањето и на зајакнувањето на меха-
низмите за парламентарна контрола врз Владата, со цел постигнување повисоко ниво на 
одговорност од страна на извршната власт. Собранието, исто така, треба да ги измени 
постапките за донесување на законите и мора да развие практика на придржување до 
Деловникот.

Конкретно, ова може да се направи преку следните чекори:

1. Активности поврзани со транспарентноста и вклучувањето во работата на 
Собранието:

�� Зголемување на транспарентноста на работата на пратениците, со цел генерал-
но зголемување на транспарентноста на Собранието;

�� Зајакнување на програмската шема на собранискиот канал во рамки на јавниот ра-
диодифузен сервис, во насока на овозможување навремени информации за распо-
редот на собраниските и на комисиските седници, како и нивен пренос во живо. 
Снимки од седниците треба да бидат достапни на собраниската веб-страница;
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�� Стенографските белешки од комисиските седници треба да бидат јавни преку 
собраниската веб-страница, како што е во моментот уредено за собраниските сед-
ници. Придружните документи поврзани со предлог-законите (извештаи, оценки, 
анализи) треба, исто така, да бидат поместени на собраниската веб-страница и тре-
ба да можат лесно да се пребаруваат;

�� Мора да биде воведен механизам за посуштествено вклучување на засегнатите стра-
ни, особено оние од граѓанскиот сектор, преку регистрација и акредитација според 
тематски области; 

�� Учеството на чинителите од граѓанското општество во раните фази од законодавни-
от процес мора да биде вообичаена практика. Ова може да се направи преку вове-
дување т.н. законодавни расправи;

�� Воведување месечен или квартален распоред за сите собраниски активности, со 
цел да се овозможи полесно вклучување на засегнатите страни во законодавниот 
процес. Таквите распореди мораат целосно да се почитуваат, во согласност со од-
редбите од Законот за Собрание и Деловникот на Собранието; 

�� Постапката за свикување надзорна расправа треба да се поедностави. Десет (10) 
наместо петнаесет (15) пратеници треба да можат да побараат одржување надзорна 
расправа. Претседателот на работното тело ќе биде должен веднаш да свика нејзи-
но одржување;

�� Јавните расправи треба да бидат реформирани и да бидат задолжителни на почето-
кот на секој законодавен процес. Моментално, одлучувањето за потребата од јавни 
расправи е оставено на волјата на претседателите на собраниските комисии.

2. Активности поврзани со механизмите на парламентарна контрола: 

�� Собранието треба да воспостави анкетна комисија, која врз база на независен 
експертски извештај ќе биде задолжена да ја процени работата на актуелните 
функционери од регулаторните и од надзорните тела и која ќе предложи евен-
туални промени во кадровскиот состав на овие тела. Анкетната комисија треба 
да предложи евентуални мерки и нивна оправданост, притоа земајќи ги предвид 
легитимните цели и почитувајќи го принципот на пропорционалност; 

�� Вонредни извештаи од регулаторните и од надзорните тела задолжени да раз-
гледуваат случаи на изборни измами, медиумски клиентелизам и корупција на 
високо ниво, треба да бидат воведени по барање на Собранието. Ова ќе ја зајак-
не надзорната и контролната улога на Собранието кон овие тела; 

�� Зајакнување на составот на собраниските комисии надлежни за контрола на 
УБК и на МВР со експерти и со претставници од граѓанското општество на рам-
ноправна основа. Ова ќе ја зајакне стручноста и довербата во овие тела;

�� Воведување строги рокови и последици за игнорирање на препораките или на 
барањата на Собранието до УБК и до МВР. Тоа треба да се предвиди и за сите 
други институции кои подлежат на парламентарна контрола;
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�� Обврската за учество на сослушувањата, организирани во рамки на надзорните 
расправи, треба да биде задолжителна. Механизми за известување од надзорни-
те расправи, исто така, мора да бидат воведени;

�� Дополнително, мора да бидат воведени истражни расправи за да се зајакнат 
механизмите на собраниска контрола;

�� Зголемување на отчетноста на институциите преку воведување мерка на разре-
шување на претставниците на институциите кои не се појавиле трипати на пока-
на од страна на Парламентот.

3. Активности поврзани со постапката за донесување закони и ефективноста на 
собраниските дискусии:

�� Продолжување на временските рамки помеѓу фазите во законодавниот процес;

�� Воведување услов од 2/3 мнозинство за донесување закон во скратена постапка, 
како и листа на акти кои не можат да бидат донесени преку скратена процедура;

�� Потребна е реформа на членството во собраниските комисии: замениците на 
претседателите на работните тела треба да бидат постојани членови на телото. 
Во моментов, замениците на претседателите често не се редовни членови на ко-
мисиите со кои претседаваат во отсуство на претседателот; 

�� Координацијата и соработката меѓу Владата и Собранието во раните фази на 
подготовка на закони (владината процедура), треба да се зајакне во насока на 
овозможување навремени информации за пратениците во врска со владините 
предлози; 

�� Ефективноста на собраниската служба треба да биде проценета и евентуалните 
слабости треба да бидат адресирани. Планот за систематизација на собраниска-
та служба треба да биде евалуиран и подобрен;

�� Ограничувањето дека пратеникот во текот на претресот може да говори само 
еднаш, треба да се избрише од Деловникот;

�� Треба да се овозможи пријавување за збор во текот на целото траење на пре-
тресот;

�� Продолжување на времето за поставување пратенички прашања и воведување 
седница за пратенички прашања еднаш седмично;

�� Односот помеѓу ограничувањето во дискусиите за пратениците и координатори-
те на пратеничките групи треба да биде повеќе балансиран. Моментално, само 
координаторите на пратеничките групи може да говорат повеќепати во рамки на 
еден претрес и во подолго времетраење.



42 ПРЕДЛОГ ЗА ИТНИ ДЕМОКРАТСКИ РЕФОРМИ

ИНСТРУМЕНТИ

1. Транспарентност и вклучување во работата на Собранието:

�� Проширување на информациите за пратениците и нивната работа на веб-стра-
ницата на Собранието:

�� Биографии на пратениците, контакт-информации, финансиски информации 
(плата, додатоци на плата врз основа на членство во собраниски комисии, 
надомест на трошоци за превоз и стан, анкетни листови за имотната состој-
ба, изјави за интереси (поврзано со веб-страницата на ДКСК)) [пример: Пар-
ламентот во Велика Британија и Конгресот во САД], евиденции за гласање 
(пример: Европскиот парламент), учество на собраниски седници, говори на 
собраниски седници, простор за образложување на отсуството од собрани-
ски седници, агенда на состаноци итн.

�� Овозможување отворен пристап за граѓаните и граѓанските организации;

�� Измена на член 21 од Законот за Собранието за да се овозможи десет (10) прате-
ници да можат да побараат одржување надзорна расправа;

�� Воведување одредба во Деловникот со која јавните расправи во рамки на собра-
ниските комисии ќе станат задолжителни за почетокот на секој законодавен 
процес;

�� Воведување одредби во Деловникот кои ќе го регулираат функционирањето на 
Собранискиот канал и Собраниската веб-страница, во согласност со принципи-
те изложени погоре: развој на програмска шема на собранискиот канал, публи-
кување снимки од собраниските и комисиските седници на Собранискиот канал 
и веб-страницата на Собранието;

�� Измена на член 107 од Деловникот со цел воведување задолжително објавување 
на стенографските белешки од комисиските расправи на веб-страницата на 
Собранието;

�� Воведување одредби во Деловникот со кој ќе се воспостави и ќе се регулира ре-
гистрацијата и акредитацијата на засегнатите страни за учество во собраниски-
те активности;

�� Воведување одредба во Деловникот која ќе овозможи креирање редовен месе-
чен/квартален распоред за собраниските активности, како што е опишано по-
горе.

2. Механизми за парламентарна контрола:

�� Воспоставување анкетна комисија задолжена да ја процени работата на актуел-
ните функционери во регулаторните и надзорните тела. Понатаму, Собранието 
треба да дејствува во согласност со наодите на оваа комисија; 
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�� Собранието треба да добие, на свое барање, вонредни извештаи од регулатор-
ните и надзорните тела задолжени да разгледуваат случаи на изборни измами, 
медиумски клиентелизам и корупција на високо ниво. Овие извештаи треба да 
бидат дискутирани на јавни расправи;

�� Зајакнување на составот на собраниските комисии надлежни за контрола на 
УБК и МВР со експерти и со претставници од граѓанското општество на рам-
ноправна основа;

�� Воведување строги рокови и последици за игнорирање на препораките или на 
барањата на Собранието до УБК и до МВР;

�� Воспоставување правна рамка за анкетните комисии, вклучувајќи и регулирање 
на задолжително присуство на сведоци, воведување заклетва за сведоците и де-
финирање на односот помеѓу собраниските истраги и судството;

�� Пратениците треба да бараат одговорност и оставки од функционерите кои од-
биваат да се појават за сослушување во рамки на надзорните или на евентуални-
те истражни расправи;

�� Воспоставување правна рамка која ќе ја стимулира одговорноста на раководи-
телите на институциите кои не одговараат со присуство на расправи по покана 
од Собранието.

3. Постапка за донесување на законите и ефективност на собраниските дискусии:

�� Измени на Деловникот на Собранието на Република Македонија:

�� Измени на одредбите кои го определуваат времетраењето помеѓу трите фази во 
постапката за донесување на законите, особено помеѓу првата и втората фаза;

�� Измена на член 171 со цел воведување услов од 2/3 мнозинство за донесување 
закон во скратена постапка, како и воведување листа на закони кои не можат да 
бидат носени по скратена постапка;

�� Измена на член 80, став 2, со цел отстранување на одредбата со која се регулира 
пратениците да се пријавуваат за збор во рок од една минута по отворањето 
на претресот. Пријавувањето за збор треба да се овозможи во текот на целото 
траење на претресот; 

�� Измена на член 86, став 1, со цел отстранување на ограничувањето пратеникот 
во текот на претресот да може да говори само еднаш;

�� Измена на член 39, ставови 5 и 6, во однос на временските ограничувања на пра-
теничките прашања, како и член 42, став 3, во врска со злоупотребата на време-
то на пленарните седници за презентирање писмени одговори од претходните 
седници и на прашања поставени помеѓу седниците. Оваа практика на писмени 
одговори го ограничува времето за нови пратенички прашања и го нарушува со-
односот два кон еден во корист на пратениците од опозицијата (член 40, став 2).
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КЛУЧНИ ИНСТИТУЦИИ И НИВНА ПОТЕНЦИЈАЛНА УЛОГА

Сите интервенции се во рамките на внатрешната организација на работата на Собра-
нието. Оттаму, Собранието е единствената институција која би требало да работи на 
спроведување на предложените мерки. Сите парламентарни партии и пратенички групи 
треба отворено да ги поддржат интервенциите. Парламентарниот институт, граѓански-
те организации и тинк-тенковите кои работат на поддршка на работата на Собранието, 
мора да ги информираат пратениците за последиците од предложените интервенции.
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