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I. Патоказ до успешно водење на Собраниска комисија 
 

Како треба една собраниска комисија да работи за да биде успешна во нејзината законодавна, 

претставничка и надзорна улога? За тоа да се случи тоа првиот и најважен услов е пратениците, 

членови на овие комисии, да бидат активни. Законодавството кое ја уредува работата на 

Собранието остава доволно простор комисиите да бидат успешни во исполнување на 

горенаведените улоги. Како што често се забележува за работата на институциите на 

Македонија, не секогаш се работи за недостаток на законски можности за подобра работа, туку 

потребно е што поголемо искористување на законските можности кои им стојат на располагање. 

Таква е и ситуацијата со работните тела на Собранието на РМ (СРМ), чии членови и покрај 

големиот број на можности кои ги нуди Деловникот на СРМ и Законот за Собрание, ретко кога 

ги искористуваат со цел подобро да ја извршуваат функцијата на работните тела. 

 

II. Законска рамка за работата на Работните тела во 

Собранието 
 

Работата на комисиите на Собранието на РМ се уредува со Деловникот на Собранието и Законот 

за Собранието. Вo овој текст ќе се освренме на тие членови кои ја уредуваат можноста за 

проактивност на работните тела, учество на јавноста во нивната работа, организирањето на  

јавни расправи и парламентарниот надзор.  

  

 Проактивност на работните тела и учество на јавноста во нивната работа 

 

Собранието според Деловник има право да основа постојани и повремени работни тела, чија 

надлежност е да разгледуваат предлози на закони, други акти што ги донесува Собранието, како 

и други прашања од надлежност на Собранието. Тоа значи дека работните тела на Собранието 

освен разгледување на предлог закони може да разгледуваат и други прашања кои се во 

надлежнст на Собранието. Собранието, исто така за извршување на посебни задачи може да 

основа повремени работни тела за сите области и за секое прашање од јавен интерес. 

 

Тоа што е важно како можност за проактивност на работните тела е дека според член 120 на 

Деловникот на СРМ седница на работното тело претседателот на работното тело може да свика 

и кога тоа ќе го побараат најмалку една третина од членовите на телото, кои треба да достават 

материјал за прашањето што предлагаат да се стави на дневен ред на седницата. Ова значи 

дека пратениците на власта или опозицијата се слободни да се организираат по одредено 

прашање и за истото да дискутираат на седница на матичното работно тело. 

 

Деловникот на Собранието со член 119 исто така дозволува работното тело да има двајца 

членови од редот на научните и стручните работници од кои едниот се избира на предлог на 

пратеничките групи од партиите на власт, а другиот на предлог на пратеничките групи од 
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партиите во опозиција. Со оваа одредба се уредува постојаното учеството на експертската 

јавност во работата на Собранието. Сепак, поважен член во оваа насока, е членот 122 со кој се 

проширува учеството на јавноста во работата на работните тела. Според став (1) од овој член 

работните тела, заради извршување на работите и задачите од својот делокруг, но и за 

овозможување посуштинска дискусија по одредено прашање можат да бараат податоци и 

информации од органите на државната управа и од други органи и организации, а исто така 

може на седницата да поканува научни, стручни и јавни работници и претставници на 

општините, на градот Скопје, на јавните претпријатија, синдикатите и на други организации, 

институции и здруженија заради изнесување на мислења по прашањата што се разгледуваат 

на седницата на телото.  

 

Покрај тоа, Деловникот во насока на проактивност и учество на јавноста дозовлува иницијативи 

за расправа по одделни прашања на работното тело и од страна на други работни тела на 

Собранието, органи на државната управа, општините, градот Скопје, институциите и здруженија 

на граѓаните.  

 

Во делот на самоиницијативност на пратениците важен член во Деловникот кој овозможува 

проактивност е членот 127 став (1) кој вели дека „За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг или за подготвување на предлози на акти, работните тела можат да основаат работни 

групи. Работните групи се формираат од членови на работното тело, пратениците, научните, 

стручните и јавните работници, како и од претставници на органите на државната управа и од 

други органи и организации. По завршување на теренските посети и истражувања, работната 

група му доставува извештај на работното тело, по кој работното тело има можност да 

постапува. 

 

 Јавна дискусија 

 

Според член 145 од Деловникот на СРМ за предлогот на закон кој е од поширок интерес,  

Собранието по општата расправа, може да одлучи по тој закон да се спроведе јавна дискусија 

и да определи матично работно тело што ќе ја организира.  

 

Предлог законот кој треба да биде дискутиран на јавната расправа треба да биде достапен до 

јавноста пред започнување на јавната расправа, за сите засегнати страни да бидат информирани 

за деталите на истиот. Истиот предлог закон се објавува на дневниот печат и заедно со кој се 

објавува и повик за доставување мислења и предлози.  Во текот на јавната дискусија, работното 

тело има должност да обезбеди собирање и средување на мислењата и предлозите што биле 

изнесени и на крај да подготви извештај за резултатите од јавната дискусија и истиот го 

доставува до Собранието заедно со предлогот на закон за второто читање. Ретко кога овој 

извештај е цитиран од страна на пратениците на пленарна седница во насока на оправдување 

на одредена позиција по предлог законот.  
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 Парламентарен надзор  

 

Според член 20 од Законот за Собранието на РМ, работните тела имаат право да организираат 

надзорни расправии со „цел да се добијат информации и стручни мислења за прашањата од 

делокруг на матичното работно тело во врска со утврдувањето и спроведувањето на политиката, 

извршувањето на законите и другите активности на Владата и на органите на државната 

управа.“  

 

Иницијатива за одржување на надзорна расправа може да покрене еден член од матичното 

работно тело, но сепак за истото да се одржува се одлучува  со мнозинство гласови од 

присутниот број членови, а најмалку со една третина од вкупниот број членови на работното 

тело. Покрај тоа, надзорна расправа може да се одржи и доколку 15 пратеници во писмена 

форма го побараат истото преку претседателот на Собранието до претседателот на работното 

тело, тогаш претседателот на работното тело е должен веднаш да  свика нејзино одржување. 

Последно, препорака за одржување на надзорна расправа до претседателот и членовите на 

работното тело може да побара и претседателот на Собранието со потпретседателите и 

координаторите на пратеничките групи.  

 

Надзорната расправа ја спроведува матичното работно тело на Собранието кое може на 

седница да покани овластени претставници на Владата или на органите на државната управа 

и да побара од нив информации и појаснувања што се предмет на надзорната расправа. Освен 

државни службеници на надзорната расправа можат да бидат поканети и други лица кои можат 

да дадат информации за прашањата што се предмет на надзорната расправа. Сите поканети 

овластени претставници имаат обврска да присуствуваат на седницата на која ќе се одржи 

надзорната расправа. 

 

Во текот на надзорната расправа, сите пратеници без разлика на тоа дали се членови на 

матичното работно тело можат да поставуваат прашања до овластените претставници поканети 

на расправата, но само во врска со прашањето кое е предмет на расправата.  

             

На крај матичното работното тело до Собранието доставува извештај за одржаната надзорна 

расправа во кој е внесена суштината на излагањата, а најважни може да предложи и заклучоци 

кои се доставуваат и до Владата на Република Македонија. Сите заклучноци се достапни до 

јавноста преку веб страницата на Собранието. 
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III. Комисија за култура – позитивен пример  
 

Од 2014 година во Собранието се одржаа само две надзорни расправи. Првата се одржа на 16 

септември 2016г. во рамки на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на тема 

„Надзорна расправа: Примената на законските и подзаконските прописи во областа на 

хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи“. На оваа седница пратениците 

требаше да дискутираат околу начинот на кој институционалниот систем одговори на несреќата.  

Меѓутоа, дискусијата заглави на процедурална тема за како пратениците да ги сослушуваат 

поканетите сведоци односно министрите од владата и директорите на службите кои се дел од 

системот за заштита и спасување. Пратениците не успеаа да се договораат за времетраењето на 

сослушувањата и во тензична атмосфера ја прекинаа седницата без воопшто да почнат да ги 

сослушуваат сведоците.1 За разлика од претходната надзорна расправа, расправата одржана на 

во 2018 година за “Закон за управување со светското природно и културно наследство во 

Охридскиот регион и сродната регулатива во контекст на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на 

природното и културно наследство“ во рамките на Комисијата за култура може да се оценува 

како успешна. Пратениците кои беа во работата на комисјата беа активни, дискусијата беше 

водена во нормален ред и сите засегнати страни беа вклучени. Успешноста на истата се утврдува 

и со продолжението на кое реферираше Министерот за култура. Истата комисија беше една од 

ретките која формираше работна група за истражување на состојбата на теренот.  

Комисијата на седница одржана на 06.12.2017 година, на предлог на претседателката на 

Комисијата, Ирена Стефоска, а согласно член 127 став 1 од Деловникот на Собранието на 

Република Македонија, основаше Работна група за посета на институциите од областа на 

културата државата. Работната група беше основана со цел директно запознавање со состојбите 

во кои се наоѓаат културните установи во државата, непосредна соработка со нив, воочување на 

проблемите со кои се справуваат институциите и изнаоѓање начини за надминување на истите. 

 

Во периодот од февруари до јули 2018 година Работната група изврши посета на десет 

институции и тоа: Музејот на современата уметност, Музејот на Македонија, Кинотека на 

Македонија, Археолошкиот музеј, Националниот конзерваторски центар, Музејот на 

македонската борба за државност и самостојност, Македонска опера и балет, Национална 

галерија на Македонија, Музејот на албанската азбука и Завод и музеј - Битола. 

 

На 1 ноември 2018 Комисијата го усвои Извештајот од Работната група за посета на институциите 

од областа на културата, како резултат на својата повеќемесечна активност. 2 

 

                                                           
1 “Партијата посилна од невремето“, Јане Димески (Скопје, 2016)  https://idscs.org.mk/wp-
content/uploads/2016/12/Analiza-na-sobraniskite-sednici-posveteni-na-poplavite-.pdf  
2Извештај на Работната група на Комисијата за култура за посета на институциите од областа на културата во 
Република Македонија  https://sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=4a36a236-5d46-416b-8856-
8c2ac9472fa3&materialId=4a36a236-5d46-416b-8856-8c2ac9472fa3  

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Analiza-na-sobraniskite-sednici-posveteni-na-poplavite-.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Analiza-na-sobraniskite-sednici-posveteni-na-poplavite-.pdf
https://sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=4a36a236-5d46-416b-8856-8c2ac9472fa3&materialId=4a36a236-5d46-416b-8856-8c2ac9472fa3
https://sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=4a36a236-5d46-416b-8856-8c2ac9472fa3&materialId=4a36a236-5d46-416b-8856-8c2ac9472fa3
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Дел од проблемите кои и беа посочени на Комисијата од страна на институциите се следните: 

Нефункционална систематизација на работни места; Потребни измени во Законот за културата 

и Законот за административни службеници за да се решат проблемите со вработување и 

напредување во кариерата; Потреба да се донесе Колективен договор за усогласување и 

изедначување на платите во институциите од областа на културата; Потребa за редовно 

одржување и санација на објектите; Загрижувачка состојбата со депоата; Потреба за соодветни 

конзерваторски лаборатории; Проблеми со изложбениот простор; Недостаток од стручен кадар 

во дејноста; Проблеми со процедурите поврзани со Управата за заштита на културно 

наследство; Поголема автономија на институциите во креирањето на своите политики; Потреба 

за враќање на теренските дневници при изведување на музејските истражувања; Потреба за 

измени во Законот за донации и спонзорства во јавните дејности; Оплеменување на 

непосредната околина на музеите; Посебно внимание за решавање на состојбата со Музеј-

куќата на Лазар Личеноски кој е вон употреба и Куршумли Ан како споменик на кулурата од 

особено значење и искористување на самооджливоста на Музејот на македонската борба. 

 

Воочените состојби од терен како и мислењата од раководните лица на институциите посочени 

за време на остварените средби треба бидат земени предвид при носењето на идните закони, 

особено на Законот за остварување на јавниот интерес во културата. 

 

Комисијата за култура исто така на 13та седница одржана на 4 мај 2018 едногласно ја донесе 

Одлуката за одржување надзорна расправа за статусот на Охрид и Охридскиот регион како 

светско природно и културно наследство. Надзорната расправа, прва во овој парламентарен 

состав, беше иницирана од парламентарното мнозинство, а одлуката за нејзино спроведување 

беше едногласно усвоена од страна на сите членови на Комисијата за култура. Иницијатор на 

надзорната распрва беше пратеничката и претседателката на Комисијата, Ирена Стефоска. На 

надзорната расправа беа поканети сведоци од различни државни органи, научни институции, 

јавни претпријатија и невладини организации со цел да дадат искази и одговори во врска со 

практичната примена на законите и подзаконските прописи кои се однесуваат на управувањето 

со Охридскиот регион како светско природно и културно наследство. На овој начин Комисијата 

за култура доби релевантни информации, мислења и појаснувања во врска со 

имплементацијата на легислативата и состојбата во која се наоѓа овој значаен природен и 

културен регион заштитен од УНЕСКО.3 

Надзорната расправа се одржа во три продолженија, при што од повиканите сведоци беа 

добиени одговори, информации и стручни мислења во врска со спроведувањето на јавните 

политики во управувањето со Охридскиот Регион и како тие се однесуваат на Конвенцијата на 

УНЕСКО за заштита на природното и културното наследство и нејзино целосно усвојување во 

македонското законодавство.  
 

Првата седница на надзорната расправа на тема „Закон за управување со светското природно и 

културно наследство во Охридскиот регион и сродната регулатива во контекст на Конвенцијата 

                                                           
3 Одлука за одржување надзорна расправа за статусот на Охридскиот регион https://www.sobranie.mk/2016-2020-
srm-ns_article-komisijata-za-kultura-donese-odluka-za-odrzuvanje-nadzorna-rasprava-za-statusot-na-ohridskiot-
region.nspx 

https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisijata-za-kultura-donese-odluka-za-odrzuvanje-nadzorna-rasprava-za-statusot-na-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisijata-za-kultura-donese-odluka-za-odrzuvanje-nadzorna-rasprava-za-statusot-na-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisijata-za-kultura-donese-odluka-za-odrzuvanje-nadzorna-rasprava-za-statusot-na-ohridskiot-region.nspx
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на УНЕСКО за заштита на природното и културно наследство“  беше одржана на 22 мај 2018.4 

Првото продолжение на надзорната расправа се одржа на 5 јуни 2018 година,5 додека второто 

продолжение на надзорната расправа се одржа на 28 јуни 2018 година.6 Последната седница на 

надзорната расправа се одржа на 30 јули 2018 година. Врз основа на исказите од сведоците, 

како и дополнително добиените информации, мислења и документи, Комисијата на седницата 

одржана на 30ти јули усвои 24 заклучоци, кои беа доставени до сите учесници на расправата и 

до сите надлежни институции од соодветната област, а во интерес на јавноста, заклучоците беа 

објавени и на веб-страницата на Собранието. Заклучоците може да се најдат на следниот линк: 

Заклучоци од надзорната расправа на комисијата за култура за управувањето со Охридскиот 

регион. 

На 12 декември 2018, на седница број 17 на Комисијата за култура, свое обраќање имаа и 

министерот за култура, Асаф Адеми и претседателот на Комисијата за управување со 

Охридскиот регион, Зоран Павлов, за нивната работа и активностите околу управувањето со 

Охридскиот регион и состојбите со природното и културното наследство. Оваа седница беше 

одржана како продолжение на надзорната расправа и се свика согласно заклучоците од истата 

каде што е предвидено дека министерот и претседателот на Комисијата ќе реферираат пред 

Комисијата за култура за преземените активности.7 

 

Сите чекори превземени од страна на Комисијата за култура се согласно дозовлените мерки 

во Деловникот на СРМ и Законот за Собрание, и се во насока на поодговорна извршна власт и 

активно вклучување на засегнати страни во работата на Собранието. Проактивноста покажана 

од страна на Комисијата за култура воспоставува насоки кон подобра работа на комисиите на 

Собранието и се патоказ кој можат да го следаат претседателите на останатите комисии во 

Собранието на РМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Надзорна расправа на комисијата за култура за управувањето со Охридскиот регион 
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-nadzorna-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-upravuvanjeto-so-
ohridskiot-region.nspx  
5 Надзорна расправа на комисијата за култура за управувањето со Охридскиот регион – прво продолжение 
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-nadzorna-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-upravuvanje-so-
svetskoto-prirodno-i-kulturno-nasledstv.nspx  
6 Надзорна расправа на комисијата за култура за управувањето со Охридскиот регион – второ продолжение 
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisija-za-kultura-prodolzenie-na-nadzorna-rasprava-za-
upravuvanjeto-so-ohridskiot-region.nspx  
7 Презентација на министерот за култура и претседателот на Комисијата за управување со Охридскиот Регион 

https://www.sobranie.mk/UmWPZ/2016-2020-srm-ns_article-prezentacija-na-ministerot-za-kultura-i-pretsedatelot-na-

komisijata-za-upravuvanje-so-ohridskiot-reg.nspx  

https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-zaklucoci-od-nadzornata-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-zaklucoci-od-nadzornata-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-nadzorna-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-upravuvanjeto-so-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-nadzorna-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-upravuvanjeto-so-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-nadzorna-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-upravuvanje-so-svetskoto-prirodno-i-kulturno-nasledstv.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-nadzorna-rasprava-na-komisijata-za-kultura-za-upravuvanje-so-svetskoto-prirodno-i-kulturno-nasledstv.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisija-za-kultura-prodolzenie-na-nadzorna-rasprava-za-upravuvanjeto-so-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisija-za-kultura-prodolzenie-na-nadzorna-rasprava-za-upravuvanjeto-so-ohridskiot-region.nspx
https://www.sobranie.mk/UmWPZ/2016-2020-srm-ns_article-prezentacija-na-ministerot-za-kultura-i-pretsedatelot-na-komisijata-za-upravuvanje-so-ohridskiot-reg.nspx
https://www.sobranie.mk/UmWPZ/2016-2020-srm-ns_article-prezentacija-na-ministerot-za-kultura-i-pretsedatelot-na-komisijata-za-upravuvanje-so-ohridskiot-reg.nspx
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IV. Квалитет на дебата 
 

Нивото на аргументација во надзорната расправа е на повисоко ниво од генералното ниво на 

аргументација во Собранието. Во 3% од дискусијата немаше аргументи, додека 37% од 

дискусијата беше слабо аргументирана. Во 50% од дискусијата беше користен еден аргумент, 

додека два аргуемнта беа искористени во 9% од дискусијата. Во 1% од дискусијата беа 

користени повеќе од два аргумента. 

 
Графикон 1 

Во однос на тоа како пратениците одговараат на упатени аргументи од страна на други 

говорници произлегува дека во 42% од дискусиите аргументите беа соодветво адресирани, 

односно говорникот директно одговорил на аргументи кои претходно му ги упатил друг учесник 

на седницата. Во 17% од дискусијата делумно одговараа на упатените аргументи, а делумно ги 

извртуваа или игнорираа. Во 4% од случаите аргументите беа целосно извртени, а во 2% од 

случаите аргументите на другите говорници беа целосно игнорирани. Во 34% од случаевите 

немаше упатени аргументи или прашања од други говорници. Во споредба со генералното ниво 

на одговорност во дискусијата во Собранието, во надзорната расправа владееше високо ниво 

на одговорност.  

 
Графикон 2 
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Една од највпечатливите карактеристики во сите периоди на набљудување на квалитетот на 

дебата од 2014г., е тоа што кај пратениците останува константна непроменливоста на ставовите 

и позициите поради подобри аргументи на соговорниците. и тука немаше промена поради 

подобри аргументи. Во 48% од дискусиите не е забележана никаква референца за квалитетот на 

аргументите на другите говорници. Во 20% од дискусиите кај говорниците немаше промена на 

ставови, поради тоа што говорниците имаа иста позиција и искажаа признание за вредноста на 

аргументите на своите сопартијци. Во 19% од дискусијата пратеници од различна политичка 

опција иако не ја променија својата позиција сепак го признаваа квалитетот и вредноста на 

аргументи на своите соговорници од други партии. Во 14% од дискусиите пратениците останаа 

на својот став и не ја признаа вредноста на аргументите на другите говорници од другите 

политички опции. 

 
Графикон 3  

Кога станува збор за односот на пратениците кон личноста на надворешни учесници, тие во 1% 

од нивната дискусија искажаа експлицитно почитување, додека во 16% почитување. Во 2% од 

дискусијата искажаа делумно почитување, додека во 4% од дискусијата забележано е делумно 

непочитување. Во 3% од нивната дискусија е искажано непочитување - во овие случаи 

говорниците во своите дискусии искажаа целосно непочитување кон личноста на други 

пратеници - употребувајќи навредлив говор.  Пратениците не искажаа никаков однос кон 

личноста на надворешните учесници во 73% од нивните излагања.  

 
Графикон 4 
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Во текот на надзорната расправа, пратениците не искажаа експлицитно почитување кон 

аргументите на надворешните членови, додека во 11%  е искажано почитување. Делумно 

почитување кон аргументите е искажано во 7% од дискусијата, додека делумно непочитувње е 

искажано во 10% од дискусијата. Непочитување кон аргументите на надворешните членови од 

страна на пратениците е искажано во 2% од дискусијата. Во 70% од нивната дискусија немале 

референца кон аргументите на надворешните учесници во дискусијата.  

 

 
Графикон 5 

 

Генерално дискусијата на седницата 14 на Комисијата за култура за време на Надзорната 

расправа на комисијата за култура за управувањето со Охридскиот регион се водеше во 

коректна атмосфера, без прекини, без ограничувања и со повисоко ниво на аргументираност и 

одговорност во споредба со генералната дискусија во Собранието.  
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