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I.

Вовед

Невозможно е со сигурност да тврдиме од каде е потеклото на пратеничките прашања како
алатка за надзор, а уште помлаку кога прв пат истата се користеше. Но, се смета дека првото
регистрирано пратеничко прашање било побарано во Домот на лордовите. Користењето на
прашања за поттикнување на дебата беше прилично невообичаена практика сè додека не влезе
во 19 век како “Question Time” или времето за прашања. Со почеста употреба на пратеничките
прашања, се утврди дека пратеничките прашања се начин за извлекување на информации од
страна на Владата и е начин на кој Собранието може да врши надзор над работата на извршната
власт.
Македонија, следејќи го трендот на западните демократии, со Устав ги воведува пратеничките
прашања како задолжителни. Според член 68 став 17 на Уставот на Република Македонија,
Собранието на Република Македонија врши политичка контрола и надзор над Владата и над
другите носители на јавни функции што се одговорни пред Собранието. Контролата над
работата на Владата, Собранието ја врши на три начина: преку правото да го донесува буџетот,
преку инструментите за вршење контрола над работата на Владата (пратенички прашањa,
интерпелација) и преку поведување постапка за изгласување на недоверба на Владата. Преку
последните два инструмента Собранието врши политичка контрола врз работата на Владата
како извршен орган.1 Eдна од поважните алатки за контрола која и стои на располагање на
Собранието и пратениците се пратеничките прашања. Според член 37 став 1 на
Деловникот на Собранието на РМ, пратеникот има право на претседателот на Владата
на Република Македонија (Влада), на член на Владата и на други носители на јавни функции
кои се одговорни пред Собранието да им постави прашање што се однесува на нивната
работа или на работи од нивната надлежност. Пратенички прашања се можност за
пратениците да ги испитуваат владините функционери за прашања за кои се одговорни,
додека должност на владините функционери е да одговараат.
Во 2018та година Собранието не ги одржа сите пленарни седници предвидени за поставување
на пратенички прашања, кои задолжително се свикуваат секој месец, последниот четврток во
месецот. Според Деловникот на Собранието, на седницата задолжително присуствуваат
претседателот и членовите на Владата и други носители на јавни функции за кои е најавено
дека ќе им се постави прашање.
Тоа што е важно за седниците на пратенички прашања е присуството на опозицијата на
седниците. Важноста на присуството на опозицијата се утврдува и со член 40 став 2 од
Деловникот кој вели дека редоследот на поставување на пратенички прашања го утврдува
претседателот на Собранието во договор со координаторите на пратеничките групи, на начин
кој ќе обезбеди сооднос два спрема еден во корист на пратениците од пратеничките групи во
опозиција и на пратениците во опозиција кои не се организирани во пратеничка група.
Во 2018та година, опозицијата беше присутна на седум од десет одржани седници за
поставување пратенички прашања. Бојкотирањето на Собранието, генерално, но особено
бојкотирањето на седниците за пратенички прашања придонесува кон намалена надзорна
функција на Собранието, која е една од трите столба за успешна законодавна власт, и
зачувување на системот на спреги и контрола меѓу властите.

1

Собрание на република македонија, Парламентарен Институт, https://goo.gl/V9nSDN
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I.

Наоди од анализата на квалитетот на дебатата

Во 2018та година во Собранието се одржаа десет седници посветени на пратенички прашања.
Од тие десет седници, најголемата опозициска партија беше присутна на само седум.
Дискусијата беше анализирана според Индексот за квалитет на дебата (DQI), метод кој Институт
за демократија (ИДСЦС) го користи од 2014 година во анализата на дискусијата во Собранието.
Со овој метод беа анализирани сите 546 дискусии на десетте набљудувани седници. Од нив, 293
беа на пратеници од Собранието, а 253 на надворешни членови, односно на министри од
Владата, директори на јавни претпријатија и други институции.
Според тоа колку пратениците учествуваа во дискусијата со поставување прашања за владините
претставници, произлегува дека 37% од прашањата беа поставени од страна на мнозинството,
додека 63% од страна на опозицијата.

Страна на говорниците %
63
37

власт

опозиција

Графикон 1
Најактивни пратеници во поставување на пратенички прашања, односно пратеници кои
најдолго се задржале на собраниската говорница се Панчо Минов со 80 минути, Владимир
Ѓорчев со 79 минути и Трајчо Димков со 54 минути. Според тоа колку пати се јавиле за збор,
најактивни се пратениците Панчо Минов и Владимир Ѓорчев, кои се јавиле за збор 16 пати.

Кои пратеници беа најактивни?
Панчо Минов

16

Владимир Ѓорчев

16

Сурија Рашиди

79
38

13

Трајчо Димков
Магдалена Манаскова

80

54

12
38

10

Илија Димовски

9

Фадил Зендели

9
колку минути вкупно зборел/а

43
31

колку пати се јавил/а за збор

Графикон 2

2

Анализирано според тоа кон кого пратениците ги насочуваат своите прашања, може да се
забележи дека од вкупно поставени 323 прашања, најголмиот број се насочени кон
Претседателот на Владата - 69. По Претседателот на Владата, пратениците најмногу барале
отчет од работењето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Министерството за транспорт и врски, со упатени 35, односно 32 прашања. Пратениците
најмалку се осврнале на работата на Министерството за локална самоуправа и Министерството
за економија, кон кои упатиле само по 1 прашање, и Министерството за надворешни работи
кон кое упатиле 2 прашња.

Кон кого пратениците ги насочуваат своите прашања?
Вкупно

323

Претседател на Влада на РМ

69

Земјоделство, шумарство и водостопанство

35

Транспорт и врски

32

Труд и социјална политика

28

Образование и наука

25

Здравство

24

Внатрешни работи

21

Култура

16

Животна средина и просторно планирање

12

Финансии

11

Влада на РМ

11

Јавен обвинител

10

Правда

7

Одбрана

5

Информатичко општество и администрација

4

Вицепремиер за економски прашања

4

Вицепремиер за европски прашања

3

Економија

2

Надворешни работи

2

Вицепремиер за рамковен договор

1

Локална самоуправа

1

Број на прашања

Графикон 3

3

Ако се анализира според степенот на аргументираност на дебатата произлегува дека најчесто
дискусијата е слабо аргументирана, односно образложението на позициите на пратениците е
недоволно за да се смета како еден целосен аругмент (36%), додека пак во 31% од дискусијата
беше користен само еден аргумент.
Доколку се разгледува според политичката припадност на говорниците, во 25% од дискусиите
на опозициските пратеници е лоциран еден аргумент, во 11% два, додека повеќе од два
аргументи се користени во само 1% од дискусијата. Образложението на опозиционерите во 42%
е означено како слабо. Нешто повисоко ниво на аргументација на своите одговори имаа
надворешните претставници, односно владините министри. Во 36% од нивните дискусии е
лоциран еден аргумент, во 15% се лоцирани два аргументи, а во 8% се лоцирани повеќе од два
аргументи. 35% од дискусиите се со слабо образложение, додека во 6% немаа ниту еден
аргумент. Дискусиите на владеачкото мнозинство се карактеризираат со посилна аргументација
во споредба со опозицијата. Секако треба да се има предвид дека на првите три седници не беа
присутни пратениците од опозицијата, давајќи му простор на мнозинството да ги образложува
своите ставови поекстензивно и аргументирано и без предизвикот да бидат соочени со контрааргументи. Во нивните дискусии еден аргумент е лоциран во 30% од случаите, а два и повеќе од
два аргументи во 23%. 26% од дискусијата се карактеризира со слабо образложение.
Пратениците од владеачкото мнозинство и пратениците од опозицијата во 22% од нивните
дискусии немаа никакво образложение.

Степен на аргументираност според политичка
припадност %
42
30

26

22

16

7
власт

25

36

22

15

11
1
опозиција

1 аргумент

35

2 аргументи

6

8

надворешни
нема

повеќе од 2 аргументи

36

31
14 15

5

вкупно
слабо

Графикон 4
Во однос на тоа како говорниците ги разменуваа ставовите и аргументите во дискусиите,
заблежливо е дека најголемиот дел од дискусијата (46%) се карактеризира со соодветно
адресирање на аргументите на другиот. Во 19% од случаите говорниците одговараа делумно
и селективно, притоа често извртувајќи ја суштината на аргументите. Во 5% од случаите
говорниците целосно ги игнорираа аргументите упатени до нив.
Дискусијата на надворешните учесници се карактеризира со соодветно адресирање на
аргументите (74%), додека во 22% од случаите надворешните учесници одговараа делумно и
селективно. Импресивно е тоа што владнитите функционири ниту еднаш не ги игнорираа
аргументите на пратениците, иако во 2% од случаите се забележува извртување на истите.
Анализирано според политичката припадност на говорниците произлегува дека опозициските
пратеници во 19% од нивните дискусии соодветно адресираат аргументи, додека пак владините
пратеници тоа го направија во 26%. Делумно адресирање, извртување или игнорирање на
аргументите е забележано во 23% од дискусиите на опозицијата и 8% од дискусиите на власта.
4

Пратениците на опозицијата ги игнорираа агрументите во 12%, додека пак не ги игнорираа
аргументите, но ги извртуваа во 2% од нивните говори. Ваквите случаи кај пратениците од власта
се забележуваат во минимален процент (3%).

Одговорност според политичка припадност на
говорниците %
74

63

46

44
26
8

2

19 23 12

1

власт

22
2

0

опозиција

28

19

2

5

2

надворешни

2

вкупно

адресира аргументи соодветно
делумно ги адресира, извртува или игнорира аргументите
игнорира аргументи
не игнорира аргументи, но ги извртува
не се упатени аргументи или прашања од друг говорник

Графикон 5
Промената на ставот поради подобри аргументи и на седница на пратенички прашања не се
случи. Ниту пратениците, но ни владините функционери не сметаа дека аргументите на другиот
се доволно убедливи за да го променат својот став.
Пратениците и министрите во најголем дел (18%) ја признаа вредноста на аргументите на
нивните соговорници, но сепак не ја променија својата позиција. Во 10% од случаите, вредноста
на аргументите на другиот не беше признаена. Во 3% од случаите, говорници од различна
позиција, ја прифатија вредноста на аргументот на сопартијците. Во 69% од дискусиите
пратениците и министрите немаа референца кон аргументите на другиот, што значи дека
пратениците и владините претставници најчесто одлучија да не се осврнат кон аргументите на
соговорниците.
Ако се гледа според политичката припадност, пратениците од опозицијата во 20% од дискусиите
истовремено не го менуваа ставот и не ги признаваа аргументите на другиот, додека
мозинството тоа го направи во 4% од случаите.

Сила на подобар аргумент според политичка припадност
%
78

0

4

68

20

16
3
власт

0

10

69

67
22

2

опозиција

0

6

4

надворешни

0

10

18
3

вкупно

промена поради подобри аргументи
нема промена, не признава вредност на аргументи
нема промена, има иста позиција, признава вредност на аргументи
нема промена, има различна позиција, признава вредност на аргументи
нема референца

Графикон 6
5

II.

Однос кон надворешните учесници во дискусијата

Во однос на тоа како пратениците се однесуваа кон аргументите на владините претставници, и
од власта (75%) и од опозицијата (66%) најчесто немаа референца. Тоа значи дека пратениците
најчесто поставуваат прашање, а потоа не се осврнуваат кон вредноста на аргументите кои
владините претставници ќе ги дадат во одговорот. Опозицијата во 12% од случаите покажа
непочитување или делумно непочитување, додека во 22% од случаите покажа почитување или
делумно почитување. Пратениците од парламентарното мнозинство делумно непочитување
покажа во 3% од случаите, додека почитување или делумно почитување покажа во 22% од
случаите.

Однос кон аргументи на владини претставници %
75

9

7

3

делумно
непочитување

66

14
0

делумно почитување

нема референца

мнозинство

13

5

непочитување

8

почитување

опозиција

Графикон 7
Во однос за тоа како пратениците се однесуваа кон личноста на владините функционери, тие
најчесто немаа референца (власт-64%, опозиција-46%). Тоа што е очекувано, е тоа што
мнозинството во 3% од случаите покажа експлицитно почитување кон владините претставници,
а опозиција тоа го направи во 1% од дискусиите. Исто така, опозицијата покажа целосно или
делумно непочитување во 14% од случаите, додека власта тоа го направи во 1% од случаите.
Опозицијата покажа почитување или делумно почитување во 40% од случаите, додека власта
тоа го направи 32% од дискусиите.

Однос кон личноста на владините претставници %
64
46
31

23
1

8

делумно
непочитување

17

1
делумно
почитување

0
нема референца
власт

6

непочитување

3
почитување

1

експлицитно
почитување

опозиција

Графикон 8
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Анализирајќи ги податоците според тоа каков однос имале пратениците за време на
поставување на дополнителни пратенички прашања, произлегува дека почитување или
делумно почитување имало во 38% од дискусијата, додека непочитување или делумно
непочитување имало во 16% од случаите. Во 46% од дискусијата немало референца. Односот
на претставниците на граѓаните кон владините претставници во дискусијата е важен од аспект
на одржување на ниво на дискусија во која и двете страни ќе бидат во можност да ја
исполнуваат нивната должност на надзор од една страна, и отчетност од другата.

Однос кон аргументите на владините претставници за
време на дополнителни прашања %
46
21

10

17

6

делумно
непочитување

делумно почитување

нема референца

непочитување

почитување

Графикон 9
Aнализирајќи според тоа каков однос имаа пратениците кон аргументите на надворешните
учесници, прозлегува дека на седниците на кои опозицијата не била присутна, пратениците од
власта одлучиле најчесто да не поставуваат дополнително прашање или во нивните излагања
немале никаква референца кон аргументите на владините претставници. Од досегашното
набљудување најчеста забелешка е дека владините претставници не се осврнуваат суштински
кон аргументите кои им ги упатуваат пратеници од други партии или кога се осврнуваат тие
најчесто го извртуваат или пренасочуваат нивното значење. Ваков одонос е карактеристичен и
од страна на пратениците од мнозинството кон владините функционери на седниците на кои
отсуствуваше опозицијата. Учеството на опозицијата во Собранието, иако нужно, не значи и
непочитување на другиот. Дофрлувања како што е следното “Сега се обраќам до господинот
тендер министер односно министерот за здравство“, претсавуваат непочитување кое
оневозможува рационална размена на аргументи и информации за работата на министрите со
што ограниченото време на седницата за прашања се троши бесполезно и ја лишува јавноста и
гласачите од сознанија за работата на власта.

Однос кон аргументи на владини претставници по
седница %
100

93

86

89

83

82

92

88
78

77

68

34
04 04
33

46

04

22 0

7

36
39
делумно непочитување

00 00

46 61

55 61

54 22

30
19

11
0

9

03 0

0

04

25 02

42
44
48
52
55
62
67
72
делумно почитување нема референца непочитување почитување
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За време на набљудувањето се забележа некоректен однос и кон личноста на владини
претставници:

ВО МИНАТИОТ ПЕРИОД ВЕ НАРЕКУВАА ПРЕДАВНИЦИ ПОД ПРЕТПОСТАВКА. ЛУЃЕТО СЕ СОМНЕВАА, А ВИЕ
ГИ ДЕМАНТИРАВТЕ. ЕДНИТЕ ПРОДОЛЖИЈА ДА ВЕ НАРЕКУВААТ ПРЕДАВНИЦИ, А ДРУГИТЕ ВИ ВЕРУВАА.
А ДЕНЕС, КОГА ВАШЕТО ПРЕДАВСТВО Е ВЕРИФИЦИРАНО И ПОТПИШАНО СО ПОТПИС ОД ПРОКОЛНАТАТА
РАКА, ВЕЌЕ НЕМА МЕСТО ЗА СОМНЕЖ ИЛИ ЗА ДВОУМЕЊЕ. ВИЕ ДЕНЕС СТЕ НЕСОМНЕНИ ПРЕДАВНИЦИ.
САМО СЛЕПЦИ ИЛИ КРАЈНО ТЕНДЕНЦИОЗНИ ЛУЃЕ, КОРИСТОЉУПЦИ, НЕ МОЖАТ ДА ГО ВИДАТ ОВА ВАШЕ
ПРЕДАВСТВО. ВИЕ, ВО ИСТОРИЈАТА ЌЕ ВЛЕЗЕТЕ КАКО ЛАЖНИ ЛИДЕРИ, КАКО БЕЗРБЕТНИЦИ ШТО ГО
ПРЕДАДОА СВЕТОТО НАРОДНО ИМЕ, МАКЕДОНИЈА, ЗА МАТЕРИЈАЛНА КОРИСТ И ЗА ТРОА ВЛАСТ. ЌЕ
БИДЕТЕ ЗАПИШАНИ КАКО КОТЕ ОД РУЉА ИЛИ КАКО ЈУДА ВО СЕЌАВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
КАДЕ И ДА СЕ НАОЃА ОВОЈ ГОЛЕМ ПО ДОБЛЕСТ НАРОД, ШТО ВИЕ ГО СВЕДОВТЕ НА СТОКА И ГО
ПРОДАВАТЕ КИЛО МЕСО ЖИВА МЕРА.

ЛУЃЕТО СЕ ЧУДАТ МОЖНО ЛИ Е ДО ТОЛКУ ДА СЕ ЛАЖЕ? НО, ПСИХОПАТОЛОГИЈАТА И КНИЖЕВНОСТА ГО
ЛОЦИРАЛЕ И ОБРАБОТИЛЕ ОВОЈ ТИП НА ПСИХОПАТИ. БАРОНОТ МИНХАУЗЕНД ФЕЛИКС КРУ ИЛИ ПАК
КОСТА БЕНДЕР СЕ ТАКВИ ЕКСТРАОРДИНАРНИ ЛАЖЛИВЦИ ШТО ВЛЕГЛЕ ВО ИСТОРИЈАТА КАКО МОДЕЛИ ЗА
ЧУДЕЊЕ. СЕГА КОН ПОЛЕКА СЕ ПРИДОДАВА ИМЕТО НА НАШИОТ ЛАЖЕН ПРЕМИЕР КОЈ СЕ ШТО КАЖА
ДОСЕГА ИЗЛАЖА. А, СЕГА ПО ОВА НАЈНОВО ВЕЛЕПРЕДАВСТВО ЛАЖНО ГО ПРЕТСТАВУВА КАКО ТРИУМФ,
ТРИУМФ НА ЛАГАТА, ТРИУМФ НА ЕГОИЗМОТ И ГЛУПОСТА И СЕТО ТОА ЗАВИТКАНО ВО ЦЕЛОФАНОТ НА
ЛАГАТА. ПА ЗАР ИМА ЧОВЕК ШТО МУ ВЕРУВА НА ОВОЈ ЛАЖЛИВЕЦ? КАКО ИЗЛЕГОА ПРЕД ТОА
ГЛАСАЊАТА, ИМА. КОЈ Е СПРЕМЕН ДА ГО ПРОДАВА И НАЈСВЕТОТО И НАЈСКАПОЦЕНОТО ЗА ЧОВЕКА.
ОВОЈ ЛАЖЛИВЕЦ Е ДОСТОЕН ДА ВЛЕЗЕ ВО ГИНИСОВАТА КНИГА НА РЕКОРДИТЕ, КАКО НАЈГОЛЕМ ЛАЖГО
НА СИТЕ ВРЕМИЊА. ВО КОНТЕКСТ НА ОВА ЌЕ ПОСТАВАМ ПРАШАЊЕ: ГОСПОДИНЕ ЗАЕВ, КОГА СЕ
КОЛНЕВТЕ ВО ВАШИТЕ ПРЕТЦИ И КОГА ТВРДЕВТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГО СМЕНИТЕ ИМЕТО И УСТАВОТ НА
ОВАА ДРЖАВА А ПОСЛЕ КАЖАВТЕ ОБРАТНО. ШТО МИСЛЕВТЕ? – КРСТО ЈОВАНОВСКИ

И кон личноста на пратениците од страна на владините преставници:

-КОЛКУ И ДА Е ПОД ПРЕВЕЗОТ НЕКОЈ ДА НЕ СЕ ПРЕПОЗНАЕ, АПСОЛУТНО ЈАСНО Е ДЕКА ГИ УПАТИВТЕ
СПРЕМА МЕНЕ СИТЕ ОВИЕ ВУЛГАРНИ ЗБОРОВИ, ЗБОРОВИ НА НАВРЕДА, ЗБОРОВИ НА ПОНИЖУВАЊА И
НЕКА ВИ Е НА ЧЕСТ. НО, ЕВЕ ВАКА ПОД ПРЕВЕЗОТ НИКОЈ ДА НЕ СЕ ПОЗНАЕ ЈАС ЌЕ КАЖАМ ДЕКА СЕТА
ВАША НИШТАВНОСТ И НИШТОЗНОСТ КОЈА ШТО ЈА ИМАТЕ ПОВРЗУВАЈЌИ СЕ СО МЕНЕ И ЛИЧНИОТ И
ПРИВАТНИОТ ЖИВОТ ВО СТРУМИЦА, САМО ПОТВРДУВА ЗА КАКВА ЛИЧНОСТ СЕ РАБОТИ И КАКОВ
КАРАКТЕР СТЕ ВСУШНОСТ ВИЕ. ЗАРАДИ КОЦКА И КОМАРИ ОД МЕНЕ ИМАТЕ ЗИМАНО ПАРИ И СТЕ БИЛЕ
БЛАГОДАРНИ ЗАРАДИ ТОА, ЗАРАДИ ТОА ШТО ВЕРОЈАТНО СПИЕВТЕ ПО КОЦКАРНИЦИ, БЕВТЕ СРАМ И ЈА
НАПУШТИВТЕ СТРУМИЦА И СЕ ВРАТИВТЕ НА ДРУГО МЕСТО. И, ДЕНЕСКА ВИЕ ПОКАЖУВАТЕ
ПАТРИОТИЗАМ? ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛИЗАМ?

-А, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПУКНЕТЕ АКО САКАТЕ ШТО НЕ ГО РЕШИВТЕ ОВА ПРАШАЊЕ. И ОД ТУКА
ПРОИЗЛЕГУВА ЦЕЛИОТ ВАШ НЕПОКРИЕН АНТАГОНИЗАМ КОЈ ШТО ГО ШИРИТЕ И ГО ВРЕЖУВАТЕ ВО ОВОЈ
НАШ НАРОД. –ЗОРАН ЗАЕВ
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III.

Заклучок: Надзорната функција повторно меѓу најзапоставените во
Собранието

За успешно да се искористи алатката пратенички прашања, таа треба да биде искористена од
сите пратеници, и од власта и од опозицијата со цел да се контролира власта или најмалку да се
добијат повеќе длабински информации за нејзината работа. Од друга страна, владините
преставници треба да го почитуваат Деловникот и задолжително да присуствуваат на
седниците на кои е најавено дека ќе им се постави прашање.
Често препораките за подобрување на ситуацијата во Собранието со однесуваат на политичка
волја од сите страни да ја подобрат работата на Собранието, додека овој пат тоа се однесува
на една од најзапоставените функции на Собранието: надзорот врз работата на извршната
власт.
Според “Предлогот за итни демократски реформи“,2 подготвен од група граѓански организации
и експерти во јули, 2017г. потребно е воведување на седница за пратенички прашања што ќе се
одржува двапати месечно и продолжување на времето за поставување пратенички прашања.
Ова може да се постигне со промена на член 39 став 1 од Деловникот на Собранието на РМ.
Пратениците со бојкот на седниците за поставување пратенички прашања, пратениците со
пофалби за своите владини сопартијци и пратениците кои не се подготвени да поставуваат
прашања за контрола на работата на Владата повторно, ja пропуштaaт можноста да ја
исконтролираaт работата на функционерите од владата, но и да истапи кон исполнување на
нејзините надлежности во ситстемот на спреги и контрола. Со тоа се пропушта можноста да се
укаже на слабости и сериозни недоследности и низ критички осврт да се даде шанса за
подобрување на работата, или да се побара одговорност од Владините функционери. Со тоа се
пропушта можноста за создавање на притисок кон поефикасно користење на парите
обезбедени од граѓаните за општото добро.
Извршувањето на надзорната функција на Собранието подразбира контрола врз работата на
Владата во целост, односно барање на отчетност од работата на сите Владини министерства. Во
таа смисла, насочувањето на пратеничките прашања кон работата на поедини министерства
придонесува кон нецелосно и селективно вршење на надзор врз работата на Владата, притоа
дозволувајќи работата на одредени институции да остане речиси без никаков надзор.
Еден насока кон која може да се вложи од страната на Собранието е со обуки за реторички
вештини на пратениците. Целта на овие обуки би била максимална искористеност на времето
кое го имаат на располагање пратениците за поставување прашања. Со подобри реторички
вештини, пратениците би можеле поефикансо и пофокусирано да поставуваат прашања за
извлекување на информации од владини претставници. Обуките, исто така би биле во насока
на тоа пратениците да бидат поконструктивни, со тоа што би користеле помалку навредлив
говор кон соговорниците, и повеќе би се фокусирале на аргументите на другиот за време на
нивните обраќања.

2

Предлогот за итни демократски реформи, Група на граѓански организации, https://idscs.org.mk/wpcontent/uploads/2017/07/Blueprint_2017_MK-01.pdf
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