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I.  Вовед_

Демократските процеси ги поттикнуваат 

граѓаните да формираат мислeња во однос 

на значаен број прашања од политичката 

сфера во државата. Она што граѓаните го 

знаат и го перцепираат, може да има видливи 

импликации врз дизајнот и успешноста на 

одредени институции и нивните политики. 

Перцепциите на граѓаните се моќни агенти на 

промени, кои  создаваат доплнителен притисок 

врз политичките институции, бидејќи тие ги 

обликуваат изборните резултати и водат до 

избор или пад на владеачки структури. 

Во парламентарните демократии, како што е 

Република Северна Македонија, каде Владата 

се формира од партијата или коалицијата 

со најголем број пратенички места во 

Собранието, перцепцијата на граѓаните за 

Собранието е исклучително битен индикатор 

за демократската состојба во државата. 

Мислењето на граѓаните за работата на 

Собранието, е сензитивно на демократскиот 

подем или криза во државата, и поради тоа 

нејзиното следењето го предвидува трендот 

на задоволство и доверба кај граѓаните 

од работата на народните избраници во 

Собранието.

Институт за Демократија „Социетас Цивилис“ 

– Скопје (ИДСЦС), во периодот 2009 – 2019, во 

континуитет ја следи перцепцијата на граѓаните 

за работата на Собранието, а резултатите од 

анкетите се публикуваат на годишно ниво. Целта 

на оваа анализа е компаративно да ги прикаже 

резултатите на перцепциите на граѓаните 

во последните десет години, да го прикаже 

движењето на трендовите во одредени области, 

како и да ги акцентира клучните промени во тие 

трендови. Теми кои се интерес на оваа анализа, 

се однесуваат на перцепцијата на граѓаните 

во однос на: информираност за работата на 

Собранието, контрола и надзор на Собранието 

врз извршната власт, функции на Собранието, 

јавноста во работата на Собранието, кого 

претставуваат пратениците, Собраниска дебата и 

средна оценка за работата на Собранието.



Перцепцијата на граѓаните во однос 
на работата на Собранието, бележи 
генерална константност во најголем дел 
од адресираните области во последните 
10 години. Овој заклучок е потврден и 
преку средната оценка со која граѓаните ја 
вреднуваат работата на Собранието, и која 
во периодот 2009 - 2019 се движи околу 3 
(на скала од 1-најлошо до 5-најдобро).

Мнозинството од испитаниците, во скоро сите 

години, сметаат дека пратениците целосно или 

делумно ги претствуваат интересите на граѓаните. 

Сепак, од друга страна, во последните 5 години 

константно се зголемува процентот на граѓани 

кои не знаат како можат самите да се вклучат 

во иницирањето или носењето на законите. 

Дополнително, граѓаните се релативно идентично 

поделени во однос на тоа колку се запознаени 

со работата на Собранието, и не е забележано 

позначајно отстапување во одговорите по ова 

прашање. Како примарен извор за информирање 

околу работата на Собранието во сите 10 

години, граѓаните ја наведуваат телевизијата, 

и делумно интернет порталите и социјалните 

медиуми. Собранискиот телевизиски канал и веб 

страна, како официјални канали за работата на 

Собранието остануваат значително неискористени. 

Одовде може да се заклучи дека не  е направен 

значителен прогрес околу доближувањето 

на работата на Собранието до граѓаните ниту 

се искористуваат постојните ресурси за да се 

направи позитивен исчекор во оваа сфера.

Од друга страна, мислењето на граѓаните во однос 

на контролата и надзорот на Собранието врз 

извршната власт има негативна тенденција. Во 9 

од 10те анализирани години, мнозинството граѓани 

сметаат дека контролата на Собранието врз Владата 

е мала или воопшто не постои. Опаѓачки тренд е 

забележан и во перцепцијата на испитаниците  во 

однос на функциите на Собранието, каде и покрај 

тоа што повеќе од половина граѓани сметаат дека 

Собранието влијае врз квалитетот на законите, 

нивниот процент опаѓа во последните години.

Најголем дел од граѓаните исто така сметаат дека 

нема доволно јавност во работата на Собранието. 

Така, резултатите укажуваат дека мнозинството 

испитаници изјавиле дека Собранието е делумно 

или целосно затворено за учество на јавноста во 

неговата работа. Дополнително, граѓаните делат 

генерално негативна перцепција и во однос на тоа 

колку пратениците се отворени за забелешките 

на јавноста при изработката на законите како и 

во однос на тоа колку  се достапни за средби со 

граѓаните.

Во однос на тоа дали пратениците ги аргументираат 

своите ставови и позиции или не, мислењата на 

граѓаните се генерално поделени. Од друга страна, 

перцепцијата на околу две третини од анкетираните 

граѓани, во сите набљудувани години, е дека во 

парламентарните дебати владеачкото мнозинство 

во најголем дел или воопшто не ги зема предвид 

арументите на опозицијата при носењето на 

одлуките.
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II.  Резиме_



Од резултатите добиени во текот на 
минатата деценија, може да се заклучи 
дека нема значителни осцилации кога 
станува збор за тоа колку граѓаните 
сметаат дека се запознаени со работата 
на Собранието во односниот период 
(Графикон 1). Процентот на граѓани кои 

изјавиле дека се запознаени со работата на 

Собранието е генерално еднаков со бројот на 

граѓани кои изјавиле дека не се запознаени, 

и се движи околу 50% во сите набљудувани 

години. Најголема разлика од 24 процентни 

поени е забележана во 2013 година, кога 60% 

од граѓаните изјавиле дека се запознаени со 

работата на Собранието, додека 36% изјавиле 

дека не се запознаени.
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III.  Информираност за 
работата на Собранието_

1  Поради компаративност на резултатите, одговорите во периодот 2016 - 2019 се рекодирани од „Целосно, Делумно, 
Малку сум запознаен, Воопшто не сум запознаен и Не знам“ во „Да, Не, Не знам“; Ова прашање не е вклучено во 
анкетата од 2011 и 2012 година



Графикон	1		 Дали сметате дека сте запознати со работата на Собранието на   
  Република Северна Македонија1 (%)
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Во текот на последните 10 години, 
телевизијата е наведена како главен извор 
на информирање меѓу граѓаните во однос 
на работата на Собранието. Процентот 

на граѓани кои изјавиле дека се информираат 

за работата на Собранието преку телевизија, 

скоро во сите набљудувани години е поголем 

од 60%, кулминирајќи во 2013 со 77% (Графикон 

2). Интернетот (социјалните мрежи и интернет 

портали) со благи осцилации во последните 10 

години, бележи  позитивен тренд на искористеност 

меѓу граѓаните. Така, 2019 и 2018 година 24% 

од граѓаните го навеле интернетот како извор 

на информирање, што е највисок процент во 

периодот 2009-2019. Собранискиот канал од 

друга страна, бележи пад во популарноста меѓу 

граѓаните во последните 3 години.

Посетеноста на собраниската веб страна од 

граѓаните е значително мала и бележи опаѓачка 

тенденција. Во 2016 година, 11% од граѓаните 

изјавиле дека ја посетуваат собраниската веб 

страна за да се информираат за работата на 

Собранието, додека овој процент се намалува за 7 

процентни поениво 2017 (4%), односно 9 процентни 

поени во 2018 (2%). Популарноста на собранискиот 

телевизиски канал, е исто така значително ниска во 

сите години на набљудување, и изнесува околу 1%.

Во текот на годините забележан е пад на процентот 

на граѓани кои се информираат од весници, радио 

и брошури. Од друга страна, расте процентот на 

граѓани кои изјавиле дека не сакаат да добиваат 

информации во однос на работата на Собранието, 

од 3% во 2016, на 9% во 2019.   



2  Одговорите: Собраниски канал; Пријатели, роднини, соседи и сл; Од веб страната на Собранието; Дирекно од 
политичките партии; Не сакам да добивам информации за Собранието, се вклучени во прашалниците од 2016 година; 
Ова прашање не е вклучено во анкетата од 2011 и 2012 година

Графикон	2		 Доколку сакате да добиете информација за работата на Собранието, кој извор на   
  информации најмногу го користите? (%)
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За повеќе од половина од граѓаните, во 
сите набљудувани години, информациите 
кои ги добиваат преку медиумите се 
целосно или делумно доволни за да бидат 
во тек со најважните законски прописи за 
кои се дискутира или гласа во Собранието. 
Највисок е процентот во 2018, кога 72% од 

граѓаните одговориле дека информациите кои 

5

3  Поради компаративност на резултатите, одговорите во периодот 2016 - 2019 се рекодирани од „Целосно ми се 
доволни,, Делумно ми се доволни, Главно ми се доволни, Воопшто не ми се доволни и Не знам“ во „Да, Не, Не знам“; 
Ова прашање не е вклучено во анкетата од 2011 и 2012 година

Графикон	3		 Колку информациите кои ги добивате за работењето на Собранието ви се доволни за да   
  бидете во тек со наважните законски промени?3 (%)

МНОЗИНСТВОТО ГРАЃАНИ СМЕТААТ ДЕКА ДОБИВААТ ДОВОЛНО ИНФОРМАЦИИ 
ОД МЕДИУМИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО
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или делумно доволни за да бидат во тек 

со најважните законски прописи за кои 

се дискутира или гласа во Собранието 

(Графикон 3). Од друга страна, овој процент 

е најнизок во 2015, кога за 49% од граѓаните, 

информациите биле доволни, додека за 41%, 

не биле доволни.
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Скоро половина од испитаниците, во 
последните 10 години, имаат негативна 
перцепција во однос на контролата на 
Собранието врз извршната власт. Во 2009 

година, овој процент бил најголем и изнесувал 

58%, додека во 2014, е најмал и изнесува 40% 

(Графикон 4). Консеквентно, процентот на граѓани 

кои сметаат дека Собранието многу или доволно 

ја контролира работата на Владата, е помал во 

последните 5 години и се движи околу 32%. Сепак, 

значително е да се напомене зголемувањето за 

12 процентни поени во 2018 (38%) во споредба со 

2017 (26%).

Важно е да се напомене дека единствено во 2014 

година, процентот на граѓани кои сметале дека 

контролата на Собранието врз Владата е голема 

или соодветна (51%), е поголем од процентот на 

граѓани кои сметаат дека истата е мала или не 

постои (40%). Во сите останати случаи, процентот 

на граѓани кои сметаа дека Собранието има голема 

или соодвета контрола врз Владата, е помал од 

процентот на граѓани кои сметаат дека таа контрола 

е мала или не постои. Ова е најизразено во 2009 

година, кога разликата меѓу граѓаните кои сметаа 

дека Собранието има мала или воопшто нема 

конторла врз Владата (58%) и граѓаните кои сметаа 

дека контролата е голема или соодветна (20%), 

изнесува 38 процентни поени. Најмала разлика, од 

12 процентни поени, има во 2013 и 2018 година.

IV.  Контрола и надзор 
на Собранието врз 
извршната власт_

Графикон	4		 Доколку сакате да добиете информација за работата на Собранието, кој извор на   
  информации најмногу го користите?4 (%)
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И покрај тоа што мнозинството граѓани 
сметаат дека Собрението влијаело врз 
квалитетот на законите во периодот 2015 
– 2019, сепак во текот на последните 
3 години забележан е опаѓачки тренд. 
Така на пример, во 2019, 60% сметаат дека 

Собранието има умерено или многу влијание 

врз квалитетот на законите, што претставува 

намалување за 5 процентни поени во споредба 

со 2017та (Графикон 5). Процентот на граѓани 

кои сметаат дека Собранието влијае врз 

квалитетот на законите е најголем во 2017 и 

изнесува 65%, што претставува зголемување 

за 9 процентни поени во споредба со 2016, кога 

воедно овој процент е и најмал и изнесува 56%.

Во линија со горенаведеното, забележана е растечка 

тенденција во одонс на процентот на испитаници 

кои сметаат дека Собранието умерено не влијае 

или воопшто не влијае врз квалитетот на законите 

во Северна Македонија во последните 3 години, 

односно раст за 11 процентни поени во 2019 (35%), 

во споредба со 2017 (26%). Процентот на граѓани 

кои сметаа дека Собранието умерено не влијае или 

воопшто не влијае на квалитетот на законите во 

сите други набљудувани години, се движи околу 33%, 

освен во 2017 кога е најмал и изнесува 24%.

V.  Функции на 
Собранието_

Графикон	5		 Во колкава мера Собранието влијае на квалитетот на законите во Северна Македонија?5 (%)

ГРАЃАНИTE СМЕТААТ ДЕКА СОБРАНИЕТО ВЛИЈАЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА 
ЗАКОНИТЕ ВО ДРЖАВАВА

5  Ова прашање е вклучено во анкетата од 2015 до 2019 година
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Повеќе од половина од граѓаните, во 
сите години од набљудуваниот период, 
константно сметаа дека законите во 
Северна Македонија се менуваат често 
или премногу често.  Во 2015, овој процент е 

најголем и изнесува 61%. Во 2019, се забележува 

пад во овој тренд од 5 процентни поени (55%) 

(Графикон 6).

Процентот на граѓани кои сметаат дека законите се 

менуваат ретко или премногу ретко во периодот 2015 

– 2019, е релативно стабилен и се движи од 8 до 12%.

Графикон	6		 Колку често се менуваат законите?6 (%)

МНОЗИНСТВОТО ГРАЃАНИ СМЕТААТ ДЕКА ЗАКОНИТЕ СЕ МЕНУВААТ ЧЕСТО 
ИЛИ ПРЕМНОГУ ЧЕСТО
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6  Ова прашање е вклучено во анкетата од 2015 до 2019 година
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Во поглед на отвореноста на Собранието 
кон јавноста, можат да се издвојат две 
генерални состојби во периодот 2009 
– 2019 година. Првите три години од 
набљудуваниот период, процентот на 
граѓани кои сметале дека Собранието 
е отворено за учество на граѓаните е 
поголем за разлика од процентот на 
граѓани кои сметале дека Собранието е 
затворено  (Графикон 7). Во 2013, процентот 

на граѓани кои сметале дека Собранието е 

отворено е највисок во последните 10 години, 

и изнесува 63%, по што во 2015та следи пад од 22 

процентни поени.

Во периодот 2015 - 2019, мнозинството граѓани 

сметаат дека Собранието е делумно или целосно 

затворено за учество на јавноста во неговата 

работа. Во овој период на набљудување резултатите 

се генерално идентични, односно, околу 53% од 

граѓаните сметаат дека Собранието е целосно или 

делумно затворено, додека околу 37% од граѓаните 

сметаат дека е целосно или делумно отворено за 

учество на јавноста во неговата работа.

V.  Јавноста во работата 
на Собранието_

Графикон	7		 Дали сметате дека Собранието е отворено за учество на јавноста во неговата работа?7 (%)

ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА МНОЗИНСТВОТО ГРАЃАНИ ВО ОДНОС НА ОТВОРЕНОСТА 
НА СОБРАНИЕТО, Е НЕГАТИВНА ПО 2015

7  Поради компаративност на резултатите, одговорите во периодот 2016 - 2019 се рекодирани од „Целосно отворено,  
Делумно отворено, Делумно затворено, Целосно затворено и Не знам“ во „Да, Не, Не знам“; Ова прашање не е 
вклучено во анкетата од 2011 до 2012 година
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Во текот на сите набљудувани години, 
процентот на граѓани кои сметаат дека 
пратениците се затворени за забелешките 
на јавноста при изработката на законите 
е константно поголем од процентот на 
граѓани кои сметаат дека овие забелешки се 
секогаш или често земени во предвид.
Во 2018 година, процентот на граѓани кои сметаат 

дека пратениците се затворени за забелешки е 

најголем и изнесува 52%, додека веќе до 2019 овој 

процент се намалува за 10 процентни поени и 

изнесува 42% (Графикон 8).

Според граѓаните, во 2017 година пратениците 

биле најотворени за забелешки од граѓаните и 

граѓанските организации, и нивниот процент 

изнесувал скоро 19%, додека во 2019 овој процент 

е најмал и изнесува 11%. Процентот на граѓани, 

кои сметаат дека пратениците понекогаш ги 

вклучуваат забелешките од граѓаните и граѓанските 

организации е релативно избалансиран низ 

годините, и се движи од 20 до 30%. 

Графикон	8		 Според вас, колку често пратениците ги вклучуваат забелешките од јавноста и граѓанските   
  организации при изработка на законите?8 (%)

НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД ГРАЃАНИТЕ СМЕТААТ ДЕКА ПРАТЕНИЦИТЕ РЕТКО ИЛИ НИКОГАШ 
НЕ ГИ ВКЛУЧУВААТ ЗАБЕЛЕШКИТЕ ОД ЈАВНОСТА ВО НИВНАТА РАБОТА

8  Ова прашање е вклучено во анкетата од 2015 до 2019 година
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Перцепцијата на мнозинството граѓаниво  
периодот 2014-2019, е дека  пратениците/
чките од нивниот регион не се достапни за 
средба со граѓаните. Единствено во 2013та од 

друга страна, ситуацијата е поинаква, односно 44% 

од анкетираните сметале дека пратниците/чките 

се достапни за средби, наспроти 35%  кои сметале 

дека не се (Графикон 9).

Дополнително, забележан е и опаѓачки тренд 

на процентот на граѓани кои сметаат дека 

пратениците/чките  се достапни за средби со 

граѓаните. Така, од 2013, кога овој процент бил 

највисок - 44%, за 6 години се намалил за 23 

процентни поени, односно во 2019 изнесува 21%.

Графикон	9		 Дали сметате дека пратеникот/чката од вашиот регион (општина, изборна единица) е   
  достапен/а за средби со граѓаните?9 (%)

МНОЗИНСТВОТО ГРАЃАНИ СМЕТААТ ДЕКА ПРАТЕНИКОТ/ЧКАТА ОД НИВНИОТ 
РЕГИОН, НЕ Е ДОСТАПНА ЗА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ

9   Ова прашање е вклучено во анкетата од 2013 до 2019 година
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Перцепцијата на мнозинството граѓани во 
сите набљудувани години во периодот 2009 
- 2019 е дека пратениците не се осврнуваат 
на проблемите на општините и локалните 
заедници. Перцепцијата на мнозинството 

граѓани во сите набљудувани години во периодот 

2009 - 2019 е дека пратениците не се осврнуваат на 

проблемите на општините и локалните заедници. 

Во последните 7 години (2013 – 2019), овој 

процент има растечка тенденција, постигнувајќи 

го највисокиот резултат во 2019 (59%, Графикон 

10). Единствено во 2009 и 2010 година, процент 

на граѓани кои мислат дека пратениците не 

покренуваат иницијативи во Собранието од локален 

карактер, е поголем од оној во 2019, и изнесува 72, 

односно, 64% соодветно.

Консеквентно, процентот на граѓани кои сметаат 

дека пратениците се осврнуваат на локални и 

општински проблеми во Собранието, има опаѓачка 

тенденција во последните 10 години, достигнувајќи 

го својот минимум во 2019 година (12%). 

Графикон	10	 Дали се случило пратеникот од вашиот регион да покрене иницијатива во Собранието за   
  проблем со кој се соочува вашата општина?10 (%)

ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА НАЈГОЛЕМОТ ДЕЛ ОД ГРАЃАНИТЕ Е ДЕКА ПРАТЕНИЦИТЕ/ЧКИТЕ 
НЕ СЕ ОСВРНУВААТ НА ЛОКАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ

10  Ова прашање не е вклучено во анкетата од 2011 до 2012 година
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Процентот на испитаници кои 
сметаат дека пратениците целосно ги 
претствуваат интересите на граѓаните, 
бележи константен опаѓачки тренд во 
набљудуваниот период.  Така, забележан 

е пад од 6 процентни поени во 2019 (5%), во 

споредба со 2015 (13%, Графикон 11). Од друга 

страна, процентот на граѓани кои сметаат дека 

пратениците делумно ги претставуваат нивните 

интереси, и процентот на граѓани кои сметаат 

дека пратениците воопшто не ги претставуваат, 

е релативно изедначен во сите години.

VIII.  Кого претставуваат 
пратениците во Собранието_

11   Ова прашање е вклучено во анкетата од 2015 до 2019 година

Графикон	11	 Колку сметате дека избраните пратеници ги претставуваат интересите на граѓаните?11 (%)

МНОЗИНСТВОТО ГРАЃАНИ СЕМЕТААТ ДЕКА ПРАТЕНИЦИТЕ ГИ ПРЕТСТАВУВААТ 
НИВНИТЕ ИНТЕРЕСИ
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Во последните 5 години константно се 
зголемува процентот на граѓани кои не 
знаат како можат самите да се вклучат во 
иницирањето или носењето на законите. 
Овој процент е најголем во 2019 година, кога 88% 

од граѓаните одговориле дека не знаат како да 

се вклучат во работата на Собранието, што значи 

зголемување за 14 процентни поени споредено 

со 2015 (74%, Графикон 12). Процентот на граѓани 

кои одговориле дека знаат како да се вклучат во 

работата на Собранието е идентичен последните 3 

години (12%), што значи пад за 14 процентни поени 

во споредба со 2015 (26%), односно 9 процентни 

поени во споредба со 2016 (21%). 

Графикон	12	 Дали сете информирани како можете да учествувате во работата на Собранието?12 (%)

ГРАЃАНИТЕ НЕ СЕ ИНФОРМИРАНИ КАКО МОЖАТ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО РАБОТАТА 
НА СОБРАНИЕТО

12  Ова прашање е вклучено во анкетата од 2015 до 2019 година
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Перцепцијата на околу две третини 
од анкетираните граѓани, во сите 
набљудувани години, е дека во 
парламентарните дебати владеачкото 
мнозинство во најголем дел или воопшто 
не ги зема предвид арументите на 
опозицијата при носењето на одлуките. 
Овој процент е најголем во 2019 (67%) и во 

2018 година(70%), што споредено со 2014 

кога изнесувал 53%, значи зголемување за 

повеќе од 14 процентни поени (Графикон 13). 

Од 2015, константно опаѓа и бројот на граѓани 

кои сметаат дека пратениците целосно ги 

земаат  предвид арументите на опозицијата, 

што споредено со 2015 (19%) бележи пад од 17 

процентни поени во 2019 и 2018 (2%).

VIII. Собраниска дебата_

Графикон	13	 Пратениците од владеачкото мнозинство ги земаат предвид аргументите на пратениците
   од опозицијата?13 (%)

МНОЗИНСТВОТО ГРАЃАНИTИ СМЕТААТ ДЕКА ПРАТЕНИЦИТЕ/ЧКИТЕ ОД 
ВЛАДЕАЧКОТО МНОЗИНСТВО ГЕНЕРАЛНО НЕ ГИ ВКЛУЧУВААТ АРГУМЕНТИТЕ 
ОД СВОИТЕ КОЛЕГИ ОД ОПОЗИЦИЈАТА ПРИ НОСЕЊЕТО ОДЛУКИ

13  Ова прашање е вклучено во анкетата од 2014 до 2019 година
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Граѓаните се генерално поделени во поглед 
на нивните мислења дали пратениците 
ги образложуваат со aргументи своите 
ставови или не. Речиси половина од 
граѓаните во сите набљудувани години, 
имаат негативна перцепција во однос на 
тоа дали пратениците ги образложуваат со 
аргументи своите ставови во расправите. 
Од друга страна, процентот на граѓани кои мислат 

дека пратениците често или секогаш употребуваат 

аргументи во своите говори, изнесува малку 

помалку од половина, односно околу 40% (Графикон 

14). Одовде може да се забележи дека процентот 

на граѓани кои сметаа дека пратениците никогаш 

или ретко корситат аргументи како поткрепа на 

своите позиции, бил секогаш поголем од процентот 

на граѓени кои мислат дека пратениците често или 

секогаш употребуваат аргументи.

Графикон	14	 Дали пратениците ги образложуваат со аргументи своите ставови и позиции во расправите?14 (%)

ГРАЃАНИТЕ СЕ ПОДЕЛЕНИ ВО ОДНОС НА ТОА ДАЛИ ПРАТЕНИЦИТЕ/ЧКИТЕ 
КОРИСТАТ АРГУМЕНТИ ВО НИВНИТЕ ИЗЛАГАЊА

14   Ова прашање е вклучено во анкетата од 2014 до 2019 година
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15  Ова прашање е вклучено во анкетата од 2016 година

Испитаниците на скала од 1 до 5, каде 
1 е најлошо, а 5 најдобро, во периодот 
2009-2019 ја оценуваа работата на 
Собранието. Од добиените резултати 
може да се заклучи дека граѓаните се 
релативно константни во нивното мислење 
за тоа како Собранието си ја врши 

својата работа, со средна оценка околу 
3 во последните 10 години (Графикон 15). 

Важно да се забележи е дека во 2017-та година 

работата на Собранието беше оценета со 3,4 

што претставува највисоката средна оценка со 

која во досегашните истражувања на јавното 

мислење е оценета работата на Собранието.

IX. Средна оценка за 
работата на Собранието_

Графикон	15	 Средна оценка за работа на Собранието15 
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1. Телефонска анкета за работата на 

Собранието на Република Македонија, 

јуни 2009 ; https://idscs.org.mk/wp-content/

uploads/2019/07/Terenska-anketa-za-

percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2009.pdf

2. Телефонска анкета за работата на 

Собранието на Република Македонија, 

јanuari 2009 ;  https://idscs.org.mk/wp-

content/uploads/2019/07/Terenska-anketa-

za-percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2010-2-2.pdf

3. Перцепции на јавноста за работата на 

Собранието на РМ телефонска анкета 

17-18.01.2013.; https://idscs.org.mk/wp-

content/uploads/2019/07/Terenska-anketa-

za-percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2013-2-2.pdf

4. Јавното мислење за работата на 

Собранието: Истражување по пат на 

теренска анкета лице в лице, Скопје, мај-

јуни 2014; https://idscs.org.mk/wp-content/

uploads/2019/07/Terenska-anketa-za-

percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2014.pdf

5. Јавното мислење за работата на 

Собранието: Теренска анкета 2015; https://

idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/07/

Terenska-anketa-za-percepciite-na-gragjanite-

za-rabotata-na-Sobranieto-2015.pdf
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6. Резултати од теренската анкета за 

перцепциите на граѓаните за работата на 

Собранието на Република Македонија, 1-20 

јуни 2016; https://idscs.org.mk/wp-content/

uploads/2019/07/Terenska-anketa-za-

percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2016.pdf

7. Резултати од теренската анкета за 

перцепциите на граѓаните за работата на 

Собранието на Република Македонија, 

8-29 август 2017; https://idscs.org.mk/wp-

content/uploads/2019/07/Terenska-anketa-

za-percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2017.pdf

8. Резултати од теренската анкета за 

перцепциите на граѓаните за работата на 

Собранието на Република Македонија, 

7-25 август 2018; https://idscs.org.mk/wp-

content/uploads/2019/07/Terenska-anketa-

za-percepciite-na-gragjanite-za-rabotata-na-

Sobranieto-2018.pdf

9. Резултати од теренската анкета за 

перцепциите на граѓаните за работата на 

Собранието на Република Македонија, 

12-26 мај 2019; https://idscs.org.mk/mk/

portfolio/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%

83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D

0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0

%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5/



Линк_

Ова	издание	е	електронски	достапно	на:
-	
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/перцепцијата-на-

граѓаните-за-работат/

Информации за 
ИДСЦС_

ИДСЦС е граѓанска тинк тенк организација која 

го истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските интеграции 

на Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне 

граѓанската вклученост во носењето на одлуки 

и да ја зајакне партиципативната политичка 

култура. Преку зајакнување на слободарските 

вредности, ИДСЦС придонесува на соживот 

помеѓу различностите.

Контакт	податоци	за	ИДСЦС	
-
Адреса: ул. Мирослав Крлежа бр. 52/1 /2,

1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk

Информации за 
проектот_

„Собранието под лупа“ (Parliament Watch) е 

проект на Швајцарската агенција за развој 

и соработка кој го спроведува „Институт 

за демократија Социетас цивилис“ 

Скопје. Проектот го набљудува и оценува 

квалитетот на дебатата во Собранието 

со користење на Индекс за квалитет на 

дебата на теми од дневниот ред кои се 

однесуваат на јавни финансии, владеење 

на право, човекови права и слободи, 

европски интеграции и други теми за 

кои постои јавен интерес. Спроведува 

теренски анкети за перцепциите на јавното 

мислење за работата на Собранието и 

менаџира со фонд за стипендирање на 

службата на Парламентарен институт. Цел 

на проектот е зголемување на квалитетот 

на политичката дебата и аргументацијата 

во развивањето на јавни политики и 

закони во Собранието на Република 

Северна Македонија преку набљудување 

на квалитетот на дебатата во Собранието 

и поддршка на Парламентарен институт 

преку стипендирање на нивната служба.
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