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I. Вовед 

 
Увидот во алокацијата на јавните пари е важен аспект за едно демократско општество. 

Оттаму, се наметнува потребата од поголемо учеството на јавноста во буџетските 

политики. Јавната будност, особено е значајна при планиарњето на Буџетот на државата - 

како најважен инструмент на јавното финансирање. 

Буџетот претставува системски преглед на сите приходи и расходи што државата 

планира да ги реализира во текот на една буџетска година. Станува збор за јавен акт кој ги 

вклучува централниот буџет и буџетите на фондовите.1 Централниот буџет е годишен 

план на приходи, други приливи и одобрени средства и се однесува на буџетските 

корисници на централната власт. Фондови, во смисла на буџетите се: Фондот за 

пензиското и инвалидското осигурување, Фондот за здравствено осигурување и 

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. 

Министерството за финансии е одговорно за подготвувањето на буџетот и за неговото 

доставување до Владата, која пак ги утврдува стратешките приоритети, ја усвојува 

фискалната стратегија и предложениот буџет го поднесува до Собранието, и тоа најдоцна 

до 15 ноември во тековната година. За Предлогот на Буџетот се води претрес во 

матичното работно тело, а тоа е Комисијата за финансирање и буџет. Расправата по 

предлог-буџетот може да трае најмногу десет дена, а потоа истиот оди на гласање пред 

пратениците. 

Собранието, како законодавно тело е одговорно за носењето на Буџетот. Буџетот 

се донесува во форма на закон, проследен со други придружни законски акти (пр. Закон 

за извршување на буџетот). Вкупните приходи за 2020 година се проектирани на 222,3 

милијарди денари, а расходите на ниво од 239,7 милијарди денари.2  

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје преку ова анализа има цел да 

прикаже како се донесе буџетот за 2020 година, колку учесниците во расправата беа 

конструктивни во своите излагања и колку беа спротивставени нивните гледишта.  

                                                             
1 Закон за буџети, Службен весник на Република Македонија бр.64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 156/09, 
95/10 156/09, 95/10, 180/11и 171/12 и 171/12 и 171/12, Линк: 
https://www.finance.gov.mk/files/u6/_____________________________________________5.pdf 

2 Влада на Република Северна Македонија, 2019, Линк: https://vlada.mk/node/19875 

https://www.finance.gov.mk/files/u6/_____________________________________________5.pdf
https://vlada.mk/node/19875
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II. Наоди од анализата на квалитетот на дебатата 
 

Користејќи го Индексот за квалитетот на дебатата3 како инстумент, Институт за 

демократија ја набљудуваше буџетската расправа во матичното работно тело. Генерално 

може да се заклучи дека дебатата од првиот ден бешe интензивна со голем интерес за 

дискусија, чести реплики, контра-реплики и повремени дофрлувања од место. 

Во рамките на расправата на Комисијата за финансии и буџет по предлог - буџетот на 

Република Северна Македонија за 2020 година забележани се вкупно 370 јавувања за збор. 

Поактивни во буџетската расправа беа пратениците со (86%), наспроти (14%) на 

надворешните членови (Графикон 1). 

Графикон 1 

 Високиот процент на реплики (37%) и контра-реплики (34%) покажува 

задоволително ниво на интеракција и размена на ставови помеѓу учесниците во 

дискусијата, што ја потврдува значајноста на темата на дневниот ред (Графикон 2).  

                                                             
3 Индексот за квалитет на дебата е инструмент развиен од Институт за демократија, кој овозможува оценување на квалитетот на 

дебатата преку кодирање на секој одделен говор според неколку главни карактеристики: степен на аргументираност, степен 

на почит кон другите говорници и нивните аргументи, отвореност за прифаќање на туѓите аргументи и менување на 

сопствените ставови поради поквалитетни аргументи и непреченост на дебатата  

 

86

14

пратеник надворешен член 

Учество во дебата според тип на член (%)
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Графикон 2  

 Според типот на говор, 44% од излагањата на надворешните членови беа говори, 

додека 47% од излагањата беа реплики. Тука предвид треба да се земе амандманската 

расправа по предложениот буџет, каде пратениците обично предлагаат измени и 

прераспределба на средствата од буџетот, а надворешните членови – во случајот 

министерката и заменик-министерката за финансии преку излагање по амандманот ги 

бранат своите позиции и одлучуваат дали и во кој дел Буџетот ќе претрпи амандмански 

измени (Графикон 2).  

          Во однос на пратениците повеќе пати за збор се јавија пратениците од опозицијата 

30%, наспроти на пратениците од мнозинството  23%. Тоа остави поголема можност за 

реплицирање од пратениците од власта, кај кои 44% од излагањата им беа во форма на 

реплики, наспроти 28% на опозицијата. Следствено на тоа, контра-репликите беа почести 

меѓу пратениците на опозицијата (41%, наспроти 33% кај власта; Графикон 2). 

 Изразено во апсолутни бројки, од 370те јавувања за збор; 109 се говори, 135 

реплики и 126 контра-реплики. Од пратениците најмногу за збор се јави пратеникот 

Трајчо Димков и тоа со 8 јавувања за говор, 4 реплики и 7 контра-реплики. Илија 

Димовски за говор се јави 4 пати, реплицира 6 пати и имаше 8 контра-реплики. По нив 

следуваат пратениците: Ејуп Аљими, Јагода Шахпаска, Ѓоко Камчев и Диме Велковски со 

по вкупно 12 пати јавување за говор, реплика или контра-реплика (Табела 1). 
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9
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власт опозиција надворешни членови вкупно

Тип на говор (%)

говор реплика контра-реплика
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Најактивни пратеници на комисиската расправа за буџетот за 2020 година 

Име на пратеник говори реплики контра-реплики вкупно 

Трајчо Димков 8 4 7 19 пати 

Илија Димовски 4 6 8 18 пати 

Ејуп Аљими 1 8 3 12 пати 

Јагода Шахпаска 1 5 6 12 пати 

Ѓоко Камчев 4 7 1 12 пати 

Диме Велковски 2 8 2 12 пати 

Табела 1  

 

 Степен на аргументираност 

  
Според степенот на аргументираност на буџетската расправа, произлегува дека 

дискусијата најчесто е слабо аргументирана 39%. Тоа значи дека образложението на 

говорниците не било доволно поткрепено со факти за да се смета како издржан аргумент. 

Процентот на говорите во кои не е забележана никаква аргументираност е 33%. Во 25% од 

дискусијата имаше еден аргумент, а во 3% од говорите имаше два аргумента (Графикон 

3).  

Ако ги анализираме говорите во однос на тоа дали се на надворешни членови или 

пратеници, може да се забележи дека повисоко ниво на аргументираност имаат 

надворешните членови. Така, секое второ излагање на владините претставници има барем 

еден аргумент, за разлика од пратениците од владеачкото мнозинство каде само 23% од 

излагањата имаат еден аргумент и само 19% кај пратениците од опозицијата имаат еден 

аргумент. Секое трето излагање на пратениците од опозицијата бил без аргумент (34%), 

додека пратениците од власта во 39% говореле неаргументирано. Кај надворешните 

членови без аргументи се говорело во 7% од излагањата (Графикон 3). 
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Графикон 3 

  Во 84% од случаите, контра-репликите биле без или со слаб аргумент. 

Изнесувањето на аргументите е најизразено во говорите (39%); од кои 29% со еден 

аргумент, 9% се со изнесени два аргумента, а во 1% забележани се и повеќе од два 

аргумента. Процентот на изнесени аргументи во репликите изнесува 30%, а во контра-

репликите 16% - од кои сите со по еден аргумент. Контра-реплики со два или повеќе 

аргументи не се евидентирани (Графикон 4). 

 

 

Графикон 4 
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 Одговорноста на учесниците во буџетската расправа 
 

 Одговорноста е инструмент преку кој се прикажува колку говорниците се задржале 

до темата на дневниот ред или до говорот на претходниот говорник доколку истиот 

упатил аргумент или прашање до нив. Во случајот на буџетската расправа во Комисијата 

за финансирање и буџет, во секој четврти говор аргументите се соодветно адресирани. 

Надворешните членови во тој аспект беа поодговорни, затоа што во 62% од говорите 

соодветно ги адресираа аргументите. Пратениците од мнозинството соодветно адресираа 

аргументи во 19% од своите излагања, а кај пратениците од опозицијата тоа беше случај 

во 22% од излагањата (Графикон 5). 

Делумно адресирани, игнорирани или извртени аргументи има во 38% од говорите,  

а во 28% воопшто немаше упатени аргументи или прашања од претходниот говорник. 

Целосното извртувањето на поентата на аргументите беше случај во 6% од говорите, а во 

2% аргументите беа игнорирани. Пратениците од мнозинството делумно ги адресираа, 

извртуваа или игнорираа аргументите во 43% од дискусијата, додека опозицијата во 38%. 

Кај пратениците од опозицијата игнорирањето на аргументите беше случај во 3%, а кај 

пратениците од власта во 1% (Графикон 5). 

 

 

 

Графикон 5 
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 Сила на подобар аргумент 
 

 Преку силата на подобриот аргумент се забележува дали се променил ставот на 

говорникот поради подобрите аргументи на останатите учесници во дискусијата. 

Истовремено се гледа дали пратеникот ги признал аргументите на соговорниците или 

истите ги отфрлил. Во четири од пет говори, учесниците не се осврнале на аргументите на 

претходните говорници, односно немало никаква референца кон аргументите, додека во 

11% од излагањата немало промена на став и не се прифаќала вредноста на претходно 

изнесениот аргумент.  

 Ако се анализира според типот на член, ќе забележиме дека нема поголеми 

осцилации во однесувањето на пратениците и надворешните членови кога е во прашање 

нивниот однос кон подобрите аргументи.  

 Значајно е да се напомене тоа што во два наврата е забележана промена на став 

како резултат на прифаќање на искажан аргумент. Едниот случај е евидентиран во 

излагањето на Министерката за финансии, а вториот кај пратеник од опозицијата.  

Ист е процентот (3%) кај оние учесници кои ја признале вредноста на аргументот, но не ја 

смениле својата позиција, како и кај оние кои од различна позиција ги признале 

аргументите (3%; Графикон 6). 
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Графикон 6 

 

III. Однос на пратениците кон личноста на соговорникот 
 

 Пратениците од власта изразиле непочитување кон личноста на своите колеги од 

опозиција во 2% од своите говори, а делумно непочитување во 14%. Пратениците од 

опозицијата во 5% имале непочитување кон колегите од позицијата, а делумно 

непочитување во 10%. На двете страни делумно почитување или почитување било 

забележано во 5%. Сепак, во повеќе од две третини од дискусијата, пратениците не се 

осврнале кон личноста на пратениците од другата партија, односно немале референца кон 

личноста на пратениците од друга партија (Графикон 7).  
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          Во мнозинството од своите излагања, пратениците не се осврнуваа кон личноста на 

надворешните членови (пратениците од власта во 98%, пратениците од опозицијата во 

93%). Најчестото осврнување беше нотирано по основ на забелешката која ја имаше 

опозицијата во однос на неколкудневното отсуство на Минситерката за финансии додека 

се носеше буџетот. Тука практично беа изнесени дијаметрално спротивни ставови помеѓу 

власта и опозицијата. За власта отсуство на Министерката беше оправдано, а за 

опозицијата претставуваше преседан. Сепак, за време на расправата секогаш имаше 

претставник од Министерството, а впечатливо е тоа што и кај двете страни не се забележа 

непочитување кон претставниците на истото (Графикон 8). 

 

 

Графикон 8 

  

 

Пратениците од мнозинството во 3% од своите говори изразија делумно 

почитување, а во 4% почитување на аргументите на надворешните членови, додека 

делумно почитување во 8% и почитување во 6% имаа пратениците од опозиција. 

Опозицијата изрази непочитување на аргументите во 2% и делумно непочитување во 3%, 

а во најголем дел не се осврнаа на аргументите на надворешните членови, односно немаа 

референца 82%. Пратениците од власта имаа делумно непочитување на аргументи во 2%, 

а во 91% немаа референца по аргументите на надворешните членови (Графикон 9). 
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Графикон 9 
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IV. Заклучок 
 

          Квалитетот на дебатата во Собранието зависи од нивото на интеракција помеѓу 

учесниците, аргументираноста во нивните излагања, како и нивниот однос кон личноста и 

аргументите на своите соговорници. Оттука, може да се заклучи дека квалитетот на 

дебатата на учесниците во комисиската расправа за буџетот за 2020 година беше 

релативно задоволителна во однос на нивото на интеракција помеѓу учесниците, но затаи 

во однос на другите карактеристики. 

          Имено, интеракцијата помеѓу учесниците во комисиската расправа за буџетот за 

2020 година, беше на значително ниво имајќи ги предвид честите реплики и контра-

реплики помеѓу учесниците, кои укажуваат на заинтересираност за учество во буџетската 

расправа.  

          Од друга страна аргументираноста во излагањата беше слаба, што остава простор за 

подобрување и поаргументирано дебатирање. Генерално, само едно од четири излагања во 

дискусијата беше аргументирано со барем еден аргумент. Дополнително, на незавидно 

ниво е и промената на ставот на учесниците како резултат на посилен аргумент на другите 

говориници. Во оваа расправа, промена на ставот како резултат на посилен аргумент се 

случи само два пати. Ова укажува на фактот дека пратениците се значително ригидни кога 

станува збор за прифаќање и одреден степен на отвореност за исправноста на аргументите 

од спротивната страна.  

          Кога станува збор за односот кон личноста на своите соговорници, може да се 

заклучи дека пратениците во мнозинството од случаите воопшто не се осврнаа, односно 

не се референцираа кон личноста ниту на своите колеги пратеници, ниту кон 

надворешните учесници. 
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