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Вовед
_
Институт за демократија „Социетас Цивилис“

2020, но поради поандемијата со Ковид

Скопје (ИДСЦС), oд јуни 2014, го следи

19, се реализираа на 15 јули 2020. Од тие

квалитетот на дебатата во Собранието и

причини, во периодот февруари – јули 2020

медиумското известување за работата на

набљудувањето на собраниската дебата

Собранието. Набљудувањето во првиот

беше паузирано, и немаше извештај.

циклус се одвиваше во текот на 10 месеци,
односно од јуни 2014 до мај 2015 година. Од

Мониторингот во овој период се фокусира

септември 2015 година следуваше вториот

на дискусиите кои се однесуваат на точки

период на набљудувањето и оценувањето

од собранискиот дневен ред кои спаѓаат во

на квалитетот на парламентарната дебата и

областите на владеење на право, човековите

на медиумското известување, поддржано од

права и демократија. Во оваа насока, се

Швајцарската агенција за развој и соработка,

набљудуваат оние собраниски работни

кој траеше до декември 2017 година. Третиот

тела и пленарни седници во чиј делокруг

период на набљудување на квалитетот на

влегуваат споменатите области. Во текот

дебатата почна во јануари 2018 година и

на мониторингот наодите за квалитетот на

траеше до декември 2019 година.

дебатата во Собранието се објавуваат во
полугодишни извештаи.

Од јануари 2020 година, Инстиутот за
демократија ја набљудува работата на

Пред Вас е извештајот за квалитетот на

Собранието и квалитетот на дебатата во

дебатата во Собранието, кој се однесува на

рамки на Програмата за парламентарна

периодот од 4 август до 31 декември 2020

поддршка (ПСП), која се спроведува во

година.

партнерство со Националниот демократски
институт (НДИ) и Центарот за управување
со промени (ЦУП). На 16 февруари 2020,
Собранието се распушти со одржување
на превремените парламентарни избори
кои првично беа закажани на 12 април

I.  Mетодологија на
истражување
_
Квалитетот на дебатата во Собранието се

учесници од друга партија (10%), однос кон

анализира со користење на „Индексот за

аргументи на учесници од друга партија (10%),

квалитет на дебата.“ Индексот е инструмент

однос кон надворешни учесници (2,5%), однос

кој овозможува секој одделен акт на говор на

кон аргументи на надворешни учесници

набљудуваната седница да се кодира според

(2,5%%), прекин (5%) и ограничување (5%) како

неколку главни карактеристики:

индикатори.

- степен на аргументираност на говорот (колку

Еден (1), како најниска оценка значи дека

аргументи има во секоја дискусија);

пратениците не користат ниеден аргумент за
време на нивните обраќања, не се повикуваат на

- степен на почит на говорникот кон другите
пратеници и нивните аргументи;

одредени принципи, ги извртуваат аргументите,
немаат промена на став и не прифаќаат
аргументи, немаат референца кон аргументите

- отвореност за прифаќање на туѓите аргументи

на другите или имаат промена на став, но не

и менување на сопствените ставови поради

поради аргументите на другиот. Оценката

поквалитетни аргументи изнесени во

еден (1), исто така значи дека пратениците

расправата;

покажуваат непочитување кон други учесници и
нивните аргументи (пратеници или надворешни

- дали пратениците можат непречено да ги
изнесат своите ставови.

учесници), дека има прекин на дискусијата и дека
во одреден момент имало физички прекин на
говорниците. Од друга страна, оценката десет

Од јануари, 2018 се воведува и нов начин на

(10), која значи дека квалитетот на дебатата

оценување на квалитетот на дебатата. Во

е одличен, значи дека пратениците користаат

полугодишните Извештаи од набљудувањето

повеќе од два аргументи, или минимум еден

на квалитетот на дебатата во Собранието се

аргумент во нивните обраќања, се повикуваат

вклучува и генералната оценка на квалитетот

на одредени принципи, адресираат аргументи

на дебатата според индексот на квалитет на

соодветно, има промена на став поради

дебата - Discourse Quality Index (DQI). Овој индекс

подобри аргументи, покажуваат почитување

дава средна оценка од 1 до 10 на квалитетот на

кон личноста и аргументите на другите учесници

дебата во Собранието.

во дискусијата (пратеници или надворешни
учесници), нема прекин на дискусијата и нема

Со овој индекс се опфаќаат Степенот на

ограничување на правото на говор.

образложение (20% од оценката), опфатот

6

на образложение (5%), одговорноста (20%),

Повеќе детали околу оценувањето има во

сила на подобар аргумент (20%), однос кон
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II.  Политички
контекст
_
Согласно Уставот, Собранието ја има

лидерски средби за одредување на датум

законодавната власт и во моментот е составено

на избори, но и за потребните мерки за

од 120 пратеници. Пратениците се избираат на

заштита на граѓаните за време на изборната

непосредни избори, по пат на пропорционални

кампања и гласањето. По неколку обиди и

изборни листи за мандат од четири години.

преговори, како датум за избори се одреди

Продолжувајќи ја неформалната „традиција“

15 јули 2020 година, со неколку мерки за

на земјата, во октомври 2019 премиерот

заштита на граѓаните од Ковид 19. „На 13

на тогашната влада на СДСМ, Зоран Заев

јули ќе гласаат лицата кои се лекуваат во

најави лидерска средба на која ќе предложи

домашни услови или се во карантин или

предвремени парламентарни избори,1 петти по

изолација поради Ковид-19. На 14 јули ќе

ред за земјата. Изборите дојдоа откако земјата

гласаат изнемоштените и болните лица,

не беше во можност да ги отвори преговорите

како и останатите лица кои гласаат ден

со Европската Унија (ЕУ), поради француското

порано според Изборниот законик. Покрај

вето и разнишаната доверба во владата на

дополнителниот ден за гласање, новина

СДСМ, чија платформа главно се засноваше

во овие избори е и продолжувањето на

на непрекинатиот пат на земјата кон ЕУ. Во

времето на гласање на 15 јули до 21 часот.“4

февруари 2020 година, на 137та седница на

Гласањето и изборите генерално течеа на

Собранието со 113 гласа „за“ и ниту еден против

уреден начин и без поголеми инциденти или

или воздржан, едногласно се донесе одлуката

напнатост.5

за негово распуштање, додека „следниот ден,
на 17 февруари, претседателот на Собранието,

На овие избори, СДСМ и коалицијата

Талат Џафери, во рамките на своите уставни и

„Можеме“ - освои 46 пратеници, ВМРО-

законски надлежности, ги распиша изборите на

ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за

12 април.“ И покрај плановите парламентарните

Македонија“, освои 44 пратеник, додека

избори да се одрржат во април, поради

Демократската унија за интеграција (ДУИ),

влошената ситуација со коронавирусот истите

освои 15 пратеници. Коалиција Алијансата

ќе бидат одложени.

за Албанците и Алтернатива освои 12

2

3

пратеници, Левица освои 2 пратеника,
Во март 2020, претседателот на државата ќе

додека Демократската партија на Албанците

прогласи вонредна состојба, која ќе трае до

освои 1 пратеник. Владина коалиција се

15ти јуни, додека во меѓувреме политичките

формираше помеѓу СДСМ и коалиција

партии ќе се среќават неколку пати преку

„Можеме“ и ДУИ, после неколку недели

1

2

3

4
5

Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците на „најдолгата конститутивна седница“ (август, 2017), http://idscs.
org.mk/wp-content/uploads/2017/08/mk.pdf
Решение за распишување предвремени избори за пратеници во Собрание на Република Северна Македонија.
Решението е преземено од страницата на Државната изборна комисија (ДИК). Пристапено на: https://www.sec. mk/
parlamentarni-izbori-2020/?_thumbnail_id=6946 (последна посета: 9 март 2020)
Панковски, М. и други (2020). Прирачник за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020 година:
Второ дополнето издание. Фондација Конрад Аденауер, Институт за демократија „Социетас Цивилис“– Скопје
Ибид
Специјална мисија за проценка на изборите на ОДИХР https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/465648_2.pdf
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7

преговори помеѓу политичките партии. Со

од независната пратеничка група, додека

оваа коалиција, владата осигури мнозинство

истата не беше подржана од ВМРО-ДПМНЕ и

во Собранието со 61 пратеника, додека на

ДУИ. Со распуштено Собрание и прогласена

опозицијата и се придружија ВМРО-ДПМНЕ и

вонредната состојба имаше зголемена

коалиција „Обнова за Македонија“, Коалиција

загриженост за можно влошување на

Алијанса на Албанците и Алтернатива, Левица

демократските процеси и човековите права.

и ДПА. Во новиот парламентарен состав, 80

Оваа ситуација беше особено отежнета со тоа

од вкупно 120 пратеници беа новоизбрани,

што во тој период недостасуваше надзор од

односно се најдоа во улога на пратеник за прв

страна на Собранието врз извршната власт,

пат во нивната кариера.6

која пак доби и законодавни овластувања
преку можноста да предлага уредби со сила

Конститутивната седница на новото Собрание

на закон.8

се одржи на 4 август, додека Собранието ќе
продолжи со редовни плеарни седници од 25ти
истиот месец. Во периодот помеѓу првичното
распишување на избори и повторното
конституирање на Собранието поминаа пет
месеци.
Во март 2020, претседателот на државата
прогласи вонредна состојба, која според
Уставот треба да биде потврдена од страна
на Собранието, но тогашниот претседател на
Собранието, Талат Џафери, одби свикување
собраниска седница, изјавувајќи дека тоа
не е можно, бидејќи Собранието е веќе
самораспушено.7 Од друга страна, 35 пратеници
се потпишаа и поднесоа иницијатива за
свикување итна собраниска седница, која
беше неуспешна. На оваа иницијатива, се
потпишаа пратеници од СДСМ, БЕСА, ДПА и

6

7

8

8

Хејслет, Р.Е. (2020) Лотарија во супермаркет: како политичките партии ги користат затворените кандидатски листи за
да одржат контрола. Лице в Лице. Достапно на: shorturl.at/nAHIT.
„Џафери: Немам мандат со индивидуален акт да ја поништам одлуката за распуштање на Парламентот“. Пристапено
на: з, (последна посета: 11 јуни 2020).
Речица В. (2020) Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република Северна Македонија?
Институт за демократија „Социетас Цивилис“– Скопје https://bit.ly/3iOBtMt
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III. Резиме
_
Извештајот го потврдува ниското ниво на

аргументи останува значително низок за да може

квалитетот на дебатата во Собранието во

да се констатира дека пратениците демонстрираат

последните 2 години, како и заклучокот дека постои

можноста за отвореност за исправноста на

значителен простор за подобрување. На скала

аргументите на другата страна. Во 54% од

од 1-најнизок до 10-највисок, средната оценка на

дискусиите, пратениците не се осврнуваат на

квалитетот на дебатата во Собранието е 5.5, и е

силата и квалитетот на аргументите на другите

пониска во споредба со претходните периоди на

говорници додека во 37% пратениците останаа

набљудување.

на својот став и не ја признаа вредноста на
аргументите на колегите од другите политички

Поактивни со вклучување во дискусиите биле

опции, што е за 27% повисоко од претходниот

пратениците од опозицијата, кои учествувале во 61%

период (10%).

од набљудуваните дискусии, додека пратениците
од власта учествувале во 39%. Најчесто за збор

Пратениците повеќе се осврнуваат кон

се јавувал и најдолго на пратеничката говорница

разгледување на личноста на соговорниците

се задржал Бојан Стојаноски. Меѓу најактивните

отколку кон аргументите на истите. Во 16% од

10 пратеници, се најдоа три пратенички, Гордана

излагањата, пратениците искажале почитување

Сиљјановска Давкова, Дафина Стојаноска и

или делумно почитување кон аргументите на

Жаклина Лазаревска, една пратеничка повеќе

пратениците од другата политичка партија, додека

спредено со претходниот период (јули – декември

непочитување или делумно непочитување кон

2020).

аргументите искажале во 26% од дискусијата.
Почитување или делумно почитување кон нивната

Извештајот бележи слично нивото на интеракција

личноста искажале во 32%, додека непочитување

и размена на ставови помеѓу учесниците во

или делумно непочитување искажале во 20% од

дискусијата со претходниот период на набљудување

дискусијата.

(јули – декември 2020). Во набљудувачкиот период,
се одржа само една седница на пратенички

Извештајот го потврдува и константно

прашања. Во однос на аргументацијата на

нискиот осврт на пратениците кон правата на

дискусиите, генерално се забележува значителен

маргинализираните групи, низ сите периоди на

пад во аргументирањето во споредба со

набљудување. Забележано е дека пратениците во

минатиот период. Говорниците во 44% од нивните

над 93% од нивната дискусија, не се осврнуваат

изглагања немаа аргументи, додека во 45% слабо

кон правата на маргинализираните групи, доколку

аргументираа. Еден или повеќе аргументи се

специфично не се дискутира за одреден закон или

забележани во само 11% од дискусијата, за разлика

тема на дневен ред поврзано за нивните права.

од 29% во претходниот период на набљудување.

Слично со претходниот период (јули – декември
2019), ниедна маргинализирана група не е

Процентот на промена на став поради подобри

застапена повеќе од 3% во дискусиите.

Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)
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IV.  Наоди од
набљудувањето
_
Оценка за квалитет на дебата



Оценката за квалитетот на дебата за овој

на дебатата најмногу придонесуваат степенот

период, на скала од 1 до 10 е 5,5 – што означува

на образложение, одговорноста и силата на

пад на квалитетот на дискусијата споредено

подобриот аргумент.

со периодот јули – декември 2019 година, за
кој оценката за квалитетот на дебатата беше

Овој период гледаме помала одговорност

6,0. Овој период на набљудување оценката за

на пратениците, како и пад на степенот на

дебатата во Собранието е на најниско ниво,

образложение и силата на подобриот аргумент.

споредено со минатитие периоди во 2018 и

Последователно, овој пад се рефлектира врз

2019 година. За разлика од минатите периоди,

вкупната оценка на квалитетот на дебата.

квалитетот на дебата во Собранието не ја

Генерално, квалитетот на дебатата, како и

добива минималната потребна оценка за да се

претходниот период, е на ниско ниво, со голем

именува како дебата. Во оценката на квалитетот

простор за подобрување.

Тип на дискусии



Овој период (август – декември 2020) 64% од

закони. 23% од дискусиите се однесуваа на

мониторираните дискусии беа дел од пленарни

други акти, додека 3% за пратенички прашања и

седници, додека 36% комисиски расправи,

надзорни расправи подеднакво. Како предлагач

9

а вкупно се набљудувани 1605 дискусии (на

на акт, во 84% од дискусиите се појавува

пратеници и надворешни учесници во дебатата).

владата, додека во 16% пратениците. Во 11% од

47% од дискусиите се однесуваа на измени и

дискусиите се разгледуваа акти кои во Собрание

дополнувања на закон, додека 24% на предлог

беа поднесени по скратена постапка. Според

Графикон 1.

Политичка припадност на пратениците (%)
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Законодавно правна комисија, Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, Комисија з а финансир ање и
буџет, Буџетски совет на Собранието на РМ, Комисија за уставни прашања, Комисија за економски прашања, Комисија
за култура, Комисија за образование, наука и спорт, Комисија за труд и социјална политика, Комисија за еднкави
можности на жените и мажите и К о мисиј а за транспорт, вр ски екологија
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набљудувањето, најмногу дискусија се водела

припадност на говорниците од набљудувањето

на тема предлог буџет и дополнет предлог на

во овој период произлегува дека пратениците од

буџет на Република Северна Македонија за 2021

мнозинството составенo од: СДСМ и коалиција

година како и за предлогот за изменување и

и ДУИ учествуваа во 39% од набљудуваните

дополнување на истиот, како и за предлог за

дискусии; додека опозицијата, која е составена

именување на заменици министри во Владата

од: ВМРО-ДПМНЕ и коалиција, Коалиција Алијанса

на Република Северна Македонија и за избор

за Албанците и Алтернатива, Левица и ДПА,

на судија за уставен суд.Според политичката

учествуваа во 61% од набљудуваните дискусии.

Графикон 2.

Кои пратеници биле најактивни?

278

57

204

34

Бојан Стојаноски

Диме Велковски

256

56

28

158

Дафина Стојановска

Гордана Сиљановска Давкова

44

213

Панчо Минов

38

156

Жаклина Лазаревска

46

207

Бране Петрушевски

33

154

Арбер Адеми

41

205

Љупчо Пренџов

25

142

Елми Азири

Колку минути вкупно зборувал/а

Колку пати се јавил/а за збор

Најактивни, односно пратеници кои на

Гордана Сиљјановска Давкова со 56 пати и

собраниската говорница се задржаа најдолго,

Бране Петрушевцки со 46 пати. Најактивни

се Бојан Стојаноски со 278 минути, Гордана

пратенички овој период на набљудување

Сиљјановска Давкова со 256 минути и Панчи

беа пратеничките од опозицијата, Гордана

Минов со 213 минути. Според тоа колку пати

Сиљјановска Давкова, која на говорницата се

се јавиле за збор, најактивен пратеник е Бојан

задржи 256 минути и Дафина Стојаноска со

Стојаноски кој зема збор 57 пати, пратеничката

158 минути.

Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)
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Според типот на дискусиите во овој период,

помеѓу пратениците. Пратениците 32 пати

поголем дел отпаѓаат на реплики (38%),

го користеле правото на процедуралана

додека 30% од дискусијата отпаѓа на говори

забелешка за искажување на свои ставови

и 27% на контра-реплики. Оваа укажува на

и мислења, што е за 10 процедурални

релативно задоволително ниво на интеракција

забелешки повеќе од претходната година.

Графикон 3.

Тип на дискуси (%)
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Според Деловникот на Собрание,

тоа, клучно е Собранието доследно да ги

законодавниот дом е задолжен да одржува

организира седниците за пратенички прашања.

седница на пратенички прашања секој

На оджаната седница, поставни се 9 пратенички

последен четврток од месецот. Во овој

прашања и 12 дополнителни пратенички

периодот на набљудување август – декември

прашања или 51% од дикусијата, додека другиот

2020, се одржа само една седница за

дел на дискусијата е посветена на одговорите

пратенички прашања на 30ти декември 2020

на пратеничките прашања (49%) од страна на

година. Пратеничките прашања се клучна

претставниците на владата. Од мнозинството

алатка за надзор врз работата на владата, но

поставени се 3 прашања, додека другите 18 се

и за барање одговорност од истата. Поради

поствени од страна на опозицијата.
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Графикон 3.1

Пратенички прашања - реткост (%)
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Деловник на Собрание на Република Северна Македонија https://www.sobranie.mk/content/Delovnik%20na%20RM/
DelovniknaSRMPrecistentekstAvgust13.pdf
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Осврнувајќи се кон типот на дискусија според

од репликите припаѓаaт на власта (53%).

политичката припадност на говорниците, може

Најголем дел од контра-репликите припаѓаат

да се забележи дека најголем дел од дискусијата

на опозицијата (65%). На опозицијата

е иницирана од страна на опозицијата, преку

припаѓа и поголем дел од процедуралните

нивните говори (72%), додека поголем дел

забелешки 59%.

Графикон 4.

Тип на дискусија според политичка припадност  (%)
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процедурално

опозиција

Степен на аргументација

Во 44% од анализираните дискуси,

позиција. Во споредба со претходниот

учесниците немаа аргументи, додека во

мандат во периодот јули – декември 2019,

45% од анализираните дискусии имаа слаба

нивото на аргументирање во Собранието

аргументација, односно говорниците понудија

е значително опаднато. Говорниците не

образложение на своите позиции кое не е

користеа аргументи во нивните ислагања

доволно да се смета за еден целосен аргумент.

за 16 процентни поени повеќе, додека слабо

Во 9% од дискусијата говорниците користеа

аргументираа за 2 процентни поени повеќе.

само еден аргумент за да ја образложат нивната

Еден аргумент користеа за 16 процентни

позиција. Во 2% од дискусиите се користени 2

поени помалку, додека два аргумента

аргумента, додека во набљудуваните дискусии,

користеа за 2 процентни поени помалку, што

говорниците не користеа воопшто повеќе

означува значително опѓање на нивото на

од два аргументи за да ја поткрепат својата

аргументирање.

Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)
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Графикон 5.

Степен на аргументираност на дискусиите (%)
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Ако се анализира според политичка

власта користеле два аргумента во нивната

припадност на говорниците, 43% од

дискусија, односно за 2 процентни поени

дискусијата водена од пратениците од власта

повеќе во споредба со сегашниот период.

е слабо аргументирана, додека во 50% не е

Во однос на дискусијата на пратениците од

идентификувано никакво образложение во

опозицијата во периодот август – декември

врска со темата на дискусија на седницата.

2020, 44% се карактеризира со слаба

Во само 4% од дискусиите на мнозинството

аргументираност, додека во 43% од нивните

е идентификуван еден аргумент, во 2% два

дискусии не користеле воопшто аргументи. Во

аргумента, додека користење на повеќе од

споредба со минатиот период, кај опозицијата

два аргумента не е забележано. Споредбено

е забележано зголемување од 12 процентни

со аргументираноста на дискусиите во

поени во однос на бројот на дискусии во

минатиот период на известување, степенот

кои нема аргументи (јули – декември 2019,

на аргументираност
кај демекври
власта е намален
во
31%).
Во 22% пратениците од опозицијата
јули
2018
јануари јуни
2019
сите описи. Имено, за разлика во периодот

користеле еден аргумент, што е за 11% повеќе

јули – декември 2019, за 19% повеќе власта

од сегашниот период, додека во 3% од нивната

немаше аргументи во нивните дискусии. Исто

дискусија користеле два аргумента, што е

така, во минатиот период на известување,

релативно во линија со извештајот од минатиот

во 23% од дискусиите бил идентификуван

период на известување.11

аргумент, односно за 19% процентни поени
повеќе споредено со тековниот период на

Во овој период, нивото на аргументација е на

известување. Понатаму, 4% од пратениците од

повисоко ниво кај опозицијата.

11

14

Поради релативно непроменета структура на власта и опозицијата, извештајот вклучува споредба со власта и
опозицијата од минатиот мандат
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Графикон 6.

Степен на аргументираност на дискусиите според политичка припадност (%)

2
4

2
11

4

1
2

23

22

43

39

31

31

Власт

Опозиција

43
44

50

43

Власт

Опозиција

авг-дек 2020
нема

слабо

јул-дек 2019

еден аргумент

два аргумента

повеќе од два аргумента

Во однос на тоа како пратениците одговараат

упатените аргументи, а делумно ги извртуваа

на упатени аргументи од страна на други

или игнорираа, овој период тоа се случи

говорници, за разлика од претходниот период

во 28% од дискусијата. Во 12% од случаите

(јули-декември 2019) каде 20% од дискусијата

аргументите беа целосно извртени, што е за

аргументите беа соодветно адресирани, овој

5 процентни поени повеќе од претходниот

период само 6% од дискусиите аргументите беа

период. Во 11% од случаите аргументите на

соодветво адресирани од страна на пратениците,

другите говорници беа целосно игнорирани.

односно пратеникот директно одговорил на

Што е исто за 5 процентни поени повеќе од

аргументи кои претходно му ги упатил друг

претходниот период на набљудување. Во 44%

учесник на седницата. За разлика од преходниот

од случаите немаше упатени аргументи или

период (јули - декември 2019), во кој вo 40% од

прашања од други пратеници, што посочува

дискусијата учесниците делумно одговараа на

на ниско ниво на дискусија генерално.

Графикон 7.

Степен на аргументираност на дискусиите според политичка припадност (%)
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Анализирано според политичката припадност

дискусијата не ги игнорираа аргументите, но

на говорниците, произлегува дека пратениците

ги извртија, додека опозицијата тоа го направи

од мнозинството адресираа соодветно

во 11% од дискусијата. Мнозинството ги

аргументи во 5% од дискусијата. Кај пратениците

игнорирaше аргументите на другите учесници

од опозицијата истото е забележано во 7% од

во 11% од дискусијата, додека опозицијата ги

дискусиите.

игнорираше аргументите на другите во 10% од
нивните излагања.

Пратениците од опозицијата во 26% од нивната
дискусија одлучија делумно да одговараат

Во 39% од дискусијата на власта и во 47% од

на упатените аргументи, делумно да ги

дискусијата на опозицијата не беа упатени

извртуваат или игнорираат, додека пратениците

аргументи или прашања до други говорници

од мнозинството тоа го направија во 31%

на кои можат да одговорат или да ги

од дискусијата. Мнозинството во 14% од

адресираат.

Графикон 8. Одговорност според политичка припадност (%)
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Сила на подобар аргумент

Во овој период на известување, во

на другата страна. Во 54% од дискусиите не е

набљудуваните дискусии беше забележана

забележана никаква референца за квалитетот

промена на став поради подобри аргументи во

на аргументите на другите говорници, што е за

1 случај, додека промена на став, но не поради

29% помалку од претходниот период. Во 3% од

подобри аргументи во 2 случаји и тоа само кај

дискусиите кај говорниците немаше промена на

пратеници. За разлика од претходниот период

ставови поради тоа што пратениците имаа иста

каде забележана промена на став поради

позиција и искажаа признание за вредноста

подобри аргументи беше забележана во 2

на аргументите на своите сопартијци. Во 6% од

случаји, и тоа само кај надворешни учесници

дискусијата пратеници од различна политичка

во дискусијата. Сепак, овој број останува

опција, иако не ја менуваа својата позиција,

значително низок за да може да се заклучи

сепак го признаваа квалитетот и вредноста

дека пратениците демонстрираат можноста

на аргументи на своите соговорници од други

за отвореност за исправноста на аргументите

партии. Во споредба со минатиот период (јул-дек

ИДСЦС Извештај од набљудување бр.3/2020 - февруари 2021

2019), бројот на дискусиите во кои пратениците

другите политички опции е за 27% поголем,

останаа на својот став и не ја признаа

што укажува на пониско ниво на дебата во

вредноста на аргументите на говорниците од

споредба со претходниот период.

Графикон 9.
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Доколку според партиската припадност на

вредноста на аргументите на говорниците од

говорниците се анализира отвореноста кон

другата опција, истото се случи и со дискусиите

аргументите на другите учесници на седниците,

на опозицијата (37%). Во 5% од дискусијата,

може да се заклучи дека двете страни повеќе се

мнозинството иако немаа промена на став и си ја

фокусираа на искажување на нивните ставови.

задржаа позицијата, сепак ја признаа вредноста

Во 51% од дискусијата на мнозинството и 56%

на аргументите на другиот. Слично постапи и

на опозицијата, пратениците не се осврнаа на

опозицијата во 6% од нивната дискусија.

аргументите на другиот. Споредено со минатиот
период (јули – декември 2019), оваа бројка

Говорниците од власта го променија нивниот

бележи намалување од околу 30% и кај власта и

став поради подобрите аргументи на нивните

кај опозицијата, за сметка на непризнавање на

соговорници во еден случај, додека истото

аргументите на другиот.

го направија и говорниците од опозицијата.
Говорниците од опозијата исто сменија став

Во дискусиите на мнозинството, во 37% од

по одредена точка на дневен ред, но не поради

случаите немаше промена на став и не се призна

аргументи на другиот.

Графикон 10.
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Разгледување и усвојување на извештаи на независни и регулаторни тела



Од август до декември 2020, во Собранието на

Собранието, со цел поголема транспарентност

РСМ беа поднесени 9 извештаи од независни и

на работата на извршната власт. Во овој случај,

регулаторни тела, за кои не се водеше воопшто

иако независните и регулаторните тела ги

дискусија во пленарните и комисиските седници.

имаат поднесено нивните годишни извештаи

Исклучително важно е извештаите кои се

во Собанието, граѓаните немаа никаков увид во

поднесуваат во Собрание да се разгледуваат во

работата на независните и регулаторните тела.

Табела 1.

Извештаи на независни и регулаторни тела

18

1

Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2019 година.

2

Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен во 2019 година.

3

Годишен извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од
јавен карактер во 2019 година.

4

Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2019 година

5

Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2019 година.

6

Годишен извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија за 2019 година

7

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година

8

Годишен извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата
на осигурителниот пазар во Македонија во 2019 година

9

Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2019 година

ИДСЦС Извештај од набљудување бр.3/2020 - февруари 2021

V. Почит, прекини и
ограничувања
_


Однос кон аргументите и личноста на пратениците од друга партија

Покажувањето на различни форми на

што е за 5 роцентни поени повисоко

непочитување кон говорниците или нивните

од минатиот период на набљудување.

аргументи може да ја смени евентуално

Непочитување кон аргументите на другиот е

коректната атмосфера, која е основен предуслов

искажано во 13% од случаите, што за високи

за развивање на рационална и аргументирана

10% повисоко од периодот јули – декември

дебата. Истовремено, може да го смени текот

2019). Од другата страна, почитувањето е во

на дискусијата и фокусот на пратениците од

пад за 4 процентни поени, додека делумното

аргументите да се насочи кон напади и навреди,

почитување за 5 процентни поени. Понатаму,

со што дополнително се поларизира атмосферата

за разлика во преходниот период (јули –

и се оневозможува суштинска дебата.

декември 2019) во кој пратениците во 63% од
дискусијата немаа референца кон аргументите

Овој период, почитување кон аргументите

на другиот, овој период оваа бројка бележи

е искажано во само 4% од случаите, додека

намалување за 5 процентни поени, односно

делумно почитување во 12%. Делумно

во 58% од дискусиите, пратениците немаа

непочитувње е искажано во 13% од дискусијата,

референца кон аргументите на другиот.

Графикон 11.

Однос кон аргументите на пратениците од друга партија (%)
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Кога станува збор за односот на пратениците

изрази и напади кон личноста на своите колеги

кон личноста на другиот, во 3% од дискусијата е

од спротивните политички опции. Во 5% од

искажано почитување, додека во 29% делумно

дискусијата забележано енепочитување, додека

почитување, што е за 20% повеќе во споредба

во 15% делумно непочитување. Споредено

со минатиот период на набљудување. Тоа значи

со претходниот период (јули - декември 2019

дека пратениците во дискусиите не одолеаа

година), степените на непочитување или делумно

да вметнат подбивни или поблаги навредливи

непочитување кон личноста на пратениците од
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друга партија, забележаа раст за 6, односно 3

не искажаа никаков однос кон личноста на

процентни поени, соодветно. Во овие случаи

другите говорници, овој период пратениците

говорниците во своите дискусии искажаа

не искажаа никаков однос кон личноста

целосно непочитување кон личноста на други

на другите во само 49%, што значи дека

пратеници - употребувајќи навредлив говор. За

пратениците одлучија во поголема мера да се

разлика од претходниот период (јули – декември

осврнуваат кон личноста на другите говорници

2019) кога во 77% од дискусијата пратениците

со делумно почитување или непочитување.

Графикон 12.
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Во периодот август - декември 2020

другиот, додека кон личноста на другиот не

пратениците повеќе се осврнаа кон личноста

искажаа никаков однос во 49% од дискусијата.

на соговорникот, отколку кон аргументите

Овој однос е индикатор дека пратениците

на другиот, за разлика од минатиот период

во периодот на известување повеќе се

(јули – декември 2019), кога ситуацијата била

осврнуваат кон личните карактеристики

спротивна. Тие во 58% од нивната дискусијата

на соговорниците, отколку кон суштинско

не искажаа никаков однос кон аргументите на

разгледување на аргументите на истите.

Графикон 13.

Одговорност според политичка припадност (%)
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нема
референца



Однос кон аргументи и личност според политичка припадност на пратениците

Пратениците од власта немаа референца во 52%

односно не искажаа некаков однос на

од нивната дискусија, додека во 17% од случаите е

почитување или непочитување кон аргументите

забележано делумно почитување или почитување.

на пратениците од власта. Во 25% од нивната

Во 32% од дискусијата забележано е делумно

дискусија искажаа делумно непочитување или

непочитување или непочитување кон аргументите

непочитување кон аргументите на мнозинството,

на опозицијата. Пратениците на опозицијата

додека делумно почитување или почитување

во 63% од нивните излагања немаа референца,

искажаа во 12% од нивната дискусијата.

Графикон 14.
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Во односот кон личноста на другите пратеници,

делумно непочитување и во 5% целосно

во говорите на власта во 3% е искажано

непочитување. Во 49% од нивната дисусија

почитување, во 30% делумно почитување, во 14%

немаа референца кон личноста пратениците

делумно непочитување, а во 5% непочитување.

од другите политички партии. Споредено со

Во 49% од дискусиите пратениците од власта

минатиот период (јули – декември 2019), бројот

немаа референца кон личноста на другите

на говори во кои пратениците и од власта и од

пратеници. Пратениците од опозицијата во 2%

опозицијата немаат референца кон личноста на

искажаа почитување, 28% од анализираните

другиот, е намален за 25% за сметка на делумно

дискусии имаа делумно почитување, во 16%

почитување на личноста на другите говорници.

Графикон 15.
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Во овој период, пратениците од власта искажаа

во само 2% дискусија, додека делумно

почитување кон аргументите на надворешните

почитување искажаа во 6% од нивната

членови во 18% од нивната дискусија, додека

дискусија. Делумно непочитување искажаа

во 5% е искажано делумно почитување.

во 8% од дискусијата, додека непочитување

Делумно непочитувње и непочитување е

кон аргументите на надворешните учесници

искажано во 2% од дискусијата, додека во 75%

искажаа во 11% од дискусијата. Пратениците

од дикусијата не референцираа на аргументите

од опозицијата во 72% од нивната дискусија

на надворешните членови. За разлика од

немаа референца кон аргументите на

власта, опозицијата искажа почитување

надворешните учесници во дискусијата.

12

кон аргументите на надворешните учесници

Графикон 16.

Однос кон аргументите на надворешни учесници (%)
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Кога станува збор за односот на пратениците

одолеаа да вметнат подбивни или поблаги

кон личноста на надворешни учесници,

навредливи изрази и напади кон личноста

пратениците од власта во 4% од нивната

на надворешните учесници во дискусијата.

дискусија искажаа почитување, додека во 26%

Во 8% од дискусијата забележано е делумно

делумно почитување. Експлицитно почитување

непочитување, додека во 3% од нивната

беше изразено само во еден случај. Во 1% од

дискусија е искажано непочитување - во

дискусијата искажаа делумно непочитување,

овие случаи говорниците во своите дискусии

додека во 68% од дискусијата немаа референца.

искажаа целосно непочитување кон личноста

Пратениците од опозицијата експлицитно

на надворешните учесници - употребувајќи

почитување изразија само во една дискусија,

навредлив говор. Пратениците од опозицијата

додека почитување кон надворешни учесници во

не искажаа никаков однос кон личноста на

дискусијата во 2% од нивните излагања. Во 21%

надворешните учесници во 67% од нивната

од дискусијата искажаа делумно почитување

дискусија.

– тоа значи дека пратениците во дискусиите не

12

22

Надворешни членови се сите учесници во дискусијата во Собранието на РМ кои не ја вршаат функцијата пратеник.
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Графикон 17.
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Пратениците и во овој, како и во претходните

од најмногу 10 секунди, предизвикани најчесто

периоди, ретко користеа приказни, анегдоти, или

од дофрлување кон говорниците од страна на

сведоштва во своите дискусии. Такви елементи

пратеници кои во моментот немаат добиено

се забележани во вкупно 1% од дискусиите.

збор. Во 1% од дискусијата забележано е
ограничивање, во кои говорникот укажува дека

Во дискусиите не забележан прекин во

е попречен или има пасивно попречување.

излагањето на говорниците од страна на

Генерално, дискусијата се водеше во мирна и

други пратеници. Тоа се прекини во траење

коректна атмосфера.
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VI. Маргинализираните
групи во Собранието
_
При набљудувањето на квалитетот на дебатата

групи доколку специфично не се дискутира за

во Собранието, во анализата ги вклучивме и

одреден закон или тема на дневен ред поврзано

маргинализираните групи и колку пратениците

за нивните права. Треба да се има предвид дека

се осврнуваат на нивните потреби и права

поголем дел од законите различно влијаат врз

во нивните излагања. Во периодот август –

различни групи на граѓани, и сите аспекти треба

декември 2020 година, во 93,1% од нивните

да бидат опфатени при нивно разгледување.

излагања, пратениците не се осврнуваа на

Во набљудуваните дискуии во овој период,

правата и потребите на маргинализираните

најмногу вклучени во дискусијата, иако во мал

групи. Забележано е дека пратениците во

процент, се младите (2,7%), додека најмалку беа

најголем дел од нивните излагања не се

вклчени се старите лица, самохраните родители

осврнуваат кон правата на маргинализираните

и ЛГБТ+ заедницата.

Табела 2.

Претставување на маргинализирани групи  (%)

Маргинализирани групи

Излагања (%)

Лица со попреченост

1.2

20

Корисници на социјална помош

0.3

5

Невработени

0.1

2

Стари

0

0

Роми

0.4

6

0

0

ЛГБТИ+

0.1

1

Жени

1.5

24

Жители на рурални средини

0.9

15

Млади

2.7

43

Друго

0.4

7

Нема

93.1

1494

Самохрани родители
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Излагања (број)
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VII. Демографија на
говорници
_
Овој период на набљудување на дебатата,

завшрени магистерски и докторски студии.

може да се забележи дека учеството на

Од руга страна, забележан е раст во однос

жените во дискусијата изнесува 35%, што

на учеството на пратениците Албанци во

претставува намалување за 3 процентни поени

дискусијата, каде за разлика од периодот

во споредба со минатиот период. Исто така,

јули - декември 2019, кога нивното учество

забележан е пад на учество на пратеници со

се движи околу 7%, односно, во тековниот

високо образование, за сметка на пратеници со

период нивното учество во дискусијата е 15%.

Графикон 19.

Демографска структура на говорници  (%)

65

61
31

15

пол

политичка
припадност

образование

20

14

21

ИЕ4

ИЕ3

ИЕ2

ИЕ1

магистер

високо

средно

опозиција

власт

жени

мажи

Други

Албанци

Македонци

22

1

2

етничка
припадност

25

13

11

ИЕ6

43

39

ИЕ5

35

доктор на науки

71

изборна единица
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VIII.  Прилог 1 – Индекс
на квалитет на дебата
_
Индексот на квалитет на дебата е композитен

Индексот настанува низ неколку фази каде

индекс составен од повеќе индикатори кои

последната е збир од пондерирани вредности на

произлегуваат од набљудувањето на дебата.

поединечните индикатори. Во индексот влегуваат:

Taбела 1.

Скала

Учество во
финалниот збир (%)

Степен на образложение

[-1:1]

20

Oпфат на образложение

[-1:1]

5

Oдговорност

[-1:1]

20

Сила на подобар аргумент

[-1:1]

20

Однос кон учесници од друга партија

[-1:1]

10

Однос кон аргументи на учесници од друга партија

[-1:1]

10

Однос кон надворешни учесници

[-1:1]

2,5

Однос кон аргументи на надворешни учесници

[-1:1]

2,5

Прекин

[-1:1]

5

Ограничување

[-1:1]

5

Име

За потребите на индексирање, кај секој

поединечните категории. Оценките се дадени во

од индикаторите беа доделени оценки за

следната табела:

Taбела 2.

Степен на образложение

Oпфат на образложение

оценки

повеќе од 2 аргументи

4

апстрактни принципи

2

2 аргументи

3

општо добро

2

1 аргумент

2

други групи

1

слабо

0

сопствена група

1

нема

-2

неутрално

0

Oдговорност

оценки

Сила на подобар аргумент

оценки

адресира аргументи соодветно

2

промена поради аргументи

5

делумно ги игнорира, извртува,
адресира аргументите

1

нема промена, со различна позиција,
признава аргументи

3

не се упатени аргументи прашања
од друг говорник

0

нема промена, останува на позиција,
признава аргументи

1

игнорира аргументи

-1

нема промена, не признава аргументи

0

не игнорира арг. но
ги извртува

-2

промена ама не поради аргументи

0

нема референца

0

Однос кон учесници од друга партија
експлицитно почитување
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оценки

оценки
2

Однос кон надворешни учесници
експлицитно почитување

ИДСЦС
Извештај од набљудување бр.3/2020
2021
почитување
2 - февруари
почитување

оценки
2
2

делумно почитување

1

делумно почитување

1

нема референца

0

нема референца

0

игнорира аргументи

-1

не игнорира арг. но
ги извртува

-2

Однос кон учесници од друга партија

оценки

нема промена, не признава аргументи

0

промена ама не поради аргументи

0

нема референца

0

Однос кон надворешни учесници

оценки

експлицитно почитување

2

експлицитно почитување

2

почитување

2

почитување

2

делумно почитување

1

делумно почитување

1

нема референца

0

нема референца

0

делумно непочитување

-1

делумно непочитување

-1

непочитување

-2

непочитување

-2

Однос кон аргументи на учесници
од друга партија

оценки

Однос кон аргументи на надворешни
учесници

оценки

експлицитно почитување

2

експлицитно почитување

2

почитување

2

почитување

2

делумно почитување

1

делумно почитување

1

нема референца

0

нема референца

0

делумно непочитување

-1

делумно непочитување

-1

непочитување

-2

непочитување

-2

Ограничување

оценки

Прекин

оценки

нема

0

нема прекин

0

има пасивно попречување

-1

има прекин

-1

има. говорникот укажува дека е попречен

-1

има физички прекин

-2

Секој од овие индикатори беа линеарно

оригиналната оценка да не го загуби

трансформирани во под-индекси на скала од

позитивниот или негативен знак. Оттука

-1 до 1 водејќи сметка при трансформацијата

универзалната формула на трансформација е:

За сите индикатори освен за прекин и

оценка е поголема од вредноста на највисоката

ограничување бидејќи кај овие два индикатори

можна оценка. Оттука тука формулата е:

апсолутната вредност на најниската можна

Откако ќе се калкулираат под-индексите на

табела 1. За полесна прегледност финалниот DQI

поединечните индикатори, за пресметка се

се трансформира линеарно во скала од 1 до 10

калкулира збир preDQI со пондерирани вредности

според следната формула:

на под-индексите според учеството дадено во

Овие пресметки и трансформации се прават

пренесува аритметичката средина на сите

за секој говор поединечно а во извештајот се

говори од набљудуваниот период.
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Информации за
проектот
_

Информации за
ИДСЦС
_

Швајцарската Програма за Парламентарна

ИДСЦС е тинк тенк организација која го

Поддршка (ПСП) ќе ги поддржи

истражува развојот на доброто управување,

напорите на Собранието на Република

владеењето на правото и европските интеграции

Северна Македонија за независност

на Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне

преку градење консензус, структурни

граѓанската вклученост во носењето на одлуки

реформи и градење на капацитетите во

и да ја зајакне партиципативната политичка

институционалниот развој на Собранието;

култура. Преку зајакнување на слободарските

во неговите законодавни и надзорни

вредности, ИДСЦС придонесува на соживот

улоги; и во неговата институционална

помеѓу различностите.

транспарентност и отчетност.
ПСП се спроведува од страна на
Националниот демократски институт,
Институтот за демократија „Социетас
Цивилис“ - Скопје и Центарот за
управување со промени, за поддршка на

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

стратешкото планирање на Собранието; за
реформи во управувањето со човечките
ресурси; за подобрена проценка на
влијанието на регулативата и процесите
за набавка; за посветеност кон отворени
податоци и преку мерењето на јавното
мислење и следењето на напорите за
реформи, вклучително и за поголемо
граѓанско ангажирање во процесите на

Линк
_
Ова издание е електронски достапно на:
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/поглед-на-собраниеизвештај-од-набљуд/

креирање политики.
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