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I. Методологија
_
Број на прашања: 51
Примерок: N=1010 (18г. + испитаници на целата
територија на државата)
Метод: теренска анкета лице в лице
Период: 17 февруари – 10 март 2021 год.
Статистичка грешка: ±3%.

II. Политички
контекст
_
Согласно Уставот, Собранието ја има

12 април.“3 И покрај плановите парламентарните

законодавната власт и во моментот е составено

избори да се одрржат во април 2020 година,

од 120 пратеници. Пратениците се избираат на

поради влошената ситуација со коронавирусот

непосредни избори, по пат на пропорционални

истите ќе бидат одложени.

изборни листи за мандат од четири години.
Продолжувајќи ја неформалната „традиција“

Во март 2020, претседателот на државата ќе

на земјата, во октомври 2019 премиерот

прогласи вонредна состојба, која ќе трае до

на тогашната влада на СДСМ, Зоран Заев

15ти јуни, додека во меѓувреме политичките

најави лидерска средба на која ќе предложи

партии ќе се среќават неколку пати преку

предвремени парламентарни избори, петти по

лидерски средби за одредување на датум на

ред за земјата. Изборите дојдоа откако земјата

избори, но и за потребните мерки за заштита

не беше во можност да ги отвори преговорите

на граѓаните за време на изборната кампања и

со Европската Унија (ЕУ), поради француското

гласањето. По неколку обиди и преговори, како

вето и разнишаната доверба во владата на

датум за избори се одреди 15 јули 2020 година,

СДСМ, чија платформа главно се засноваше

со неколку мерки за заштита на граѓаните од

на непрекинатиот пат на земјата кон ЕУ. Во

Ковид 19. Гласањето и изборите генерално

февруари 2020 година, на 137-та седница на

течеа на уреден начин и без поголеми

Собранието со 113 гласа „за“ и ниту еден против

инциденти или напнатост.4

или воздржан, едногласно се донесе одлуката

Прогласената вонредна состојба во март 2020

за негово распуштање, додека „следниот ден,

година од страна на претседателот, според

на 17 февруари, претседателот на Собранието,

Уставот на РСМ треба да биде потврдена

Талат Џафери, во рамките на своите уставни и

од страна на Собранието, но тогашниот

законски надлежности, ги распиша изборите на

претседател на Собранието, Талат Џафери, одби

1

2

1

2

3

4

„Заев: Одиме на брзи предвремени избори“, Дојче веле, 19 октомври 2019. Пристапено на: https://p.dw.com/
p/3RYux (последна посета: 10 март 2020)
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
Специјална мисија за проценка на изборите на ОДИХР https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/465648_2.pdf

свикување собраниска седница, изјавувајќи

Конститутивната седница на новото Собрание

дека тоа не е можно, бидејќи Собранието е

се одржи на 4 август, додека Собранието

веќе самораспушено. Од друга страна, 35

ќе продолжи со редовни плеарни седници

пратеници се потпишаа и поднесоа иницијатива

од 25-ти истиот месец. Во периодот помеѓу

за свикување итна собраниска седница, која

првичното распишување на избори и повторното

беше неуспешна. На оваа иницијатива, се

конституирање на Собранието поминаа пет

потпишаа пратеници од СДСМ, БЕСА, ДПА и од

месеци.
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независната пратеничка група, додека истата
не беше подржана од ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Со

Работата на Собранието од конститутивната

распуштено Собрание и прогласена вонредната

седница генерално стагнира поради

состојба имаше зголемена загриженост

преполовените капацитети на Собранието како

за можно влошување на демократските

резултат од влошената состојба со Ковид-19

процеси и човековите права. Оваа ситуација

пандемијата. Додека мнозинството бараше

беше особено отежнета со тоа што во тој

работата на Собранието да се префрли онлајн,

период недостасуваше надзор од страна на

опозицијата беше против овој предлог, со што

Собранието врз извршната власт, која пак доби

овој предлог не се усвои. Од 1-ви август до

и законодавни овластувања преку можноста да

16-ти март 2021 во Собранието усвоени се 101

предлага уредби со сила на закон.6

закон, од кои 51 по скратена постапка и 10 со
европско знаменце. Донесувањето закони по

На овие избори, СДСМ и коалицијата „Можеме“ -

скратена постапка создава правна несигурност,

освои 46 пратеници, ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата

непромислени закони и нефункционални и

„Обнова за Македонија“, освои 44 пратеник,

скапи процеси кои тие се обидуваат да ги

додека Демократската унија за интеграција

регулираат, додека граѓаните остануваат

(ДУИ), освои 15 пратеници. Коалиција

неинформирани за последиците од одредени

Алијансата за Албанците и Алтернатива освои

закони, кои не се разгледуваат длабински во

12 пратеници, Левица освои 2 пратеника, додека

Собранието. Понатаму, од јануари 2021, работата

Демократската партија на Албанците освои 1

на Собранието стагнира поради намалените

пратеник. Владина коалиција се формираше

капацитети, но и поради неколку блокирања

помеѓу СДСМ и коалиција „Можеме“ и ДУИ,

од страна на различни политички партии. Оваа

после неколку недели преговори помеѓу

блокада влијае врз благосостојбата на граѓаните,

политичките партии. Со оваа коалиција,

поради блокирањето на закони кои се важни

владата осигури мнозинство во Собранието

за добросостојбата на граѓаните во време на

со 61 пратеника, додека на опозиција се

пандемија, како што се законите за олеснување

формираше од ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

на последиците врз финансиската состојба на

„Обнова за Македонија“, Коалиција Алијанса на

граѓаните. Сепак, овој парламентарен состав

Албанците и Алтернатива, Левица и ДПА. Во

усвои неколку важни закони за граѓаните,

новиот парламентарен состав, 80 од вкупно 120

меѓу кои Законот за спречување и заштита од

пратеници беа новоизбрани, односно се најдоа

дискриминација и Законот за спречување и

во улога на пратеник за прв пат во нивната

заштита од насилство врз жените и семејното

кариера.

насилство.
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Џафери: Немам мандат со индивидуален акт да ја поништам одлуката за распуштање на Парламентот“.
Пристапено на: https://360stepeni.mk/, (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
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
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III. Резиме
_
Теренската анкета реализирана во 2021 година,

Контрола и надзор на Собранието врз

потврдува дека генералната перцепција на

извршната власт

граѓаните за работата на Собранието останува
релативно непроменета во последните 3

Перцепцијата на мнозинството граѓаните е дека

години, во однос на најголем дел од прашањата

Собранието не ја користи докрај својата уставна

од областа на функциите на Собранието,

надлежност за контрола над Владата, односно

неговата отвореност кон јавноста, работата

25% од испитаниците сметаат дека Владата има

на пратениците и собраниските реформи, но

целосна контрола над Собранието. Имајќи ги во

се забележуваат позитивни поместувања во

предвид пратеничките прашања како една од

споредба со минатата година. На скала од 1 -

алатките на Собранието за надзор над Владата,

најлошо, до 5 - најдобро, граѓаните ја оценија

ставовите на граѓаните се поделени во однос

работата на Собранието во 2021 со средна

на тоа дали истите се користат соодветно, или

оценка 2,6, што е на исто ниво со 2020 година,

служат за критика или реклама.

но бележи благ пад на скалата, споредено со
изминатите 3 години.

Функции на Собранието

Информираност за работата на Собранието

Иако најголем дел од граѓаните имаат
перцепција дека Собранието влијае врз

Доминантен дел од граѓаните сметаат дека

квалитетот на законите, сепак тие не се

Собранието има значајна улога во политичкиот

задоволни од нивниот квалитет и сметаат

живот на државата, но скоро половина од

дека истите се менуваат често. Токму

испитаниците не се запознаени со тоа што

донесувањето на што поквалитетни закони, како

се работело во Собранието во изминатиот

и надгледувањето над трошењето на буџетот, се

период. Како најкарактеристично од работата

посочени како најважни функции на Собранието

на овој парламентарен состав, најголем

од страна на најголем дел од граѓаните, меѓутоа

дел од анкетираните граѓани го издвоија

нивното извршување од страна на Собранието

Предлог-законот за попис, Предлог-законот

е оценето како незадоволително од страна на

за финансиска поддршка за намалување на

мнозинството граѓани.

последиците предизвикани од Ковид 19 врз
производството, откупот на грозје и винската

Јавноста во работата на Собранието

индустрија, додека трето предлогот на Левица
за Утврдување на националниот став за

Во поглед на отвореноста на Собранието кон

македонските ЕУ интеграции. Телевизијата

јавноста, најголем дел од испитаниците сметаат

останува најпопуларен канал за информирање

дека Собранието е целосно или делумно

меѓу граѓаните кога станува збор за работата на

затворено за јавноста, а пратениците не ги

Собранието, додека Собранискиот канал и веб

земаат во предвид забелешките на јавноста при

страната на Собранието, како официјални алатки

изработката на законите. Мнозинството граѓани

за информирање на Собранието, остануваат

исто така сметаат и дека пратениците од нивните

малку искористени.

изборни единици не се достапни за средби

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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со граѓаните и не ги информираат граѓаните

придонесува) во однос на сите коалиции и партии.

за својата работа. Граѓаните забележуваат и

Граѓаните се согласни со тоа дека политичките

дека пратениците недоволно се осврнуваат на

кризи треба да се решаваат во Собранието,

проблемите на општините и локалните заедници.

наместо на затворени средби меѓу раководствата

За разлика од минатите периоди, граѓаните се

на политичките партии. Анкетираните граѓани

позапознаени со тоа кои се нивните пратеници.

исто така сметаат и дека на здруженијата на
граѓаните треба да им се овозможи поголема

Кого претставуваат пратениците во Собранието

вклученост во работата на Собранието.

Испитаниците се релативно поделени околу

Реформи

впечатокот во која мера пратениците ги
претставуваат интересите на граѓаните во

Во однос на реформските процеси кои се

Собранието. Од друга страна, најголем дел од нив

најавуваа по формирањето на парламентарно

сметаат дека пратениците секогаш ги застапуваат

мнозинство и на Владата во 2017, граѓаните

интересите на нивните политички партии, своите

се генерално поделени во впечатокот за

лични интереси како и бизнис интересите.

подготвеноста на Собранието да спроведе

Доминантен дел од граѓаните изјавија дека не

реформи со кои ќе се нормализира политичката

се информирани како може да учествуваат

состојба. Мнозинството граѓани не го

во работата на Собранието, што резултира со

поддржуваат бојкотот на работата на Собранието

фактот дека значително мал дел од испитаниците

ниту развлекување и одолговлекување на дебата

се обиделе да учествуваат во работата на

за да не се донесе некој закон или одлука како

Собранието.

исправени начини за искажување на политички
ставови во работата на Собранието. Најголем

Собраниска дебата

дел од испитаниците сметаат дека промената
на изборниот модел ќе доведе до поквалитетен

8

Перцепцијата на мнозинството граѓани е дека

состав на Собранието како и до намалување на

повеќето од пратениците не се подготвени да

зависноста на пратениците од партиските лидери.

носат одлуки во име на граѓаните. Дополнително,

Испитаниците не идентификуваа доминантна

половина сметаат дека излагањата на

маргинализирана група чии интереси пратениците

пратениците се малку или воопшто не се

најмногу ги застапуваат, но првите три издвоени

аргументирани. Кога станува збор за односот

се лицата со попреченост, корисниците на

помеѓу пратениците, најголем дел од граѓаните го

социјална помош и невработените лица.

опишале како натпреварувачки и непријателски

Политички контекст на истражувањето

и имаат впечаток дека пратениците на седниците

Доминира бројот на граѓани кои сметаат дека

често или секогаш користат говор со кој ги

животот во државата се движи во погрешна

омаловажуваат и деградираат своите колеги

насока во однос на овие кои го сметаат

од други политички партии. Доминантен дел

спротивното. Најголеми оптимисти во однос

од анкетираните граѓани исто така сметаат и

на ова прашање се жителите на Југозападниот

дека пратениците до некоја мера се зависни

регион, додека најголеми песимисти се жителите

од волјата на лидерите на политичките партии

на Вардарскиот регион. На скала од 1 - најниска,

од кои доаѓаат. Во поглед на тоа колку секоја

до 10 - највисока, граѓаните со највисока оценка

од парламентарните партии придонесува кон

на доверба го оценија претседателот на државата

поквалитетна работа на Собранието, перцепцијата

– 4.5, следува Владата со 4.3 и Собранието со 4.2.

на граѓаните е негативна (целосно или делумно не

Најниска оценка на доверба доби судството со 3.1.
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IV. Информираност
за работата на
Собранието
_
Повеќе од две третини од анкетираните

на Собранието е незначителна, што е за 3

граѓани (73%) сметаат дека Собранието

процентни поени помалку од 2020 година.

игра значајна улога во политичкиот живот

Само 5% од испитаниците не знаат дали

во државата, што е за 6 процентни поени

Собранието е значајно, што укажува на

повеќе од минатат година. Од друга страна

непознавање или незаинтересираност за

23% од граѓаните сметаат дека улогата

работата на Собранието (Графикон 1).

Графикон 1.		

80

73

Kаква е улогата на Собранието во политичкиот живот во Северна Македонија (%)

67

70
60
50
40

23

30

26

20

5

10

6

0

1

0

Собранието игра
значителна улога
во политичкиот живот

Не знам

Собранието игра
незначителна улога
во политичкиот живот

2021

Одбива да
одговори

2020

73

6%

Мнозинството од анкетираните граѓани сметаат дека
Собранието игра значителна улога во политичкиот
живот, што бележи пораст од 6 процентини поени повеќе
споредбено со 2020. Од друга страна, помал број од нив
сметаат дека улогата на Собранието е незначителна, каде
процентот на испитаници бележи пад од 3 процентни
поени во споредба со 2020

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Граѓаните се поделени во однос на нивната

или целосно запознаени со тоа што го

запознаеност со работата/сработеното

сработија пратениците во овој период,

на Собранието во периодот август 2020

додека 48% одговорија дека малку

– јaнуари 2021. Во поглед на работата на

или воопшто не се запознаени со

тековниот состав на Собранието кој беше

перформансот на пратениците. Граѓаните,

избран на изборите во август 2020 година,

слично одговорија и на минатата анкета,

51% од граѓаните одговорија дека се делумно

спроведена во 2020 година (Графикон 2).

Графикон 2.		

Во која мера сметате дека сте запознаени со тоа што сработи Собранието во изминатиот
период од август 2020 до јануари 2021? (%)

50

38

40

39
33

33

30

16

20

13

13

15

10

0

Целосно сум
запознаен/а

Делумно сум
запознаен/а

2021

50/50
10

Малку сум
запознаен/а

Воопшто не сум
запознаен/а

2020

Во поглед на работата на тековниот ново избран состав
на Собранието, граѓаните одговорија слично како и на
анкетат спроведена во 2020. Така, повеќе од половина
од испитаниците се делумно или целосно запознаени
со работата на пратениците, додека пак помалку од
половина одговорија дека не се воопшто запознаени со
перформансот на пратениците.
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Прашани во однос на тоа што би издвоиле

закон за задолжување на Република Северна

како најкарактеристично од работата на овој

Македонија со заем кај Меѓународната банка

парлментарен состав, односно по што ќе го

за обнова и развој беше спомнат од страна на

запаметат тековниот состав на Собранието

9% од испитаниците, додека Предлог-одлука

избран на изборите во август 2020-та година,

за одржување на надзорна расправа на тема:

граѓаните како најзапаметливо го издвоија

,,Утврдување на причините и извршувањето

Предлог-законот за попис (22%), второ по ред

на законите во постапката за доведување

според нивните одговори е Предлог-законот

до стечај на Еуростандард банка АД Скопје’’

за финансиска поддршка за намалување на

од 7% од испитаниците. За расправата за

последиците предизвикани од Ковид 19 врз

Предлог буџетот за 2021 година, информирани

производството, откупот на грозје и винската

беа 7% од граѓаните, додека за предлогот за

индустрија (12%), додека трето предлогот на

преместување на работата на Собранието

Левица за Утврдување на националниот став за

онлајн, информирани беа само 5% од

македонските ЕУ интеграции (12%). Предлог на

испитаниците. (Графикон 3).

Графикон 3.		

По што ќе го паметите овој парламентарен состав? (%)

22

Предлог - законот за попис
Предлог на закон за финансиска поддршка
за намалување на последици...
Утврдување на нацинален став за
македонските ЕУ- интеграции, нас...
Предлог закон за задолжување на
Република Северна Македонија
Предлог-одлука за одржување на
надзорна расправа на тема: ,,Утврду...
Предлог на буџет на Република Северна
Македонија за 2021 година
Не знае / Нема одговор
Предлог на закон за изменување и
дополнување на Законот за заштитa...
Предологот за преместување на работата на
Собранието онлајн поради...
Предлог на закон за спречување и
заштита од насилство врз жените
Предлог за избор на судија на Уставен
суд на Република Северна Македонија
Предлог -закон за изменување и дополнувањe
на Законот за враќање на...
Предлог на закон за спречување и
заштита од дискриминација...
Предлог на закон за дополнување на
Законот за студентскиот станд...

12
12
9
8
7
7
5
5
4
3
3
2
1

Граѓаните, како најкарактеристично од работата на избраниот парламентарен
состав во 2020 го издојуваат на прво место Законот за Попис. На второ место
како најкарактеристично го посочија Предлог-законот за финансиска поддршка за
намалување на последиците предизвикани од Ковид 19 а на трето место предлогот
на Левица за утврдување на националниот став за македонските ЕУ интеграции.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Со оглед на здравствената криза поради

опозицијата. Сепак, повеќе од 2/3 од

Ковид-19 пандемијата, оваа година граѓаните

граѓаните поддржуваат онлајн работа на

ги прашавме и дали подржуваат онлајн работа

Собранието, но 37% од нив сметаат дека

на Собранието, во случај тоа да е потребно.

онлајн треба да работат само пратениците

Овој предлог беше актуелен во декември

кои се позитивни на Ковид-19 или се во

2020 година, како предлог од мнозинството.

самоизолација. 25% сметаат дека тоа не е

Истиот не најде поддршка од страна на

потребно (графикон 4).

Графикон 4.		

Дали граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието?

4%

25%

35%

Да
Не
Само за Ковид 19 позитивни и во изолација
Не знам/ Нема одговор

37%

2/3

12

На прашањето дали граѓаните поддржуваат онлајн
работа на Собранието, две третини од нив одговорија
дека го поддржуваат таквиот вид на работа, додека
пак за мал дел од испитаните граѓани, ваквиот тип на
работа не е потребен.
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За работата на Собранието половина од

за Собрание преку интернет страната на

испитаните граѓани најчесто се информираат

Собранието. 10% од испитаниците одговорија

преку телевизија (41%), додека 22% од граѓаните

дека информациите за работата на Собранието

се информираат од интернет портали и

ги добиваат преку интернет портали за вести,

социјални мрежи. Само 5% од анкетираните

додека 10% од испитаниците одговорија дека не

одговорија дека информациите ги добиваат

сакаат да добијат информации за Собранието

од Собранискиот канал, додека, само 3% од

или не ги интересира (Графикон 5).

испитаните граѓани ги добиваат информациите

Графикон 5.		

Доколку сакате да добиете информации за работата на Собранието, кој извор на
информации најмногу го користите? (%)

41

Телевизија
На друго место од Интернет
(пр. Facebook, Twitter)

22

Не сакам да добивам информации за
Собранието/Не ме интересира…

10

Интернет портали за вести

10

Собраниски канал

5

Пријатели, роднини, соседи и слично

4
3

Од веб сајтот на Собрание
2

Директно од политичките партии
Весник или магазини

1

Радио

1

Нешто друго

0

Не знам/без одговор

0

41%

Како најчест извор на информации за работата
на Собранието, граѓаните во најголем процент ја
издвојуваат телевизијата. Од друга страна резултатите
покажаа дека Собранискиот канал и веб страницата
на собранието, не се меѓу најнепопуларните извори на
информирање меѓу граѓаните.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Меѓутоа, прашани за тоа кои други секундарни

12% од граѓаните како секундарен извор

извори ги користат за информирање, 28%

на информации се интернет порталите за

од граѓаните одговорија дека втор извор на

вести. 11% од граѓаните одговориле дека

информација им се пријателите, роднините,

го користат Собранискиот канал како

соседите и слично, 17% одговорија дека

втор извор на информирање, додека 4% ја

тоа e телевизијата, 16% избраа интернет

користат интернет страната на Собранието

порталите и социјалните медиуми, додека за

(Графикон 5.1).

Графикон 5.1

А кои други извори ги користите за да се информирате за работата на Собранието?

28

Пријатели, роднини, соседи и слично
Телевизија

17

На друго место од Интернет
(пр. Facebook, Twitter)

16

Интернет портали за вести

12

Собраниски канал

11

Радио

4

Од веб сајтот на Собрание

4

Директно од политичките партии

4

Весник или магазини
Не знам/без одговор

28%

14

3
1

Граѓаните во најголем процент, како
секундарен извор на информации ги наведоа
своите пријатели, блиски и роднини.
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Ако се анализира според возраста на

канал и веб страната на Собранието,

испитаниците, телевизијата е главен извор на

остануваат малку искористени од граѓаните.

информации за Собранието за сите возрасни

Така, собранискиот канал, е најпопуларен

групи, освен за најмладите. Телевизијата е

помеѓу највозрасната група на граѓани (50-59

главен извор за граѓаните над 40 годишна

и 65+ години), од кои само 15% се изјасниле

возраст, додека за групите на испитаници од

дека го користат како главен извор на

18 до 39 години како доминантен извор на

информирање. Веб страната на Собранието

информации се појавуваат и интернетот и

од друга страна, иако малку користен, истиот

социјалните мрежи. Официјалните извори за

го користат 6% од граѓаните од 30- 39 години

информирање на Собранието, Собранискиот

(Графикон 4.2.).

Графикон 5.2
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Извори за информирање за работата на Собранието според возрасни групи (%)

10

8

3
6
4

4
3

2

9
2

2
5

13

7

29

2
1
4
5
1 1
2
6

1 1
6

30

1
16

15
4

Не сакам да добивам инфо
Директно од политичките партии
Од веб сајтот на Собрание
Пријатели, роднини, соседи и слично
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Радио

9
33

Нeшто друго
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13

Весник или магазин
Интернет портали за вести

4
72

5

Собраниски канал
Телевизија

52
39

26

15

18 -29

30 -39

40 -49

50 -64

Над 65

Анализирано според возраста, најмладата категорија
на граѓани (18-39) ги користат социјалните медиуми
како извор на информации, додека за граѓаните над 40
години, телевизијата е најкористениот извор.
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Прашани за тоа каков вид на содржини

има политички дебати за теми од собраниската

сметаат дека треба да бидат позастапени на

работа. Според испитаниците, следно потребно

Собранискиот канал, според 17% од граѓаните

се едукативни содржини за законодавниот

позастапени треба да бидат промотивни

процес и работата на Собранието (13%),

содржини за можностите кои им стојат на

презентација на активностите на пратеничките

граѓаните за вклучување во работата на

групи (11%), теренски посети на собраниските

Собранието и средби со пратениците, 16% од

комисии (9%) и дипломатски активности и

граѓаните сметаат дека потребни се експертски

настани на пратениците (8%). 5% од граѓаните

толкувања на усвоени закони и законски

изјавиле дека би сакале повеќе контактни

измени, додека 15% одговориле дека треба да

емисии на Собранискиот канал (Графикон 5.3).

Графикон 5.3

Каков вид на содржини сметате да треба да бидат достапни на Собранискиот канал?

Промотивни содржини за можностите
кои им стојат на граѓаните за ...

17

Експертски толкувања на усвоени
закони и законски измени

16

Политички дебати за теми
од собраниската работа

15

Едукативни содржини за законодавниот
процес и работата на Собранието

13

Презентација на активностите
на пратеничките групи

11

Теренски посети на
собраниските комисии

9

Дипломатски активности и
настани на пратениците

8

Не знам / нема одговор

6
5

Контактни емисии

17%

16

Мнозинството од испитаните граѓани сметаат дека
на собранискииот канал треба да се позастапени
промотивни содржини за можностите кои им стојат на
граѓаните за вклучување во работата на Собранието и
средби со пратениците.
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Според тоа каков вид на содржини граѓаните

на пратениците (9%) и како и повеќе

сметаат дека треба да бидат достапни на

информации за активностите и колку е

интернет страната на Собранието, 13% од

активен нивниот пратеник/пратеничка

испитаниците одговориле дека би сакале

(9%). 8% од граѓаните би сакале да видат

да имаат можност за комуникација со

повеќе едукативни содржини за улогата

пратениците и исто толку испитаниците

и надлежностите на Собранието, 7% од

одговориле дека би сакале да имаат можност

анкетираните граѓани би сакале да имаат

да поставуваат прашања до пратениците

пристап до снимките од комисиите преку

(13%). Следно достапно според одговорите

веб страницата на Собранието, како и

на граѓаните би требало да бидат снимки

информации за гласањата на пратеници по

од јавните расправии (11%), говорите

одредени точки (Графикон 5.4)

Графикон 5.4.

Каков вид на содржини сметате да треба да бидат достапни на веб страницата
на Собранието? (%)

Можности за комуникација со пратеници

13

Можност за поставување на прашања
до пратеници

13
11

Јавни расправи
Говори на пратеници

9

Повеќе информации за активностите
и колку е активен на вашиот /
вашата пратеник / пратеничка.
Едукативни содржини за улогата и
надлежностите на Собранието

9
8

Снимки од комисии

7

Гласања на пратеници по одредени точки

7

Следење на законот во сите читања /
чекори на законодавниот процес

6

Пренос во живо од собраниски седници

6

Записници од комисии и пленарни седници

5

Не знам / без одговор

5

На прашањето каква содржина би сакале да видат
граѓаните на веб страната на Собранието, во најголем
процент одговориле дека треба да има можност за
комуникација со пратениците, можност за поставување
прашања како и можност за следење на јавните расправи.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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За 71% од испитаниците, информациите кои

информациите кои ги објавуваат медиумите

ги добиваат преку медиумите се целосно

се делумно или воопшто не се доволни за да

или делумно доволни за да бидат во тек

можат да бидат во тек со законите кои ги носат

со најважните законски прописи за кои се

пратениците. Оваа перцепцијата на граѓаните

дискутира или гласа во Собранието. Од друга

не отскокнува многу со нивната перцeпција за

страна, 23% од прашаните граѓани, сметаат дека

информираност во 2020 година (Графикон 6).

Графикон 6.		

Колку информациите кои ги добивате преку медиумите за работењето на Собранието ви се
доволни за да бидете во тек со најважните законски промени (%)

50

40
40

36

35
31

30
20

14

17
9

10

6

6

6

0

Целосно ми се
доволни

Делумно ми се
доволни

Делумно не се
доволни

2021

Воопшто не се
доволни

Не знам/
Без одговор

2020

Мнозинството од граѓаните сметаат дека
информациите кој ги добиваат преку медиумите
се доволни за да бидат во тек со најважните
законски прописи.
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V. Контрола и надзор
на Собранието врз
извршната власт
_
Перцепцијата на граѓаните е дека извршната власт

врз Владата, изнесува само 4%. Понатаму, 35% од

има поголема контрола врз Собранието отколку

граѓаните изјавија дека Владата го контролира

што Собранието ја контролира Владата, според

Собранието, но сепак сметаат дека таа контрола

својата уставна надлежност. Испитаниците го

не е целосна, односно Собранието има извесен

градираа степент на контрола која, според нив,

степен на самостојност. Од друга страна,

ја има Собранието врз Владата, односно Владата

12% од граѓаните сметаат дека Собранието ја

врз Собранието. Имено, на скала од -3, што значи

контролира Владата, но дека таа контрола не е

Владата има целосна контрола врз Собранието

целосна, односно Владата има одреден степен

до 3, што значи дека Собранието има целосна

на самостојност. 24% од испитаниците, немале

контрола врз Владата, 25% од испитаниците

конкретно мислење во однос на тоа колкава е

изјавија дека Владата има целосна контрола врз

контролата на Собранието над Владата, односно

Собранието, додека процентот на граѓани кои

колкава е контролата на Владата врз Собранието

мислат дека Собранието има целосна контрола

(Графикон 7).

Графикон 7.

Колкав степен на контрола има Собранието над Владата, односно Владата над Собранието? (%)
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The Government has
complete control
over the Parliament
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0
No opinion

1

4

2

3
The Parliamnet has
compete control
over the Government

Половина од граѓаните сметаат дека Владата
до извесен степен ја контролира работата на
Собранието. Од друга страна, бројот на граѓани
кои сметаат дека Собранието ја контролира
Владата, е значително помал.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Во однос на пратеничките прашања, кои

согласуваат дека прашањата се корисни за

претставуваат еден од инструментите за

„полагање отчет пред пратениците од страна

контрола на Собранието врз работата на

на Владата“. 62% од испитаниците целосно или

министерствата и генерално на Владата,

делумно се согласуваат дека пратеничките

повеќе од половина од испитаниците (68%)

прашања „се корисни за информирање

делумно или целосно се согласуваат дека

на граѓаните за работата на Владата и

тие се користат за „критика на Владата.“

другите институции“, додека 57% сметаат

Повеќе од половина од граѓаните (60%)

дека тие „имаат влијание врз обезбедување

делумно или целосно се согласуваат дека

одговорност од страна на институциите“.

пратеничките прашања се користат и за

Генерално, мислењата на граѓаните се

„рекламирање на Владата.“ Пратеничките

поделени во однос на тоа дали тие сметаат

прашања „овозможуваат надзор врз работата

дека пратеничките прашања се користат

на министрите“ според 64% од испитаниците.

соодветно, или се користат за критика или

66% од граѓаните делумно или целосно се

реклама (Графикон 8).

Графикон 8.

Пратеничките прашања: (%)

Се користат за да се критикуваат
владата и другите институции

31

Се корисни за полагање отчет пред
пратениците од страна на институциите
Ги информираат граѓаните за работата
на владата и другите институции
Се користат за рекламирање на владата
и другите институции

27

Овозможуваат надзор врз работата
на министрите

21

20

36

22

35

8

7

11

6

13

6

11

21

43

Делумно се согласувам

Воопшто не се согласувам

17

41

24
22

17

39

21

Имаат влијание врз обезбедување
одговорност на институциите

Целосно се согласувам

37

15
21

Делумно не се согласувам

Не знам / Без одговор

Мнозинството од испитаните граѓани сметаат
дека пратеничките прашања служат за критика
на владата, додека пак во најмал процент, сметаат
дека тие „имаат влијание врз обезбедување
одговорност од страна на институциите“
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VI. Функции на
Собранието
_
Две третини (68%) од граѓаните сметаат дека

тоа колку Собранието влијае врз законите

Собранието има умерено или многу влијание

бележи позитивна промена. Имено, споредено

врз квалитетот на законите. Од друга страна,

со 2020-та година, кога 65% од граѓаните

процентот на испитаници кои сметаат дека

сметале дека Собранието многу или умерено

Собранието умерено не влијае врз квалитетот

влијае на квалитетот на законите, процентот

на законите во Северна Македонија е 29%.

на граѓаните кои го делат ова мислење во

Споредено со минатата година, може да се

2021-та е зголемен за 3 процентни поени

забележи дека перцепцијата на граѓаните за

(Графикон 9).

Графикон 9.		

Во колкава мера Собранието влијае на квалитетот на законите во нашата земја? (%)
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не влијае
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Не знам/
Без одговор

2018

Две третини од граѓаните сметаат дека
Собранието има умерено или многу влијание
врз квалитетот на законите.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Сепак, и покрај тоа што има позитивна промена

бележи благо подобрување, имајќи во предвид

кај перцепцијата на граѓаните за тоа колку

дека во 2020-та, 57% од испитаниците биле

Собранието има влијание врз квалитетот на

умерено или целосно незадоволни од квалитетот

законите, 54% од испитаниците се целосно

на законите (3 процентни поени повеќе од 2021).

или делумно незадоволни од квалитетот на

Од друга страна, перцепцијата на граѓаните е

истите. Процентот на граѓани кои сметаат дека

влошена во споредба со 2019 година кога 51%

квалитетот на законите е добар или умерено

од испитаниците беа целосно или делумно

добар, е за 13 процентни поени понизок (41%).

незадоволни од квалитетот и 2018 година кога

Оваа состојба, споредено со минатата година

исто сметаа 52% од испитаниците (графикон 10).

Графикон 10.

Колку сте задоволни од квалитетот на законите кои се носат во Собранието? (%)
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Мнозинството од граѓаните се незадоволни од
квалитетот на донесените закони.
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Не знам/
Без одговор

Мнозинството граѓани (55%), сметаат дека

менуваат ретко, од кои за 8% тие се менуваат

законите во Северна Македонија се менуваат

ретко, а за 3% премногу ретко. Имајќи ги во

често или премногу често, притоа за 25%

предвид резултатите од минатите години, може

законите се менуваат премногу често, а за

да се заклучи дека процентот на граѓани што

30% често. Според 26% од испитаниците

сметаат дека законите се менуваат премногу

законите се менуваат доволно често. Само

често е намален за 7 процентни поени во однос

11% од испитаниците сметаат дека законите се

на 2020 - 32% (графикон 11).

Графикон 11.

Колку често се менуваат законите? (%)
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Мнозинството граѓани сметаат дека законите
во Северна Македонија се менуваат често или
премногу често.
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На скала од 1 до 10 (каде што 1 значи воопшто не

ја наведуваат функцијата на Собранието да се грижи

е важна, а 10 значи многу е важна), испитаниците

за тоа како се спроведуваат законите и политиките,

ја оценуваа важноста на поединечните функции

со оценка 8,7, и функцијата да ја контролира Владата

на Собранието. Испитаниците исто така беа

и министерствата со средна оценка 9,1. И тука тие

прашани, на скала од 1 до 10, да определат во која

сметаат дека пратениците само делумно ги извршуваат

мера сметаат дека пратениците ги исполнуваат

овие функции, оценувајќи го извршувањето и на двете

тие функции. Притоа, како најважни функции на

функции со 5,0.

Собранието на прво место се оценети функцијата
да донесува што поквалитетни закони, со средна

Граѓаните како најмалку важна функција на Собранието

оценка од 9,2 и да надгледува како се троши

го оценија носењето на што е можно повеќе закони и

буџетот, исто со средна оценка 9,2. Меѓутоа,

законски измени во што пократок временски период,

граѓаните сметаат дека пратениците само делумно

со средна оценка 8,0. Испитаниците сметаат дека иако

ги исполнуваат овие функции, со што носењето

според нив тоа е најмалку важно, споредено со другите

поквалитетни закони е оценето со 5,1, додека

наведени функции на Собранието, пратениците токму

исполнувањето на функцијата надгледувањето на

тоа најмногу го извршувале - што е оценето со 6,1

буџетот, ја оцениле со средна оценка 5,0.

односно највисока средна оценка во однос на тоа во
која мера Собранието ги исполнува основните функции

На трето место според важноста испитаниците

Графикон 12.

Средна оценка на скала од 1-10 за важност на функциите на Собранието и во која мера
пратениците ги извршуваат (%)

9.2

9.2

(Графикон 12).
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Во која мера се извршуваат функциите

Граѓаните како најважни фукнции на Собранието ги издвојуваат функциите да носи
поквалитетни закони на прво место, и да надгледува како се троши буџетот. Како
најмалку важна функција ја издвоија носењето на што е можно повеќе закони и законски
измени во што пократок временски период, за која од друга страна, граѓаните исто така
сметаат и дека пратениците најмногу ја извршувале.
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VII. Јавноста
во работата на
Собранието
_
Во поглед на отвореноста на Собранието

учеството на граѓаните во работата на

кон јавноста, повеќе од половината

Собранието во онлајн сферата. Собранието

од испитаниците (55%) сметаат дека

е целосно или делумно отворено за учество

Собранието е целосно или делумно

на јавноста според 33% од испитаниците,

затворено за јавноста, што е за 6 процентни

додека 12% од немаат мислење по оваа

поени повеќе од минатата година. Оваа

прашање. Имајќи ги во предвид резултатите

перцепција меѓудругото, се должи и на

од минатиот период, може да се забележи

затвореноста на Собранието за јавноста

дека оваа година има мало влошување на

поради Ковид 19 панедмијата и потребата

перцепцијата на граѓаните за отвореноста на

за заштитни мерки, кои го ограничуваат

Собранието (графикон 13).

Графикон 13.

Во која мера сметате дека Собранието е отворено за учество на јавноста во неговата
работа? (%)

50

40

32 32 31
26

30

28

26

28

30

27
24

25
23

20

7
10

12 12 11
9
6

5

6

0

Целосно
отворено

Делумно
отворено

Делумно
затворено

2021

6%

2020

2019

Целосно
затворено

Не знам/
Без одговор

2018

Мнозинството од испитаниците сметаат дека
Собранието, до извесен степен, е затворено за уество
на јавноста во неговата работа, што бележи пораст од 6
процентни поени за разлика од минатата година.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Речиси половина од испитаниците (49%)

испитаници, 28% сметаат дека предлозите

сметаат дека пратениците се затворени

понекогаш се земаат предвид. Според

за забелешките на јавноста и граѓанските

15% од испитаниците, пратениците често

организации при изработката на законите. Од

или секогаш ги вклучуваат предлозите

нив, 32% сметаат дека ретко се вклучуваат

на јавноста и организациите, што е за 4

забелешките, додека 17% сметаат дека

процентни поени повеќе во споредба со 2020

тие целосно се игнорирани од страна на

година. Перцепцијата на граѓаните во однос

пратениците, што е за 7 процентни поени

на ова прашање е речиси константна во

помалку од минатата година. Од вкупниот број

последните 3 години (Графикон 14).

Графикон 14.

Колку често пратениците ги вклучуваат забелешките од јавноста и граѓанските организации
при изработка на законите? (%)
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За речиси половина од испитаниците, пратениците се до
извесен степен затворени за забелешките на јавноста и
граѓанските организации при изработката на законите.
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На испитаниците им беа прочитани

беа непознати. На прашањето дали

имињата на пратениците/чките избрани

знаат кои се избраните претставници

од нивната изборна единица/општина/

од нивната изборна единица/регион/

регион. Притоа, за една третина од

општина во Собранието, повеќе од

граѓаните (29%) имињата на пратениците од

две третини од анкетираните (68%)

нивната изборна единица/општина/регион

одговорија позитивно (Графикон 15).

Графикон 15.

Дали знаете кој е пратеник/чка од вашата изборна единица? (%)
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За една третина од граѓаните, имињата на пратениците
од нивната изборна единица се непознати.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)

27

Речиси половина од испитаните граѓани

споредба со минатата година. Во споредба со

сметаат дека пратениците од нивните изборни

минатиот период, оваа година перцепцијата

единици не се достапни за средби (45%). Дека

за достапноста на пратениците е подобрена

пратениците се достапни за средби сметаат

(Графикон 16).

30% од испитаниците, што е за 9% повеќе во

Графикон 16.

Пратеникот/чката од вашиот регион (општина, изборна единица)е достапен/а за средби
со граѓаните (%)
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Речиси половина од граѓаните одговорија дека
пратениците од нивната изборна единица не се достапни
за средби со граѓаните. Сепак, забележани се позитивни
придвижувања во однос на ова прашање, споредено со
минатите години.
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Според 24% од испитаните граѓани, пратениците

во пратеничките канцеларии, исто толку

од нивниот регион воопшто не ги информираат

сметаат дека тоа го праваат преку јавни

за својата работа, што е за значителни 16%

настапи, додека 7% преку средби со граѓани

помалку во споредба со 2020 година. 19%

на јавни локации. 11% од граѓаните не знаат

сметаат дека пратениците тоа го прават преку

преку кој канал пратениците од нивниот

медиуми, исто толку сметаат дека пратениците

регион ги информираат граѓаните за својата

ги информираат преку социјални мрежи.

работа. Генерално, перцепцијата на граѓаните

Според 8% од испитаниците, пратениците од

е подобрена во однос на минатата година

нивниот регион ги информираат преку средби

(Графикон 17).

Графикон 17.

Пратениците од вашиот регион ги информираат граѓаните за својата работа преку (%)
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Најголем процент од испитаниците сметаат дека
пратениците од нивниот регион не ги информираат
граѓаните за својата работа. Сепак, забележани се
позитивни придвижувања во однос на ова прашање,
споредено со минатите години.
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Најголем процент од испитаниците (25%)

најголем дел од каналите кои тие сметаат

сметаат дека пратениците треба да ги

дека се соодветно средство за информирање

информираат граѓаните од својот регион

на граѓаните за работата на пратениците, е

преку средби со граѓани на јавни локации. 19%

релативно идентична во последните 3 години.

сметат дека треба да бидат информирани преку

Забележан е пад од 8 процентни поени во

средби во пратенички канцеларии и преку јавни

споредба со 2020 година кај популарноста на

настани, додека 18% сметат дека пратениците

средбите во јавни локации. Овој пад може да

треба тоа да го сторат преку медиуми. 14%

се должи на ограничувањата за јавни собири,

сметаат дека социјалните мрежи се соодветен

со цел заштита на здравјето на граѓаните,

канал за информирање на граѓаните.

поради здравствената криза со Ковид-19

Перцепцијата на испитаниците во однос на

панедмијата (Графикон 18).

Графикон 18.

На кој начин сметате дека пратениците од вашиот регион треба да ги информираат
граѓаните за својата работа (%)
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Најголем процент од граѓаните сметаат дека
пратениците треба да ги информираат граѓаните
преку средби на јавни локации. Како следни
популарни механизми ги наброиле средби во
пратенички канцеларии, јавни настапи и медиуми.
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Не знам
/нема
одговор

Генералната перцепција на граѓаните е

споредба со 2020 (53%), оваа разлика делумно

дека пратениците недоволно се осврнуваат

се должи на соодветното зголемувањето на

на проблемите на општините и локалните

граѓани кои сметаат дека пратениците од

заедници. 43% одговорија дека не се случило

нивниот регион покренале некоја иницијатива

пратеник од нивниот регион да покрене

за проблем со кој се соочува нивната општина,

иницијатива во Собранието за локален проблем,

имено процентот на граѓани кои сметаат

додека 21% изјавиле дека нивниот пратеник

дека пратениците покренуваат инцијативи за

го сторил тоа. Процентот на испитаници кои

локални проблеми, е поголем за 6 процентни

сметаат дека пратениците не се осврнуваат на

поени спродено со 2020 година (Графикон 19).

локални проблеми во 2021 е намален за 10% во

Графикон 19.

Дали се случило пратеникот од вашиот регион да покрене иницијатива во Собранието за
проблем со кој се соочува вашата општина? (%)
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Перцепција на граѓаните е дека пратениците недоволно
се осврнуваат на проблемите на општините и локалните
заедници, со што најголем процент од нив велат дека
не се случило пратеник од нивниот регион да покрене
иницијатива во Собранието за локален проблем. Сепак,
забележани се позитивни придвижувања во однос на ова
прашање, споредено со минатите години.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
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VIII. Кого претставуваат
пратениците во
Собранието
_
Граѓаните се релативно поделени околу впечатокот

но сепак поместувањата се значително мали.

во која мера пратениците ги претставуваат

Имајќи ги во предвид последните четири години

нивните интереси во Собранието. Скоро половина

перцепцијата на граѓаните во 2018 година била

од испитаниците (48%) сметаат дека избраните

најпозитивна, по што во 2019 и 2020 забележан

пратеници делумно ги претставуваат интересите на

е благ пад, за во 2021 повторно да забележи

граѓаните, додека 41% сметаат дека пратениците

благ пораст. Имено, во 2018 година, 40% од

воопшто не ги претставуваат интересите на

граѓаните сметале дека пратениците воопшто не ги

граѓаните. Само 8% од испитаниците изјавиле дека

претставуваат интересите на граѓаните, што е за 5,

интересите на граѓаните се целосно претставени од

односно 7 процентни поени помалку во споредба со

страна на пратениците.

2020 (45%) и 2019 (47%) соодветно, додека во 2021
овој процент е скоро ист (41%). Понатаму, споредено

Споредено со анализите од 2020 и 2019 година,

со 2018 (50%), во 2020 и 2019 за 5, а во 2021 за 2

може да се заклучи дека има благо подобрување

процентни поени е намален и бројот на граѓани

на перцепцијата на граѓаните во однос на тоа дали

кои сметаат дека нивните интереси се делумно

пратениците ги претставуваат нивните интересите,

претставени од пратениците (Графикон 20).

Графикон 20.

Колку сметате дека избраните пратеници ги претставуваат интересите на граѓаните? (%)
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Граѓаните се генерално поделени околу впечатокот
во која мера пратениците ги претставуваат нивните
интереси во Собранието.
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3

Над две третини (76%) од испитаните граѓани

лични интереси. На трето место, за 57% од

сметаат дека пратениците во Собранието

граѓаните, пратениците секогаш застапуваат

секогаш ги застапуваат интересите на нивните

нечии бизнис интереси. 36% сметаат дека

политички партии, додека 70% сметаат дека

пратениците никогаш не ги застапуваат

пратениците секогаш ги застапуваат своите

интересите на граѓаните (Графикон 21).

Графикон 21.

Колку често пратениците ги застапуваат следниве интереси? (%)

Интересите на граѓаните

70

Бизнис интереси

17

54

Интересите на етничката
задница каде припаѓаат

6

48

Интересите на граѓаните
од нивните изборни единици

30

25

35

10

Секогаш

Никогаш

7

6

20

52

Понекогаш

4 2

15

57

Сопствени лични интереси

4

18

30

3

25

76

Интересите на својата
политичка партија

Интересите на граѓаните

21

7

20

36

2

Не знам / Без одговор

Мнозинствотот од анкетираните сметаат дека
пратениците во најголемиот дел ги застапуваат
своите лични интересите или интересите на
своите политички партии.
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Доминантен дел од испитаниците - 80%

кои изјавиле дека знаат како можат да се

одговорија дека не се информирани како може

вклучат во работата на Собранието, и благ

да учествуваат во работата на Собранието,

пад на процентот на граѓани кои изјавиле

додека 20% одговорија дека се информирани.

дека не се информирани за механизмите за

Имајќи ги во предвид резултатите од минатите

учество. Така, процентот на неинформирани

четири години, може да се заклучи дека

граѓани во 2021 (80%) е понизок за 3 односно

значителен број на граѓани се константно

8 процентни поени во однос на 2020 (83%) и

неинформирани во однос на нивните права за

2019 (88%) соодветно, додека процентот на

учество во работата на Собранието.

граѓани кои изјавиле дека знаат како да се
вклучат во работата на Собранието е повисок

Сепак, споредено со минатите години, во 2021

за 8 процентни поени во однос на 2020, 2019

е забележан пораст на процентот на граѓани

и 2018 (12%, Графикон 22).

Графикон 22.

Дали сте информирани како можете да учествувате во работата на Собранието? (%)
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Доминантен дел од испитаниците константно изјавуваат
дека не се информирани за тоа како можат да учествуваат
во работата на Собранието.
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Дури 93% од испитаните граѓани досега не

Само 7% од испитаниците се обиделе да

се обиделе да учествуваат во работата на

учествуваат во работата на Собранието. Оваа

Собранието, што меѓу другото се должи и на

состојба е речиси непроменета во последните

релативно ниското ниво на информираност

4 години (Графикон 23).

(20%) за тоа кои се механизмите за учество.

Графикон 23.

Дали досега сте се обиделе да учествувате во работата на Собранието?
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Значително доминантен дел од граѓаните,
константно изјавуваат дека досега не се обиделе
да учествуваат во работата на Собранието.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
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54% од граѓаните целосно или делумно

за вклучување на граѓаните во работата на

се согласуваат со изјавата дека (онлајн)

Собранието. Имено, 64% од испитаниците во

интернет петициите се добар начин/алатка

2019-та целосно или делумно ја поддржале

за вклучување на граѓаните во работата на

(онлајн) интернет петициите, што претставува

Собранието. Со оваа изјава делумно не се

пад од 8 процентни поени споредено со

согласуваат 19% од граѓаните, додека 11%

2020, и пад од 10 процентни поени во 2021.

целосно не се согласуваат. 16% не знаеја или

Во 2018 година овој процент изнесувал 59%,

не сакаа да одговорат на ова прашање.

што исто така бележи пад од 5 процентни
поени во 2021. За сметка на тоа, соодветно

Споредено со 2020 и 2019 година, може да

поголем е бројот на граѓани кои се скептични

се забележи значителен пад на позитивната

во однос на (онлајн) интернет петициите во

перцепцијата на граѓаните дека (онлајн)

2021, споредено со 2020, 2019 и 2018 година

интернет петициите се добар начин/алатка

(Графикон 24).

Графикон 24.

(онлајн) Интернет петициите се добар начин/алатка за вклучување на граѓаните во
работата на Собранието (%)
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Повеќе од половина од испитаниците целосно или
делумно се согласуваат со изјавата дека интернет
петициите се добар начин/алатка за вклучување на
граѓаните во работата на Собранието.
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Не знам/
Без одговор

Од понудените опции за тоа како можат

постават прашање до пратениците. Сепак, на

граѓаните да се вклучат во работата на

значително висок број од испитаниците - 26%,

Собранието, најголем процент од испитаниците

не им беа познати ниту еден од прочитаните и

– 19% одговорија дека можат да побараат

достапни механизми (Графикон 25).

средба со пратеник, а на второ место со 17% да

Графикон 25.

На каков начин сметате дека можете да учествувате во работата на Собранието? (%)

19

Да побарате средба со пратеник?

17

Да поставите прашање до пратениците?

Да поведете иницијатива за донесување
на закон или измени на закон?

9

Да добиете информација за
следните законски прописи и акти за кои ќе
расправа Собранието во претстојниот период

8

Да присуствувате на пленарна
седница на Собранието?

6

Да присуствувате на комисиска седница?

6

Да поведете иницијатива за распишување
на локален референдум

6

Да поведете иницијатива за распишување на
национален референдум?

3

26

Не знам

Граѓаните најмногу сметаа дека можат да се
вклучат во работата на Собранието преку средбата
со пратеник и поставување на прашања до
пратеникот. Сепак, значителен дел од испитаниците,
не се запознаени со достапните механизми за
учество во работата на Собранието.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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IX. Собраниска
дебата
_
Речиси две третини од граѓаните (65%) сметаат

кои мислат дека сите или повеќето пратеници

дека повеќето од пратениците не се подготвени

ги поседуваат потребните знаења, во 2021

да носат одлуки во име на граѓаните. Соодветно

е забележан пад од 4 односно 6 процентни

на тоа, само околу една третина од испитаниците

поени споредено со 2020 (36%) и 2019 (38%)

(32%), сметаат дека повеќето од пратениците

соодветно. Соодветно на овој негативен

имаат доволно знаење да одлучуваат во име

тренд, во 2021 е забележано зголемување

на граѓаните. Во споредба со резултатите од

на процентот на граѓани кои сметаат дека

минатите години, се забележува пад во однос

повеќето пратеници не поседуваат доволно

на перцепцијата на граѓаните дека пратениците

знаење и подготвеност за носење одлуки, за 5

имаа доволно знаење и подготвеност за носење

односно 6 процентни поени споредено со 2020

одлуки. Така во однос на процентот на граѓани

(60%) и 2019 година (59%, Графикон 26).

Графикон 26.

Во колкава мера сметате дека пратениците имаат доволно знаење и подготвеност за да
носат одлуки во име на граѓаните? (%)
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Две третини од граѓаните сметаат дека повеќето од
пратениците не се доволно подготвени да носат одлуки
во име на граѓаните.
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Перцепцијата на повеќе од две третини

мнозинството главно ги зема предвид, додека

од анкетираните граѓани (72%) е дека во

само 3% одговорија дека во дискусиите

парламентарните дебати владејачкото

власта целосно ги зема предвид аргументите

мнозинство во главно или воопшто не ги

на опозицијата. Оваа перцепција на граѓаните,

зема предвид аргументите на опозицијата при

останува генерално непроменета во

носењето на одлуките. За 18% од испитаниците

последните 4 години (Графикон 27).

Графикон 27.

Пратениците од владеачкото мнозинство ги земаат предвид аргументите на пратениците
од опозицијата при носењето на одлуките во Собранието (%)
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Перцепцијата на повеќе од две третини од граѓаните
е дека во парламентарните дебати владејачкото
мнозинство во главно или воопшто не ги зема
предвид аргументите на опозицијата при носењето
на одлуките. Ваквата состојба генерално останува
непроменета во последните 4 години.
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Половина од граѓаните (50%) имаат негативна

или секогаш се повикуваат на аргументи во

перцепција, односно сметаат дека пратениците

нивните говори во Собранието. Споредено

ретко (44%) или никогаш (6%) не користат

со минатите години, може да се заклучи

аргументи во своите излагања. 39% од

дека состојбата во однос на ова прашање е

граѓаните сметаат дека пратениците често

генерално непроменета (Графикон 28).

90

Графикон 28.

Колку често се користат аргументи во дебатата помеѓу пратениците во Собранието? (%)
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Половина од испитаните граѓани имаат негативна
перцепција, односно сметаат дека пратениците ретко
или никогаш не користат аргументи во своите излагања.
Споредбено со минатите години, може да се заклучи дека
ваквата состојба е генерално непроменета.
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73% од анкетираните граѓани имаат впечаток

перцепција кај граѓаните во однос на ова

дека пратениците на седниците често или

прашање. Имено во 2020 година, процентот

секогаш користат говор со кој ги омаловажуваат

на граѓаните што сметале дека пратениците

и деградираат своите политички противници.

никогаш или ретко користат омаловажувачки

Од вкупниот број на испитаници, 58% сметаат

и деградирачки говор кон своите колеги

дека пратениците тоа го прават често. За 15% од

од друга партија изнесувал 26%, што е за 5

граѓаните пратениците секогаш употребуваат

процентни поени поголем во поредба со 2021

омаловажувачки и деградирачки речник против

(21%). Од друга страна, во споредба со 2019

своите “противници“. Вкупно 21% од испитаните

година, кога 63% од граѓаните сметале дека

граѓани велат дека пратениците најчесто или

пратениците само често или секогаш користат

никогаш не користат ваков говор.

омаловажувачки говор, во следните две години,
овој процент бележи пораст од 9 процентни

Споредено со анализите од 2020 и 2019 година,

поени во 2020 (72%), и 10 процентни поени во

забележан е благ пораст на негативната

2021 (73%, Графикон 29).

Графикон 29.

Колку често пратениците користат говор во кој ги омаловажуваат и деградираат своите
противници врз основа на нивната политичка, етничка, верска, родова припадност? (%)
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Повеќе од две третини од испитаниците имаат впечаток
дека пратениците често или секогаш пратениците
користат говор со кој ги деградираат и омаловажуваат
своите политички противници.
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39% од анкетираните во 2021 година го

пратениците во Собранието, и соодветно

опишале односот помеѓу пратениците во

намалување на процентот на граѓани кои

Собранието како непријателски. За 41%

сметаат дека односот меѓу пратениците е

од граѓаните односот меѓу пратениците е

позитивен. Имено во 2019 година, 33% од

натпреварувачки, додека само 10% сметаат

испитаниците сметале дека пратениците меѓу

дека односот меѓу пратениците е толерантен

себе се однесуваат непријателски, додека

и 6% дека пратениците соработуваат меѓу

во 2021 (39%) и 2020 (40%) овој процент е

себе. Споредено со одговорите на граѓаните

зголемен за 6 односно 8 процентни поени

од минатата, 2020 година, може да се заклучи

соодветно. Во 2021 и 2020 година, споредено

дека оваа перцепција на граѓаните е речиси

до 2019 (19%), консеквентно е намален

идентична во последните две години. Сепак,

процентот на граѓани кои односот меѓу

споредено со 2019 година, забележително е

пратениците го опишуваат како толерантен

зголемување на процентот на граѓаните кои

(пад за 9 процентни поени во 2021 – 10%,

имаат негативна перцепција за односот помеѓу

односно 10 во 2020 – 9%, Графикон 30).

Графикон 30.
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Најголем процент од анкетираните го опишале
односот помеѓу пратениците во Собранието како
натпреварувачки и непријателски.
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Процентот на испитаници кои сметаат дека

треба да има повеќе слух за ставовите на

парламентарното мнозинство треба да има

опозицијата, во 2021 е забележан пад од 7

повеќе слух за ставовите на опозицијата изнесува

процентни поени. Соодветно, споредено со

68%, додека спротивниот став го имаат 20% од

2018 (17%), во 2021 (20%) е зголемен бројот

граѓаните. Оваа состојба е речиси идентична со

на граѓани кои не сметаат дека мнозинството

состојбата во минатите две години, 2020 и 2019

во Парламентот треба да има поголем слух

година. Од друга страна споредено со 2018-та,

во однос на ставовите на опозицијата, за 3

кога 75% од граѓаните сметале дека мнозинство

процентни поени (Графикон 31).

Графикон 31.

Дали сметате дека мнозинството во парламентот треба да има повеќе слух за ставовите
на опозицијата? (%)
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Повеќе од половина од испитаници сметаат дека
парламентарното мнозинство треба да има повеќе
слух за ставовите на опозицијата.
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Перцепцијата на доминантен дел од

од 2020 и 2019 година, забележителен е благ

анкетираните граѓани (86%) е дека

растечки тренд кај процентот на граѓани кои

пратениците до некоја мера се зависни

сметаат дека пратениците се до извесен степен

од волјата на лидерите на политичките

зависни од волјата на лидерите на нивните

партии од кои доаѓаат. Скоро две третини

матични политички партии. Во прилог на овој

од анкетираните граѓани (60%) целосно се

заклучок, во 2021 се забележува зголемување

согласуваат со оваа изјава, додека 26%

за 4 процентни поени на процентот на граѓаните

делумно се согласуваат. 8% од испитаниците

кои делумно или целосно се согласуваат

делумно не се согласуваат, додека само

со изјавата во споредба со 2020 (82%), и 3

2% целосно не се согласуваат со изјавата

процентни поени во споредба со 2019 (83%),

дека пратениците се зависни од партиските

(Графикон 32).

лидери. Имајќи ги во предвид анализите

Графикон 32.

Пратениците се целосно зависни од волјата на лидерите на политичките партии (%)
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Перцепцијата на доминантен дел од анкетираните
граѓани е дека пратениците до некоја мера се
зависни од волјата на лидерите на политичките
партии од кои доаѓаат. Во споредба со минатите
две години, забележителен е благ растечки тренд кај
процентот на граѓани по ова прашање.
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Дури 74% од испитаниците се согласуваат со

непроменет во последните три години, сепак

изјавата дека политичките кризи треба да се

забележителна е разликата помеѓу бројот на

решаваат во Собранието, наместо на затворени

граѓани кои целосно или делумно се убедени

средби меѓу раководствата на политичките

во тоа. Имено, во 2019 година половина од

партии. Од нив 47% целосно се согласуваат,

испитаниците (50%), целосно се согласуваат

додека 27% делумно се согласуваат со изјавата.

со изјавата, додека нивниот број бележи пад

Од друга страна, вкупно 18% од граѓаните

за значителни 15 процентни поени во 2020

изјавија дека не се согласуваат со изјавата

(35%), и пад од 4 процентни поени во 2021

дека Собранието е местото за решавање на

(47%). За сметка на тоа, во 2019-та, 22% од

политичките кризи од кои 12% делумно не се

испитаниците делумно се согласуваат дека

согласуваат, а 6% целосно не се согласуваат.

политичките кризи треба да се решаваат
во Собранието, што е пак за 15 процентни

И покрај тоа што процентот на граѓани кои

поени помалку во споредба со 2020 (37%),

се согласни дека политичките кризи треба

односно 5 процентни поени во 2021 (27%,

да се решаваат во Собранието е речиси

Графикон 33).

Графикон 33.

Политичките кризи треба да се решаваат во Собранието, а не преку лидерски средби (%)

90
80
70
60
50

50 51

47

37

35

27

40
30

22 24
12 10 11

20

8

6

12 10

8

8

6

7

9

10
0

Целосно се
согласувам

Делумно се
согласувам
2021

Делумно не се
согласувам
2020

2019

Целосно не се
согласувам

Не знам/
Без одговор

2018

Мнозинството од анкетираните сметаат дека
политичките кризи треба да се решаваат во
Собранието, наместо на затворени средби меѓу
раководствата на политичките партии. Ваквиот став
е речиси и непроменет во изминатите три години.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Повеќе од две третини (77%) од испитаните

вклучени повеќе во работата на Собранието, е

граѓани се согласуваат дека здруженијата на

генерално на исто ниво во последните четири

граѓаните треба повеќе да бидат вклучени во

години. Промени се забележани единствено

работата на Собранието. Од нив 46% целосно

во однос на тоа дали испитаниците се целосно

се согласуваат, а 31% делумно се согласуваат.

или делумно се убедени во оваа изјава.

Други 17% од анкетираните граѓани, изразија

Оттука, во периодот 2018 - 2020 години е

несогласување со оваа изјава, од кои 11%

присутен опаѓачки тренд меѓу испитаниците

делумно не се согласуваат, додека само 6% од

кои целосно се согласуваат (2018 - 48%, 2019

испитаниците целосно не се согласуваат со

- 46%, 2020 - 40%), додека во 2021 е забележан

поголемо учество на граѓанските организации во

прекин на тој тренд и процентот на овие

работата на парламентот.

граѓани расте на од 40% во 2020 на 46% во
2021. Соодветно на овој тренд, се забележува

Перцепција на мнозинството испитаници

и осцилација во процентот на граѓани кои се

дека здруженијата на граѓани треба да бидат

делумно согласни во изјавата (Графикон 34).

Графикон 34.

Здруженијата на граѓани треба повеќе да учествуваат во работата на Собранието (%)
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Повеќе од две третини од граѓани се согласуваат дека
здруженијата на граѓаните треба повеќе да бидат
вклучени во работата на Собранието.
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Во поглед на тоа колку секоја од парламентарните

работа на Собранието, исто толкав процент

партии придонесува кон поквалитетна работа

(76%) сметаат дека коалицијата Алијанса на

на Собранието, перцепцијата на граѓаните е

Албанците целосно или делумно не придонесува

негативна (целосно или делумно не придонесува)

кон поквалитетна работа на Собранието,

во однос на сите коалиции и партии. Имено,

68% од граѓаните ја имаат таа перцепција за

76% од граѓаните сметаат дека партијата

Демократска унија за интеграција (ДУИ), 62% за

Демократска партија за Албанците (ДПА) целосно

коалицијата предводена од ВМРО - ДПМНЕ, 62%

или делумно не придонесува кон поквалитетна

за Левица и 54% за СДСМ (Графикон 35).

Графикон 35.

Коалицијата или партијата придонесува кон поквалитетна работа на Собранието (%)
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Во поглед на тоа колку секоја од парламентарните партии придонесува кон
поквалитетна работа на Собранието, перцепцијата на граѓаните е негативна во
однос на сите коалиции и партии.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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X. Реформи
_
Во однос на реформските процеси кои се

Споредено со минатите три години, она што е

најавуваа во јавноста по формирањето на

особено видливо во однос на ова прашање, е

парламентарно мнозинство и на Владата во

зголемувањето на оптимистичката перцепција

2017, како и потребните реформи за отворање

на граѓаните за спремноста на Собранието да

на преговорите за интеграција на Република

спроведе реформи. Така, процентот на граѓани

Северна Македонија во ЕУ, граѓаните се

кои изјавиле делумно или целосно се согласуваат

поделени во впечатокот за подготвеноста на

дека Собранието е подготвено за спроведување

Собранието да спроведе реформи со кои ќе

на реформи, е за 5 процентни поени повисок

се нормализира политичката состојба. Вкупно

споредено со 2020 (41%), и 3 односно 2 процентни

46% од испитаниците се согласуваат дека

поени повисок во 2019 и 2018 соодветно.

Собранието е подготвено да спроведе реформи

Консеквентно, во 2021 забележан е и пад на

за да се нормализира политичката состојба. Од

бројот на граѓани кои целосно се убедени дека

нив половина (23%) делумно се согласуваат, а

Собранието не е подготвено да спроведе реформи

половина (23%) целосно се согласуваат. Вкупно

и да ја нормализира политичката состојба. Имено

42% не гледаат таква подготвеност, од кои 22%

од 48% во 2020 и 49% во 2019, овој процент

целосно не се согласуваат, а 20% делумно не

е намален за 6 односно 7 процентни поени

се согласуваат. 12% не знаеја или не сакаа да

соодветно, и во 2021 изнесува (42%),

одговорат на ова прашање.

(Графикон 36).
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Во однос на реформските процеси кои се најавуваа во јавноста по
формирањето на парламентарно мнозинство и на Владата во 2017, најголем
дел од испитаниците се согласуваат дека Собранието е подготвено да
спроведе реформи за да се нормализира политичката состојба. Споредено со
минатите три години, зголемена е оптимистичката перцепција на граѓаните за
спремноста на Собранието да спроведе реформи.
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Во поглед на итноста на реформите, 62% од

кои целосно или делумно сметаат дека

испитаниците сметаат дека за земјата во

за земјата е поважно да се спроведат

овој момент е поважно да се спроведат брзи

брзи реформи во последните три години е

реформи, наместо реформи кои ќе траат

релативно непроменет, сепак забележани се

подолго време, но ќе обезбедат пошироко

осцилации во однос на тоа колку граѓаните се

учество на граѓаните и сите засегнати

убедени во изјавата. Така бројот на граѓани

страни. Од оние кои изразија согласување

кои целосно се убедени, во 2021 е за 10

со изјавата, 38% целосно се согласуваат,

процентни поени повисок споредено со 2020

додека 24% делумно се согласуваат. 31% од

(28%), односно 4 процентни поени повисок

граѓаните не се согласуваат со оваа изјава,

споредено со 2019 (34%). За сметка на ова,

од кои 17% од испитаниците делумно не

бројот на граѓани кои делумно се убедени во

се согласуваат, додека 14% целосно не се

изјавата, во 2021 година е за 12 процентни

согласуваат.

поени понизок споредено со 2020 (36%),
додека е скоро ист споредено со 2019 (25%,

И покрај тоа што, вкупниот број на граѓани

Графикон 37.

Графикон 37).

Во овој момент за земјата е поважно да се спроведат брзи реформи наместо
подолготрајни дискусии за реформите со учество на граѓаните (%)
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Во поглед на итноста на реформите, повеќе од половина од испитаниците
сметаат дека за земјата во овој момент е поважно да се спроведат брзи
реформи, наместо реформи кои ќе траат подолго време, но ќе обезбедат
пошироко учество на граѓаните и сите засегнати страни. Ваквиот став на
граѓаните останува непроменет во однос на последните три години.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Според мнозинството од граѓаните (65%),

исправен начин на искажување на политички

бојкотот не е исправен начин за искажување

ставови во Собранието. Перцепцијата на

на политичките ставови во работата на

граѓаните во однос на ова прашање, е скоро

Собранието. Само една четвртина (28%)

константна во последните четири години

од испитаниците сметаат дека бојкотот е

(Графикон 38).

Графикон 38.

Дали сметате дека бојкотот е исправен начин за искажување на политички ставови во
работата на Собрението? (%)
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Според мнозинството од граѓаните, бојкотот не е исправен
начин за искажување на политичките ставови во работата
на Собранието. Перцепцијата на граѓаните во однос на ова
прашање, е скоро константна во последните четири години.
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Две третини (68%) од граѓаните не сметаат дека

пракса е исправна само за 25% од граѓаните.

развлекување и одолговлекување на дебата

Перцепцијата на граѓаните во однос на оваа

за да не се донесе некој закон или одлука е

практика на пратениците, е непроменета во

исправен начин за искажување на политички

последните четири години (Графикон 39).

ставови во работата на Собранието. Ваквата

Графикон 39.

Дали сметате дека развлекување и одолговлекување на дебата за да не се донесе
некој закон или одлука е исправен начин за искажување на политички ставови во
работата на Собранието? (%)
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Две третини од граѓаните не сметаат дека развлекување
и одолговлекување на дебата за да не се донесе некој
закон или одлука е исправен начин за искажување на
политички ставови во работата на Собранието. Ваквaтa
перцепција е непроменетa во последните 4 години.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Од понудените функции на Собранието

во законодавната функција на Собранието.

анкетираните граѓаните требаше да изберат

Потоа следат реформите во надзорната

кои се нивните две приоритетни области

функција врз работата на Владата (24%),

во кои Собранието треба да ги насочи

а по нив во надзорната функција кон

реформите. Според 31% од одговорите на

регулаторните тела (15%) и претставничката

испитаниците, приоритетни се реформите

функција (13%, Графикон 40).

Графикон 40.

Кои реформи сметате дека треба да бидат приоритетни за Собранието? (%)
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Најголем дел од граѓаните сметаат дека
приоритетни се реформите во законодавната
функција на Собранието и реформите во
надзорната функција врз работата на Владата.
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Околу две третини (60%) од испитаниците

состав. Од нив 15% делумно не се согласуваат,

сметаат дека со промена на изборниот

додека 5% воопшто не се согласуваат со

модел може да се добие поквалитетен состав

оваа изјава. 20% не дадоа одговор на ова

на Собранието. Со оваа изјава целосно се

прашање што може да укажува на недоволна

согласуваат 23%, а делумно се согласуваат

информираност околу Собранието и

37% од испитаниците. Вкупно 20% од граѓаните

изборниот процес. Споредено со анализите од

имаат негативна перцепција, односно сметаат

2020 и 2019 година може да се заклучи дека

дека промената на изборниот модел не може

ваквата перцепција на граѓаните останува

да придонесе за поквалитетен парламентарен

генерално непроменета (23%, Графикон 41).

Графикон 41.

Дали промена во начинот на кој се избираат пратениците (изборниот модел) на
парламентарните избори може да придонесе за поквалитетен состав на Собранието? (%)
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Околу две третини од испитаниците сметаат дека со промена
на изборниот модел може да се добие поквалитетен состав
на Собранието. Споредено со анализите од 2020 и 2019 година
може да се заклучи дека ваквата перцепција на граѓаните
останува генерално непроменета.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Половина дел од испитаниците (53%) се

намалување на зависноста. Од нив 15%

согласуваат дека промената на изборниот

делумно не се согласуваат со изјавата,

модел може да придонесе кон намалување

додека 10% воопшто не се согласуваат. 22%

на зависноста на пратениците од партиските

не одговорија на ова прашање. Перцепцијата

лидери. Со оваа изјава целосно се согласуваат

на граѓаните во однос на ова прашање е

22%, а делумно се согласуваат 31% од

генерално иста во последните три години

испитаниците. 25% сметаат дека промената

(Графикон 42).

на изборниот модел нема да придонесе кон

Графикон 42.

Дали промената на начинот на кој се избираат пратениците (изборниот модел) на
парламентарните избори може да придонесе за намалување на зависноста на
пратениците од партиските лидери? (%)
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Половина од испитаниците се согласуваат дека
промената на изборниот модел може да придонесе
кон намалување на зависноста на пратениците од
партиските лидери. Ваквата перцепција кај граѓаните
е генерално непроменета во последните три години.
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Скоро две третини од испитаниците (61%)

од минатите години во однос на ова

сметаат дека е важно во Собранието да

прашање, забележан е благ но континуиран

се формираат повеќепартиски групи во

растечки тренд во однос на позитивната

кои пратеници од различни партии ќе се

перцепцијата на граѓаните за потребата

обединат околу исти прашања, додека 19% од

од формирање на повеќепартиски групи, и

испитаниците не се согласуваат со истото. 20%

соодветен опаѓачки тренд на процентот на

немаа став или не сакаа да одговорат на ова

испитаници кои не сметаат дека овие групи

прашање. Имајќи ги во предвид резултатите

се важни (Графикон 43).

Графикон 43.

Дали сметате дека е важно во Собранието да се формираат повеќепартиски групи
(Пр. како Клубот на пратенички) во кои пратеници од различни партии ќе се обединат
околу исти прашања? (%)
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Речиси две третини од испитаниците сметаат дека е важно
во Собранието да се формираат повеќепартиски групи во
кои пратеници од различни партии ќе се обединат околу
исти прашања. Споредбено со минатите години, ваквата
перцепција бележи благ но континуиран растечки тренд во
однос на позитивната перцепцијата на граѓаните за потребата
од формирање на повеќепартиски групи.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)
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Според 16% од испитаниците кои одговорија

на младите, додека 13% за лицата со

“да” на претходното прашање, повеќепартиски

попреченост. Само 1% од испитаниците

групи треба да се формираат за потребите

сметаат дека вакви партиски групи треба

на невработените. 14% сметаат дека вакви

да се формираат за потребите на ЛГБТ+

групи треба да се формираат за потребите

заедницата (Графикон 44).

Графикон 44.

За кои прашања сметате дека е важно да се формираат вакви групи? (%)
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Жени
4

Роми
ЛГБТ

1

Најголем процент од испитаниците сметаат дека
повеќепартиски групи треба да се формираат за
потребите на невработените, младите, лицата со
попреченост и самохраните родители.
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Испитаниците не идентификуваа доминантна

застапуваат интересите на корисниците на

маргинализирана група чии интереси

социјална помош и лицата со попреченост.

пратениците најмногу ги застапуваат. Најголем

На второ место со 12%, граѓаните

процент од испитаниците не знаат интересите

сметаат дека пратениците ги застапуваат

на која маргинализирана група се најдобро

интересите на Ромите, а по нив со по 8% се

застапени, или немаат одговор на прашањето

невработените лица и ЛГБТ+ заедницата.

(19%). Граѓаните кои одговорија се поделени

Според анкетираните, најмалку застапени се

во перцепцијата, при што најголем процент

интересите на младите (5%), жените (4%) и

(13%), сметаат дека пратениците најмногу ги

жителите на рурални области (4%, Графикон 45).

Графикон 45.

Од следните групи на граѓани чии интереси сметате дека Собранието најдобро ги
застапува (%)
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Најголем дел од испитаниците не идентификуваа доминантна маргинализирана
група чии интереси пратениците најмногу ги застапуваат. Сепак, како групи на
граѓани кои испитаниците сметаат дека се најмногу застапени во Собранието се
корисници на социјална помош, лица со попреченост и Роми.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
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Испитаниците на скала од 1 до 5, каде 1 е

е пад од 0.3 поени. Важно да се забележи е

најлошо, а 5 најдобро, ја оценија работата на

дека во 2017 година работата на Собранието

Собранието со средна оценка од 2,6. Оваа

беше оценета со 3,4 - највисоката средна

оценка е идентична со оценката која ја дадоа

оценка со која во досегашните истражувања

за работата на Собранието во 2020 година.

на јавното мислење е оценета работата на

Сепак, во споредба со оценката од дадена во

Собранието (Графикон 46).

2019 (2.9) година, во 2021 и 2020 забележан

Графикон 46.

Средна оценка за работата на Собранието (на скала од 1 - најслабо до 5 - најдобро)
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Испитаниците на скала од 1 до 5 ја оценија работата на
Собранието со средна оценка од 2,6, што е идентична
со оценката која ја дадоа за работата на Собранието
во 2020 година. Споредбено со оценката дадена во 2019
година, оценката во 2021 и 2020 бележи пад од 0.3 поени.
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XI. Политички контекст
на истражувањето
_
Испитаниците беа прашани во која насока

процентот на испитаници кои не знаат како

сметаат дека се движи животот во Северна

да одговорат, бележи благ константен раст.

Македонија. Мнозинството сметаат дека

Така, во споредба со 2018 година, како

животот во државата се движи во погрешна

процентот на граѓани со оптимистички став

насока (51%), додека за 37% од испитаниците

за движењето на животот бил највисок, 43%,

животот се движи во правилна насока. 11% од

во 2021 година овој процент бележи пад

испитаниците не знаеја како да одговорат на

од 6 процентни поени (37%). Процентот на

прашањето. Споредено со минатите три години,

испитаници кои сметаат дека животот во

процентот на испитаници кои сметаат дека

Северна Македонија се движи во погрешна

животот се движи во правилна насока бележи

насока, е идентичен во последните четири

благ но константен опаѓачки тренд, додека

години (Графикон 47).

Графикон 47.

Дали сметате дека општо животот во Северна Македонија се движи во: (%)
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Мнозинството од испитаниците сметаат дека животот
во државата се движи во погрешна насока.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
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Ако се анализира според регионите на

а трети од Скопскиот регион со 43%. Најмногу

кои припаѓаат испитаниците, произлегува

негативни одговори, односно дека животот се

дека најголеми оптимисти се жителите на

движи во погрешна насока дале жителите на

Југозападниот регион, 53% од кои одговорија

Вардарскиот регион - 73%, потоа на Полошкиот

дека животот се движи во правилна насока.

регион - 70%, а по нив се жителите на

Следни се граѓаните од Источниот регион со 45%,

Југоисточниот регион – 58% (Графикон 47.1).

Графикон 47.1
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Најголеми оптимисти во однос на на тоа дека државата се движи во правилна
насока се жителите на Југозападниот регион, додека најголеми песимисти се
жителите на Вардарскиот регион.
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На прашањето колку често разговарате за

семејство и пријателите. Имено во 2020 година,

политика со вашите пријатели и семејството,

23% од граѓаните рекле дека со блиските

16% од испитаниците одговорија „секој ден“,

разговараат за политика секој ден, додека во

31% „неколку пати неделно“, додека 36%

2021, овој процент бележи пад од 7 процентни

„неколку пати месечно“. Од друга страна, 16%

поени (16%). Соодветно на тоа, во 2021 година

од испитаниците одговорија дека никогаш не

е забележано зголемување за 10 процентни

разговараат за политика. Имајќи ги во предвид

поени на процентот на граѓани кои рекле дека

одговорите на граѓаните во минатите години,

разговараат за политика само неколку пати

може да се заклучи дека во 2021 граѓаните

месечно, споредено со 2020 (Графикон 48).

најретко разговарале за политика со своето

Графикон 48.

Колку често разговарате за политика со вашите пријатели и семејтво? (%)
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Најголем дел од граѓаните рекоа дека разговараат за
политика со своето семејство и пријателите неколку
пати месечно, додека втори по бројност беа граѓаните
кои разговараат неколку пати неделно.
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На скала од 1-10 при што 1 значи најниска

со оценките во 2021. Имено судството и во

доверба, а 10 највисока доверба испитаниците

2021 ја доби истата оценка како и во 2020

беа прашани да ја оценат нивната доверба

(3.1), додека Владата и Собранието добија

во најзначајните институции во политичкиот

повисоки оценки за 0.2 поени (Собранието од

систем: Претседател на држава, Влада, Собрание

4 поени во 2020 на 4.2 во 2021, додека Владата

и судство. Сите институции добија просечни

од 4.1 во 2020 на 4.3 во 2021). Единствено

оценки под средината на скалата, при што

претседателот на државата во 2021 (4.5) доби

Владата и Собранието се оценети речиси исто.

пониска оценка споредено со 2020 (4.6), што

Највисока оценка на доверба доби претседателот

всушност претставува и најниска оценка која

на државата – 4.5, следува Владата со 4.3 и

оваа институција ја има добиено во последните

Собранието со 4.2. Најниска оценка на доверба

четири години (5.6 во 2019 и 5.1 во 2018).

доби судството со 3.1.

Генерално, доколку се земат во предвид
анализите од 2019 и 2018 година, може да се

Споредено со минатата, 2020 година може да

забележи дека оценките на сите институции,

се забележи дека оценките кои граѓаните ги

се значително намалени во последните две

дале тогаш за овие институции, се многу блиски

години, 2021 и 2020 (Графикон 49).

Графикон 49.

Доверба во институции - На скала од 1 - 10 опишете колкава е вашата доверба
во следите институции:
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На скала од 1- најниска до 10 – највисока, граѓаните
ги оценија Претседател на држава, Влада, Собрание и
судство со оценки под просечната, движејќи се од 3.1
за судството, 4.2 односно 4.3 за Собранието и Влабата
соодветно, и 4.5 за Претседателот на државата.
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XII. Ковид 19
и граѓаните
_
Со цел да ги информираме пратениците и

На прашањето, дали би се вакцинирале

креаторите на политките за тоа што граѓаните

доколку вакцините би биле достапни утре,

мислаат за вакцинација оваа анкета вклучи

половина од граѓаните (50%) изјавиле

и три прашања за тоа дали граѓаните би

дека би се вакцинирале, додека 34% од

се вакцинирале, со која вакцина би се

испитаниците одговориле дека не би се

вакцинирале и дали се задоволни со мерките

вакцинирале, од друга страна 16% од

кои Владата ги презеде за да ја адресира

граѓаните се уште се двоумат.

состојобата со здравствената криза.

Графикон 50.

Дали би се вакцинирале, доколку вакцините би биле достапни утре?

16%

Да
Не
Не знам/ Нема одговор

34%

50%

Граѓаните, на прашањето дали би се вакцинирале
доколку вакцините би биле достапни утре, половина
од граѓаните изјавиле дека би се вакцинирале, додека
помалку од половина од испитаниците одговориле дека
не би се вакцинирале, од друга страна најмал процент од
испитаните граѓаните, се уште се двоумат.
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работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)

63

Најголем дел од граѓаните (39%) ја преферираат

која ја преферираат 5% од граѓаните,

вакцината на Фајзер, додека втора по

додека најмалку преферирана вакцина е

ред е вакцината Спутник V (21%). Малку

АстраЗенека која ја преферираат само 3%

преферирани се вакцините Синофарм, која ја

од граѓаните. 27% од граѓаните не знаат

преферираат 6% од граѓаните, потоа е Модерна

или немаат одгвор за тоа која вакцина ја
преферираат.

Графикон 51.
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Најголем дел од граѓаните ја преферираат вакцината
на Фајзер, додека најмал дел од нив, ја преферираат
вакцина е АстраЗенека. Помалку од една третина
од граѓаните не знаат или немаат одгвор за тоа која
вакцина ја преферираат.
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Со цел да ги информираме пратениците и

На прашањето, дали би се вакцинирале

креаторите на политките за тоа што граѓаните

доколку вакцините би биле достапни утре,

мислаат за вакцинација оваа анкета вклучи

половина од граѓаните (50%) изјавиле

и три прашања за тоа дали граѓаните би

дека би се вакцинирале, додека 34% од

се вакцинирале, со која вакцина би се

испитаниците одговориле дека не би се

вакцинирале и дали се задоволни со мерките

вакцинирале, од друга страна 16% од

кои Владата ги презеде за да ја адресира

граѓаните се уште се двоумат.

состојобата со здравствената криза.

Графикон 52.

Дали Владата прави доволно за да ја адресира состојбата со здравството,
економијата и образованието?

8%

34%
Да
Не
Не знам/ Нема одговор

53%

Мнозинството од граѓаните сметаат дека Владата
не прави доволно за да ја адресира состојбата со
актуелната криза, со што на прашањето дали Владата
прави доволно за да ја адресира состојбата со
здравството, економијата и образованието, повеќе од
половина од испитаниците одговорија негативно.
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XIII. Демографска
дистрибуција
_

Пол

Возраст

Етничка припадност
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Машко

49%

Женско

51%

18-29

20%

30-39

20%

40-49

22%

50-64

16%

65+

22%

Македонска

64.7%

Албанска

25.0%

Ромска

3.3%

Турска

1.7%

Српска

3.2%

Бошњачка

0.4%

Влашка

1.0%

Друга

0.8%
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Економски статус

Место на живеење
(регион)

Формално вработен/а во државен сектор
со полно работно време

22%

Формално вработен/а во државен сектор
со помалку од скратено работно време

1%

Формално вработен/а во приватен сектор
со полно работно време

25%

Формално вработен/а во приватен сектор
со помалку од 30 часа

2%

Самовработен/а (работи во сопствена
фирма или продавница)

3%

Неформален ангажман кој
носи редовни приходи

2%

Неформален ангажман кој
носи приходи повремено

3%

Студент/ка

7%

Пензионер/ка

15%

Лице со инвалидитет кое
не може да работи

0%

Нема работа и не барал/а во
последните 30 дена

7%

Нема работа и активно следи
огласи за работа и бара работа

9%

Не сака да одговори

2%

Вардарски

8%

Источен

9%

Југозападен

10%

Југоисточен

8%

Пелагониски

12%

Полошки

14%

Североисточен

8%

Скопски

30%
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XIV. Графикони
_
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Графикон 1:
		

Каква е улогата на Собранието во политичкиот живот во 		
Македонија?

Графикон 2:
		

Во која мера сметате дека сте запознаени со тоа што сработи
Собранието во изминатиот период од мај 2019 до јануари 2020?

Графикон 3:

По што ќе го паметите овој парламентарен состав?

Графикон 4:

Дали граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието?

Графикон 5:
		

Доколку сакате да добиете информации за работата на 		
Собранието, кој извор на информации најмногу го користите?

Графикон 5.1:
		

Кои други извори ги користите за да се информирате за работата
на Собранието?

Графикон 5.2:
		

Извори за информирање за работата на Собранието според
возрасни групи.

Графикон 5.3:
		

Какви содржини сметате дека треба да бидат позастапени на
Собранискиот канал?

Графикон 5.4:
		

Каков вид на содржини сметате да треба да бидат достапни на
веб страницата на Собранието?

Графикон 6:
		
		

Колку информациите кои ги добивате преку медиумите за 		
работењето на Собранието ви се доволни за да бидете во тек со
најважните законски промени?

Графикон 7:
		

Колкав степен на контрола има Собранието над Владата, 		
односно Владата над Собранието?

Графикон 8:

Пратеничките прашања.

Графикон 9:
		

Во колкава мера Собранието влијае на квалитетот на законите во
нашата земја?

Графикон 10:
		

Колку сте задоволни од квалитет на законите кои се носат во
Собранието?

Графикон 11:

Колку често се менуваат законите?

Графикон 12:
		

Средна оценка на скала од 1-10 за важност на функциите на
Собранието и во која мера пратениците ги извршуваат.

Графикон 13:
		

Во која мера сметате дека Собранието е отворено за учество на
јавноста во неговата работа?

Графикон 14:
		

Колку често пратениците ги вклучуваат забелешките од јавноста
и граѓанските организации при изработка на законите?

Графикон 15:

Дали знаете кој е пратеник/чка од вашата изборна единица?

Графикон 16:
		

Пратеникот/чката од вашиот регион (општина, изборна единица)
е достапен/а за средби со граѓаните?
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Графикон 17:
		

Пратениците од вашиот регион ги информираат граѓаните за
својата работа преку?

Графикон 18:
		

На кој начин сметате дека пратениците од вашиот регион треба да
ги информираат граѓаните за својата работа?

Графикон 19:
		
		

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

Графикон 20:
		

Колку сметате дека избраните пратеници ги претставуваат 		
интересите на граѓаните?

Графикон 21:

Колку често пратениците ги застапуваат следниве интереси?

Графикон 22:
		

Дали сте информирани како можете да учествувате во работата
на Собранието?

Графикон 23:
		

Дали досега сте се обиделе да учествувате во работата на 		
Собранието?

Графикон 24:
		

(онлајн) Интернет петициите се добар начин/алатка за 		
вклучување на граѓаните во работата на Собранието?

Графикон 25:
		

На каков начин сметате дека можете да учествувате во работата
на Собранието?

Графикон 26:
		

Во колкава мера сметате дека пратениците имаат доволно 		
знаење и подготвеност за да носат одлуки во име на граѓаните?

Графикон 27:
		
		

Пратениците од владејачкото мнозинство ги земаат предвид
аргументите на пратениците од опозицијата при носењето на
одлуките во Собранието

Графикон 28:
		

Колку често се користат аргументи во дебатата помеѓу 		
пратениците во Собранието?

Графикон 29:
		
		

Колку често пратениците користат говор во кој ги омаловажуваат
и деградираат своите противници врз основа на нивната 		
политичка, етничка, верска, родова припадност?

Графикон 30:

Како се однесуваат пратениците помеѓу себе во Собранието?

Графикон 31:
		

Дали сметате дека мнозинството во парламентот треба да има
повеќе слух за ставовите на опозицијата?

Графикон 32:
		

Пратениците се целосно зависни од волјата на лидерите на 		
политичките партии.

Графикон 33:
		

Политичките кризи треба да се решаваат во Собранието, а не
преку лидерски средби.

Графикон 34:
		

Здруженијата на граѓани треба повеќе да учествуваат во работата
на Собранието.

Графикон 35:
		

Коалицијата или партијата придонесува кон поквалитетна работа
на Собранието.

Графикон 36:
		

Собранието е подготвено да спроведе реформи и да ја 		
нормализира политичката состојба.

Графикон 37:
		
		

Во овој момент за земјата е поважно да се спроведат брзи 		
реформи наместо подолготрајни дискусии за реформите 		
со учество на граѓаните.

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)

69

70

Графикон 38:
		

Дали сметате дека бојкотот е исправен начин за искажување
на политички ставови во работата на Собранието?

Графикон 39:
		
		
		

Дали сметате дека развлекување и одолговлекување на 		
дебата за да не се донесе некој закон или одлука е исправен
начин за искажување на политички ставови во работата на 		
Собранието?

Графикон 40:
		

Кои реформи сметате дека треба да бидат приоритетни за 		
Собранието?

Графикон 41:
		
		

Дали промена во начинот на кој се избираат пратениците 		
(изборниот модел) на парламентарните избори може 		
да придонесе за поквалитетен состав на Собранието?

Графикон 42:
		
		
		

Дали промената на начинот на кој се избираат пратениците 		
(изборниот модел) на парламентарните избори може да 		
придонесе за намалување на зависноста на пратениците од
партиските лидери?

Графикон 43:
		
		
		

Дали сметате дека е важно во Собранието да се формираат
повеќе партиски групи (Пр. како Клубот на пратенички) во кои
пратеници од различни партии ќе се обединат околу 		
исти прашања?

Графикон 44:
		

За кои прашања сметате дека е важно да се формираат вакви
групи?

Графикон 45:
		
		

Од следните групи на граѓани чии интереси сметате дека 		
Собранието најдобро ги застапува. Графикон 46: Средна оценка
за работата на Собранието.

Графикон 47:

Дали сметате дека општо животот во Македонија се движи во.

Графикон 47.1:
		

Дали сметате дека општо животот во Македонија се движи во:
(според региони).

Графикон 48:
		

Kолку често разговарате за политика со вашите пријатели и
семејство?

Графикон 49:
		

Доверба во институции - На скала од 1 - 10 опишете колкава е
вашата доверба во следите институции.

Графикон 50:
		

Дали би се вакцинирале, доколку вакцините би биле достапни
утре?

Графикон 51:

Доколку Да, која вакцина ја преферирате?

Графикон 52:
		

Дали Владата прави доволно за да ја адресира состојбата со
здравството, економијата и образованието?
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Анекс 1- Прашалник за анкета за
работата на Собранието
_
1.

Дали сметате дека општо животот во нашата држава се движи во:
1. Правилна насока
2. Погрешна насока
8. Не знам (Не се чита)
9. Одбива да одговори (Не се чита)

2.

Kолку често разговарате за политика со вашите пријатели и семејство?
1. Секој ден
2. Неколку пати неделно
3. Неколку пати месечно
4. Никогаш
5. Не знам/нема одговор

3.

Според Вас, каква е улогата на Собранието во политичкиот живот во
Северна Македонија?
1. Собранието игра значителна улога во политичкиот живот
2. Собранието игра незначителна улога во политичкиот живот
8. Не знам (Не се чита)
9. Одбива да одговори (Не се чита)

4.

Доверба во институции – На скала од 1 до 10 опишете колкава е вашата
доверба во следните институции:

1-најмала
доверба

10-најголема
доверба

Не знае/одбива
да одговори

Собрание на РМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Влада на РМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Судство

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Претседател на
РМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

5. Во која мера сметате дека сте
запознаени со тоа што сработи
Собранието во изминатиот период
период од август 2020 до јануари
2021?
(Објаснување: Како ги носеше законите
и за што се дебатираше)

1. Целосно сум запознаен/а
2. Делумно сум запознаен/а
3. Малку сум запознаен/а
4. Воопшто не сум запознаен/а – скок на
следно прашање

Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за
работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари – 10 март 2021)

71

6.

По што ќе го паметите изминатиот период (август 2020 – јануари 2021) во Собранието? 		
(споредувајте ги одговорите со предлозите дадени подолу. Предлозите не се читаат на 		
испитаниците)

Актуелни теми дискутирани во Собрание
1. Предлог – законот за попис
2. Предлог – закон за спречување и заштита од
дискриминација(*) - II читање
3. Предлог на закон за финансиска поддршка за
намалување на последиците предизвикани од Ковид
19 врз производството, откупот на грозје и винската
индустрија
4. Предлог-одлука за одржување на надзорна расправа
на тема: ,,Утврдување на причините и извршувањето
на законите во постапката за доведување до стечај на
Еуростандард банка АД Скопје’’
5. Утврдување на национален став за македонските ЕУинтеграции, наспроти позициите на официјална Софија
засновани на Објаснувачкиот Меморандум усвоен
од страна на Република Бугарија, кои претставуваат
закана за блокада на евро-интеграциите и нарушување
на универзалното право на самоопределување
6. Предлог на закон за спречување и заштита од
насилство врз жените и семејното насилство
7. Предлог на буџет на Република Северна Македонија
за 2021 година
8. Предлог за избор на судија на Уставен суд на
Република Северна Македонија
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на
Законот за заштита на населението од заразни болести
10. Предлог на закон за задолжување на Република
Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка
за обнова и развој – Светска банка по Договорот за
заем за финансирање на Проектот за итно справување
со COVID-19 во Северна Македонија
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за
студентскиот стандард
12. Предлог -закон за изменување и дополнувањe на
Законот за враќање на дел од данокот на додадена
вредност на физичките лица, по скратена постапка - II
читање
13. Предологот за преместување на работата на
Собранието онлајн поради Ковид-19 пандемијата
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Споменат

7. Во декември минатата година
се дискутираше за онлајн работа
на Собранието поради Ковид 19
пандемијата.
Дали Вие поддржувате онлајн работа
на Собранието?

8. Доколку сакате да добиете
информации за работата на
Собранието, кој извор на информации
најмногу го користите? (само еден
одговор)

1. Да
2. Не
3. Само за Ковид 19 позитивни и во
изолација
99. Не знам/без одговор (Не се чита)

1. Телевизија
2. Собраниски канал
3. Интернет портали за вести
4. Весник или магазини
5. Радио
6. На друго место од Интернет (пр. Facebook, Twitter)
7. Пријатели, роднини, соседи и слично
8. Од веб сајтот на Собрание
9. Директно од политичките партии
10. Нешто друго
11. Не сакам да добивам информации за
Собранието/Не ме интересира (скокни
го следното)
99. Не знам/без одговор

9. А кои други извори ги користите
за да се информирате за работата
на Собранието? (можни се повеќе
одговори)

1. Телевизија
2. Собраниски канал
3. Интернет портали за вести
4. Весник или магазин
5. Радио
6. На друго место од Интернет
(пр. Facebook, Twitter)
7. Пријатели, роднини, соседи и слично
8. Од веб сајтот на Собрание
9. Директно од политичките партии
10. Нешто друго
11. Не знам/без одговор
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10. Колку информациите кои ги
добивате преку медиумите за
работењето на Собранието ви се
доволни за да бидете во тек со
најважните законски промени?

1. Целосно ми се доволни
2. Делумно ми се доволни
3. Делумно не се доволни
4. Воопшто не се доволни
9. Не знам/ нема одговор

11. Какви содржини сметате дека
треба да бидат позастапени на
Собранискиот канал (испитаникот
има можност за повеќе одговори)

1. Едукативни содржини за
законодавниот процес и работата на
Собранието
2. Промотивни содржини за
можностите кои им стојат на граѓаните
за вклучување во работата на
Собранието и средби со пратениците
3. Политички дебати за теми од
собраниската работа

4. Експертски толкувања на усвоени
закони и законски измени

5. Теренски посети на собраниските
комисии

6. Презентација на активностите на
пратеничките групи

7. Дипломатски активности и настани
на пратениците

8. Друго ( испитаникот да наведе ако
има друг предлог)

9. Контактни емисии

99. Не знам / нема одговор
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12. Каков вид на содржини сметате
да треба да бидат достапни на веб
страницата на Собранието на РМ?
(испитанот да има можност за повеќе
избори)

1. Говори на пратеници
2. Снимки од комисии
3. Јавни расправи
4. Можности за комуникација со пратеници
5. Можност за поставување на прашања до пратеници
6. Едукативни содржини за улогата и
надлежностите на Собранието
7. Гласања на пратеници по одредени точки
8. Записници од комисии и пленарни
седници
9. Следење на законот во сите читања/чекори на
законодавниот процес
10. Повеќе информации за активностите и колку е
активен на вашиот/вашата пратеник/пратеничка
11. Пренос во живо од собраниски
седници
12. Друго ( испитаникот да наведе ако има друг предлог)
99. Не знам/без одговор

Делумно
се согласувам

Делумно не се
согласувам

Целосно не
се согласувам

Не знам/без
одговор

Пратеничките прашања се алатка на пратениците за да се информираат
за работата на останатите институции и да проценат како 			
се спроведуваат политиките. Ќе ви прочитам неколку изјави поврзани
со пратеничките прашања. Ве молам кажете ми во колкава мера се
согласувате со секоја од изјавите.

Целосно
се согласувам

13.

1. Пратеничките прашања
овозможуваат надзор врз
работата на министрите

1

2

3

4

9

2. Пратеничките прашања
имаат влијание врз
обезбедување одговорност на
институциите

1

2

3

4

9

3. Пратеничките прашања се
користат за рекламирање на
владата и другите институции

1

2

3

4

9

4. Пратеничките прашања ги
информираат граѓаните за
работата на владата и
другите институции

1

2

3

4

9

5. Пратеничките прашања се
корисни за полагање отчет
пред пратениците од страна на
институциите

1

2

3

4

9

6. Пратеничките прашања се
користат за да се
критикуваат владата и другите
институции

1

2

3

4

9
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14. Во колкава мера Собранието
влијае на квалитетот на законите во
Северна Македонија?

1. Многу влијае
2. Умерено влијание
3. Умерено не влијае
4. Воопшто не влијае
99. Не знам/без одговор (Не се чита)

15. Колку често се
менуваат законите?

1. Премногу често
2. Често
3. Доволно често
4. Ретко
5. Премногу ретко
99. Не знам/без одговор (Не се чита)

16. Колку сте задоволни од
квалитетот на законите кои се носат
во Собранието?
(во која мера законите квалитетно ги
регулираат односите во општеството/
обезбедуваат правичност и еднаквост
и/на потребите на граѓаните)

1. Многу задоволен
2. Умерено задоволен
3. Умерено незадоволен
4. Незадоволен
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

17. Ќе ви прочитам неколку функции на Собранието. Ве молам од 1 до 10 (каде што 1
значи воопшто не е важна, а 10 значи многу е важна) кажете ми во колкава мера 		
сметате дека прочитаната функција е важна (да ротираат функциите/ставовите)
1-воопшто
не е важна
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10-многу
е важна

Не знае/одбива
да одговори

1. Да донесува
што поголем
број на закони
и законски
измени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

2. Да
донесува што
поквалитетни
закони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

3. Да ја
контролира
Владата и
министерствата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

4. Да се
грижи како се
спроведуваат
законите и
политиките

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

5. Да овозможи
јавноста да
учествува во
подготовката
на законите и
политиките

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

6. Да
организира
јавни расправи
со експерти,
граѓански
здруженија
за актуелни
прашања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

7. Да
надгледува
како се троши
Буџетот (јавните
пари)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

ИДСЦС Анализа на јавно мислење бр.7/2021 - април 2021

18.

Ќе ви прочитам неколку функции на Собранието. Ве молам од 1 до 		
10 (каде што 1 значи воопшто не ги остварува, а 10 значи дека целосно
ги остварува) кажете ни во колкава мера сметате дека Собранието ги
остварува следните функции (да ротираат функциите/ставовите)
1-Воопшто не
ги исполнува

10- Целосно
ги исполнува

Не знае/одбива
да одговори

1. Да донесува
што поголем
број на закони и
законски измени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

2. Да
донесува што
поквалитетни
закони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

3. Да ја
контролира
Владата и
министерствата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

4. Да се
грижи како се
спроведуваат
законите и
политиките

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

5. Да овозможи
јавноста да
учествува во
подготовката
на законите и
политиките

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

6. Да организира
јавни расправи
со експерти,
граѓански
здруженија
за актуелни
прашања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

7. Да надгледува
како се троши
Буџетот (јавните
пари)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

19. Во која мера сметате дека
Собранието е отворено за учество на
јавноста во неговата работа?

1. Целосно ми се доволни

(Под отворено подразбираме дека
граѓаните може да добијат информации
во секое време за работата на
Собранието и постојат начини за
учество во неговата работа)

4. Воопшто не се доволни

20. Според вас, колку често
пратениците ги вклучуваат
забелешките од јавноста и
граѓанските организации при
изработка на законите?

1. Секогаш

2. Делумно ми се доволни
3. Делумно не се доволни

9. Не знам/без одговор (Не се чита)

2. Често (во повеќето случаи)
3. Понекогаш
4. Ретко
5. Никогаш
9. Не знам/без одговор (Не се чита)
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21. Дали знаете кој е пратеник/чка од
вашата изборна единица?
(Тест прашање со картичка за
анкетари. Одговорот на испитаникот
се споредува со картичката на
анкетарот во која се наведени
имињата на пратениците од
соодветната изборна единица.
НАПОМЕНА; Картичката НЕ се
покажува на испитаникот !!)

1. Да (доколку одговорил точно и
препознал барем еден пратеник)

2. Не

9. Друго (знам дека нема пратеник од
мојата општина)

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

1. Да

23. Пратениците од вашиот регион
ги информираат граѓаните за својата
работа преку?

1. Средби во пратенички канцеларии

2. Не
9. Не знам/без одговор

2. Средби со граѓани на јавни локации
3. Јавни настапи
4. Медиуми
5. Социјални мрежи
6. Не ги информираат
9. Не знам / нема одговор

24. На кој начин сметате дека
пратениците од вашиот регион треба
да ги информираат граѓаните за
својата работа?

1. Средби во пратенички канцеларии
2. Средби со граѓани на јавни локации
3. Јавни настапи
4. Медиуми
5. Социјални мрежи
6. Не ги информираат
9. Не знам / нема одговор
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25. Според вас дали изминатата
година се случило пратеникот
од вашиот регион да покрене
иницијатива во Собранието за
проблем со кој се соочува вашата
општина?

26. Колку сметате дека избраните
пратеници ги претставуваат
интересите на граѓаните?

1. Да
2. Не
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

1. Целосно ги претставуваат
2. Делумно ги претставуваат
3. Воопшто не ги претставуваат
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

27.

Колку често пратниците ги застапуваат следниве интереси?

Секогаш

Понекогаш

Никогаш

Не знам

1. Интересите на
граѓаните

1

2

3

9

2. Сопствени лични
интереси

1

2

3

9

3. Интересите на
граѓаните од нивните
изборни единици

1

2

3

9

4. Интересите на
својата политичка
партија

1

2

3

9

5. Интересите на
етничката задница
каде припаѓаат

1

2

3

9

6. Бизнис интереси

1

2

3

9

7. Интереси на други
држави

1

2

3

9

28. Дали сте информирани како
можете да учествувате во работата на
Собранието:

1. Да
2. Не
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29. На каков начин сметате дека можете да учествувате во работата на
Собранието : +(ОПЦИИТЕ НЕ СЕ ЧИТААТ НА ИСПИТАНИКОТ) (може да се
изберат повеќе опции)
1. Да поведете иницијатива за донесување на закон или измени на закон?
2. Да поставите прашање до пратениците?
3. Да побарате средба со пратеник?
4. Да присуствувате на пленарна седница на Собранието?
5. Да присуствувате на комисиска седница?
6. Да добиете информација за следните законски прописи и акти за кои ќе
расправа Собранието во претстојниот период?
7. Да поведете иницијатива за распишување на локален референдум?
8. Да поведете иницијатива за распишување на национален референдум?
9. НЕ ЗНАЕ (ОДГОВОРОТ НЕ СЕ ЧИТА)
30. Дали досега сте се обиделе
да учествувате во работата на
Собранието?

1. Да

31. Во која мера се согласувате/
несогласувате со следната изјава:

1. Секогаш

- (онлајн) интернет петициите се
добар начин/алатка за вклучување на
граѓаните во работата на Собранието?

2. Не
9. Не знам / нема одговор

2. Често (во повеќето случаи)
3. Понекогаш
4. Ретко
5. Никогаш

32. Во колкава мера сметате дека
пратениците имаат доволно знаење и
подготвеност за да носат одлуки во
име на граѓаните?

1. Сите се подготвени
2. Повеќето се подготвени
3. Повеќето не се подготвени
4. Воопшто не се подготвени
9. Не знам/без одговор (Не се чита)
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33. Дали се согласувате со изјавата:

1. Целосно ги земаат предвид

- Пратениците од владеачкото
мнозинство ги земаат предвид
аргументите на пратениците од
опозицијата при носењето на одлуките
во Собранието

2. Главно ги земаат предвид
3. Главно не ги земаат предвид
4. Воопшто не ги земаат предвид
9. не знам / нема одговор

34. Според вас колку често
пратениците користат говор во кој ги
омаловажуваат и деградираат своите
противници врз основа на нивната
политичка, етничка, верска, родова
припадност?

1. Никогаш
2. Ретко
3. Често
4. Секогаш
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

35. Според вас како се однесуваат
пратениците помеѓу себе во
Собранието?

1. Непријателски
2. Натпреварувачки
3. Толерантно
4. Соработуваат
9. Не знам/Без одговор (Не се чита)

36. Според вас колку често се
користат аргументи во дебатата
помеѓу пратениците во Собранието?

1. Секогаш
2. Често (во голем број од случаите)
3. Ретко
4. Никогаш
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

37. Дали сметате дека мнозинството
во парламентот треба да има повеќе
слух за ставовите на опозицијата?

1. Да
2. Не
9. Не знам/без одговор (Не се чита)
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Делумно се
согласувам

Делумно не
се согласувам

Целосно не се
согласувам

Не знае/Нема
одговор (Не се
чита)

Ќе ви прочитаме неколку изјави. Во која мера се согласувате со нив?

Целосно се
согласувам

38.

1. Пратениците се целосно зависни од
волјата на лидерите на политичките
партии

1

2

3

4

9

2. Коалицијата предводена од ВМРОДПМНЕ придонесува конпоквалитетна
работа на Собранието

1

2

3

4

9

3. Коалицијата предводена од СДСМ
придонесува кон
поквалитетна работа на Собранието

1

2

3

4

9

4. Партијата Демократската унија за
интеграција
придонесува кон поквалитетна работа на
Собранието

1

2

3

4

9

5. Коалицијата Алијанса на Албанците
и Алтернатива придонесува кон
поквалитетна работа на Собранието

1

2

3

4

9

6. Партијата Левица придонесува кон
поквалитетна работа на Собранието

1

2

3

4

9

7. Партијата Демократска партија на
Албанците придонесува кон поквалитетна
работа на Собранието

1

2

3

4

9

8. Политичките кризи треба да се
решаваат во Собранието, а не преку
лидерски средби

1

2

3

4

9

9. Здруженијата на граѓани треба
повеќе да учествуваат во работата на
Собранието

1

2

3

4

9

10. Во овој момент за земјата е поважно
да се спроведат брзи реформи наместо
подолготрајни дискусии за реформите со
учество на граѓаните

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

11. Собранието е подготвено да
спроведе реформи и да ја нормализира
политичката состојба
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39. Кои реформи сметате дека треба
да бидат приоритетни за Собранието?
- Во кои се сегменти сметате дека
собранието треба најмногу да се
реформира?
(ДА СЕ ИЗБЕРАТ ДВА ОДГОВОРИ)

1. Во надзорната функција врз работата
на Владата
2. Во претставничката функција
3. Во законодавната функција
4. Во надзорната функција кон
регулаторните тела
5. Во дипломатската функција
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

40. Дали сметате дека бојкотот е
исправен начин за искажување на
политички ставови во работата на
Собрението?

1. Да
2. Не
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

41. Дали сметате дека развлекување
и одолговлекување на дебата за да
не се донесе некој закон или одлука
е исправен начин за искажување на
политички ставови во работата на
Собранието?

42. Дали промена во начинот на кој
се избираат пратениците (изборниот
модел) на парламентарните избори
може да придонесе за поквалитетен
состав на Собранието?

1. Да
2. Не
9. Не знам/без одговор (Не се чита)

1. Целосно се согласувам
2. Делумно се согласувам
3. Делумно не се согласувам
4. Целосно не се согласувам
9. Не знам/без одговор

43. Дали промената на начинот на кој
се избираат пратениците (изборниот
модел) на парламентарните избори
може да придонесе за намалување
на зависноста на пратениците од
партиските лидери?

1. Целосно се согласувам

44. Од следните групи на граѓани
чии интереси сметате дека
Собранието најдобро ги застапува:
(ИСПИТАНИКОТ ДА ИЗБЕРЕ ДВЕ)

1. Лица со посебни потреби

2. Делумно се согласувам
3. Делумно не се согласувам
4. Целосно не се согласувам
9. Не знам/без одговор

2. ЛГБТ заедницата
3. Роми
4. Самохрани родители
5. Жени
6. Стари
7. Невработени
8. Корисници на социјална помош
9. Млади
10. Жители на рурални области
9. Не знам/без одговор
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45. Дали сметате дека е важно во
Собранието да се формираат повеќе
тематски партиски групи (на пример
како Клубот на пратенички) во кои
пратеници од различни партии ќе се
обединат околу исти прашања?

1. Да

46. Доколку да, за кои прашања
сметате дека е важно да се
формираат вакви групи?

1. Лица со посебни потреби

2. Не (Го скока 47 прашање)
3. Не знам / нема одговор

2. ЛГБТ заедницата
3. Роми
4. Самохрани родители
5. Жени
6. Стари
7. Невработени
8. Корисници на социјална помош
9. Млади
10. Заштита на животната средина
11. Жители на рурални области

47.

За некои земји се зборува дека Владата има поголема моќ од 		
Собранието и не одговара пред пратениците. За други земји се зборува
дека Владата нема поголема моќ од Собранието и таа е предмет на
контрола од пратениците. За првата група земји се вели дека Владата
има контрола врз Собранието а за втората дека Собраниeто има 		
контрола врз Владата. Колку се согласувате со следнава изјава?

Б

А

В

Г

Д

Ѓ

Собранието
има
целосна
контрола
врз
Владата

Владата
има
целосна
контрола
врз
Собранието

48.

Оценете ја работата на последниот состав на парламентот на скала од 1
до 5 (каде 1 е најслабо, а 5 е најдобро)

1 најслабо

1
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Е

2

5-најдобро

3
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4

5

На крај имаме неколку прашања поврзани со Ковид 19 кризата во нашата држава:

49. Дали би се вакцинирале, доколку
вакцините би биле достапни утре?

1. Да
2. Не
99. Не знам/без одговор

50. Доколку ДА, која вакцина ја
преферирате?

1. Фајзер (Pfizer)
2. Модерна (Moderna)
3. Спутник V (Sputnik V)
4. Синофарм (Sinopharm)
5. Астра Зенека (AstraZeneca)
99. Не знам/без одговор

51. Дали Владата прави доволно
за да ја адресира состојбата
со здравството, економијата и
образованието?

1. Да
2. Не
99. Не знам/без одговор
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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 напорите

истражува развојот на доброто управување,

на Собранието на Република Северна

владеењето на правото и европските

Македонија за независност преку градење

интеграции на Македонија. ИДСЦС има

консензус, структурни реформи и градење

мисија да ја помогне граѓанската вклученост

на капацитетите во институционалниот

во носењето на одлуки и да ја зајакне

развој на Собранието; во неговите

партиципативната политичка култура. Преку

законодавни и надзорни улоги; и во неговата

зајакнување на слободарските вредности,

институционална транспарентност и

ИДСЦС придонесува на соживот помеѓу

отчетност.

различностите.

ПСП се спроведува од страна на
Националниот демократски институт,
Институтот за демократија „Социетас
Цивилис“ - Скопје и Центарот за управување
со промени, за поддршка на стратешкото
планирање на Собранието; за реформи

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

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

Линк
_

на напорите за реформи, вклучително и за
поголемо граѓанско ангажирање во процесите
на креирање политики.
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Ова издание е електронски
достапно на:
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/погледна-собрание-резултати-од-терен-2/

Анализа на јавно мислење бр.7/2021
-

Поглед на Собрание: Резултати од
теренска анкета за перцепциите на
граѓаните за работата на Собранието
на Република Северна Македонија
(17 февруари – 10 март 2021)
Авторки: Влора Речица и Александра Јовевска Ѓорѓевиќ
Април 2021
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