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1. Вовед_

Изворот на легитимитетот во заседавањето, 

постапувањето и одлучувањето на пратениците 

во Собранието, лежи во граѓаните. Оваа 

претставничка функција ги обврзува пратениците 

на транспарентност и инклузивност во 

нивната работа пред јавноста, и постојано 

унапредување на механизмите за исполнување 

на овие обврски.  Собрание кое е затворено кон 

своите граѓани, го подрива суверенитетот кој 

произлегува и им припаѓа на граѓаните. 

  

Со цел транспарентност кон јавноста, 

законодавните домови често имаат сопствени 

канали на информирање за својата работа, 

како собраниски телевизиски канал и веб-

страната. Од друга страна, важно е следење 

и адаптирање на динамиката на развој на 

алатките за информирање на публиката, и оттука 

парламентите се често присутни и на модерните 

канали, како што се социјалните медиуми 

Твитер и Фејсбук. Наоѓањето и практицирањето 

на соодветните механизми за комуникација 

со јавноста е од клучно значење за постојано 

одржување на актуелност помеѓу граѓаните, како 

повик и промоција на механизмите за нивно 

вклучување во работата на Собранието.  

Во тој поглед Институт за демократија „Социетас 

Цивилис“ - Скопје во анкетите за перцепцијата 

на граѓаните за работата на Собранието, 

акцент дава на прашањата кои се поврзани со 

информираноста на граѓаните за работата на 

Собранието, изворите на информирање кои 

тие најчесто ги користат, како и нивото на 

интерес и учество во работата на Собранието. 

Оттука, целта на оваа кратка анализа, е да 

даде компаративен осврт на развојот на 

трендовите во овие области, земајќи ги во 

предвид резултатите од анкетите во последните 

четири години (2018 – 2021). Дополнително, 

анализата прави и краток преглед на тоа какви 

се позициите и практиките во однос на овие 

прашања во Европски парламент, Велика 

Британиија и Косово.
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2. Како Европски 
парламент, и 
парламентите на 
Велика Британија 
и Косово ги 
информираат 
граѓаните за својата 
работа? _

Европски парламент

Општата слика на граѓаните на државите 

членки на Европска Унија за работата на 

Европскиот парламент беше тема на студијата 

за следење на јавно мислење ,,Парлеметер”1 

од 2020 година. Оваа анализа креирана на 

барање на самиот Европскиот парламент, 

имаа за цел да ја долови перцепцијата на 

граѓаните за работата на парламентот, но и 

врз база на добиените податоци, да работи  во 

унапредување на својата работа. Извештајот, 

меѓудруго нуди информации и во однос на 

тоа на кој начин граѓаните на ЕУ добиваат 

информации поврзани со Европскиот 

парламент.  

Во однос на механизмите за информирање 

за работата на Европскиот парламент, 

мнозинството ЕУ граѓани (79%) изјавиле дека 

телевизијата како медиум е нивен најчесто 

користен механизам за добивање на добивање 

на информации во однос на работата на 

Европскиот парламент. На второ место, 

граѓаните изјавиле дека се информираат 

од веб-страници (51%), понатаму преку 

социјални мрежи 35%, радио 34% и пишаните 

медиуми 25%. Се забележува позначително 

користење на традиционални медиуми, како 

што е телевизија, но и значително користење 

на медиуми како радио и пишани медиуми. 

Сепак новите форми на информирање како 

што се веб-страници и социјални мрежи, 

полека ги пристигнуваат и надминуваат 

традиционалните канали на информирање.

Велика Британија

Во периодот од 2017 до 2019 година, 

Парламентот во Велика Британија вложи 

напори за унапредување на вклученоста на 

јавноста во неговата работа, поставувајќи 

нетрадиционални врски помеѓу пратениците 

и британската јавност. Така, парламентарците 

усвоија нови начини на работа кои вклучуваат 

активно пребарување и слушање на ставовите 

на јавноста. 

Токму на оваа тема, интересот на граѓаните 

за парламентот и политиката во Велика 

Британија, е и истражувањето на ,,Хансард 

општество”2 објавено во 2019 година. 

Резултатите покажале генерално слаба 

заинтересираност на граѓаните за политика 

воопшто. Така, дури 26% од испитаниците се 

изјасниле дека не ги интересира политика, 

додека 18% не знаат ништо за политиката. 

Конкретно во однос на Парламентот на Велика 

Британија, 20% од испитаниците се изјасниле 

дека не знаат ништо за работата на оваа 

институција.3 

1  Institute for Government ,,Parliamentary Monitor” 2020 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/
eurobarometer/2020/parlemeter-2020/en-report.pdf

2  Hansard Society ,,Audit of Political Engagement’’ 2019 https://assets.ctfassets.net/
rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-
Engagement-16__2019-report.pdf

3 Hansard Society, “Audit of Political Engagement’’ 2019 https://assets.ctfassets.net/
rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-
Engagement-16__2019-report.pdf

ИДСЦС Краток документ за јавна политика  бр.22/2020 - maj 2020

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/parlemeter-2020/en-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/parlemeter-2020/en-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf


Информирање на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија 7

Препознавајќи ја потребата од вложување 

на дополнителни напори и ресурси со цел 

поинформирана јавност и подобрување 

на сликата презентирана во анализата, 

Парламентот во Британија полека го прифати 

потенцијалот на социјалните медиуми кои се 

повеќе се дел од секојдневието на граѓаните, 

како механизам за допирање до својата 

публика. Овој законодавен дом препозна дека 

социјалните медиуми значително допринесуваат 

кон зголемувањето на транспарентноста и 

одговорноста на јавната дебата.4 

Повеќето комисии во Парламентот се 

приклучија на Твитер во 2012 година, но сепак 

се забележува недостатокот во практицирањето 

на други платформи, како Фејсбук. Генерално, 

во периодот 2017 – 2019 година, над 75% од 

комисиите на Долниот дом биле на некој начин 

активни на социјалните медиуми, додека овој 

процент за комисиите на Горниот дом е понизок 

и изнесува 40%.  Ова присуство на Парламентот 

на социјалните медиуми, ги прави повидливи 

помеѓу корисниците на социјалните медиуми, 

механизми за информирање чија популарност 

значително расте меѓу јавноста. 

Косово

Република Косово како релативно млада држава, 

во тек со регионалните трендови, вложува 

напори за унапредување на транспарентноста и 

отвореноста на своето Собрание пред граѓаните. 

Во прилог на овие напори, во 2015 година 

Собранието на Косово ја усвои ,,Декларацијата за 

парламентарна отвореност”.6  

Со цел реализација на заложбите во оваа 

Декларација, Собранието формираше инклузивно 

тело составено од пратеници, граѓанско 

општество и претставници од повеќе политички 

партии, што ќе работи на приближување на 

работата на Собранието до граѓаните. Дел од 

решенијата за унапредување на отвореноста 

на Собранието подразбираат технолошки 

решенија за следење на законодавството, како 

и перформансите на пратениците, отворање на 

вратите на Собранието за поактивно учество на 

граѓаните во неговата работа и сл.

Како дополнителен исчекор во оваа сфера, 

Собранието на Косово работи на развој на 

стратегија за социјални медиуми и промовирање 

на страницата на Собранието на Фејсбук, овие 

напори помагаат во информирањето на јавноста 

за работата на Собранието на дневна основа, 

покрај објавувањето на извештаите на вести.7 

4 Institute for Government, ”Parliamentary Monitor” 2020 https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/
parliamentary-monitor-2020/parliament-and-public

5 Ибид.
6 Declaration on Parliamentary Openness  https://openingparliament.org/declaration/
7 Kosovo Parliament and media work to better inform the public- National Democratic Institute https://www.ndi.org/our-

stories/kosovo-parliament-and-media-work-better-inform-public

Празни дискусии или говори засновани на јасна оправданост: Компаративна анализа на нивото на аргументираност 
на дискусиите во парламентите на Северна Македонија, Словенија и Европскиот Парламент
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Графикон 1.  Во која мера сметате дека сте запознаени со тоа што сработи Собранието во   
  изминатиот период (%)

3. Информираност 
за работата на 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија за 
периодот од 2018 
година до 2021 
година _

Дали граѓаните сметаат дека се запознаени со 

работата на Собранието?

Резултатите добиени од теренските анкети 

во последните четири години,  покажуваат 

дека граѓаните се константно поделени во 

однос на нивната запознаеност со работата/

сработеното во Собранието во текот на 

претходната година. Во поглед на работата 

на тековниот парламентарен состав, 51% од 

граѓаните одговорија дека се делумно или 

целосно запознаени со тоа што го сработија 

пратениците од август 2020 година до 

јануари 2021 година, додека 48% одговорија 

дека малку или воопшто не се запознаени 

за работата на пратениците. Одговорите 

на граѓаните, се речиси исти и во однос на 

минатите четири години.8  

Оваа константност потврдува дека не 

се направени значителни исчекори од 

страна на Собранието со цел да ја доближи 

својата работа до граѓаните, зголеми 

својата транспарентност и да ја зајакне 

комуникацијата со јавноста. Собранието 

треба редовно да ја испитува современоста 

и практичноста на своите механизми за 

комуникација со граѓаните, и тековно да ги 

обновува со цел зголемување на својата 

транспарентност и отчетност. 

8  Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје. Резултати од теренските анкета за перцепциите на 
граѓаните за работата на Собранието, спроведени во периодот 2018 – 2021.
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Графикон 2.  Извори за информирање за работата на Собранието на na граѓаните (%)

5Празни дискусии или говори засновани на јасна оправданост: Компаративна анализа на нивото на аргументираност 
на дискусиите во парламентите на Северна Македонија, Словенија и Европскиот Парламент

Кој извори на информирање најчесто ги 

користат граѓаните

Граѓаните како најпрефериран извор за 

информирање во однос на работата на 

Собранието константно ги посочуваат 

телевизиските канали. Сепак, во последните 

четири години, забележан е опаѓачки тренд 

кај граѓаните во следењето на овој извор на 

информирање, од 62% во 2018, на 41% до 2021 

година. За сметка на тоа, забележан е благ 

растечки тренд во популарноста на социјалните 

медиуми како канал за информирање за 

работата на Собранието, од 13% во 2018 на 

22% до 2021 година. Понатаму, околу 10% од 

граѓаните за работата на Собранието, редовно 

дознаваат од интернет порталите за вести. 

Користењето на Собранискиот канал и веб 

страницата на Собранието, како официјални 

извори за комуникација со јавноста на оваа 

институција, се незначително користени. Така, 

процентот на граѓани кои во последните четири 

години го посетиле Собранискиот канал е под 6%, 

додека процентот на граѓани кои ја посетиле веб 

страницата на Собранието е под 3%.9   

Овие податоци регистрираат дека граѓаните 

генерално преферираат други начини за 

информирање за работата на Собранието, за 

сметка на официјалните извори на Собранието, 

Собранискиот канал и собраниската веб 

страница. Оттука, особено важно е понатамошно 

инвестирање и развивање на овие канали,  

нивна модернизација и поголема достапност и 

прегледност, се со цел поголема актуелност и 

користење од страна на јавноста.

9 Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје. Резултати од теренските анкета за перцепциите на граѓаните 
за работата на Собранието, спроведени во периодот 2018 – 2021.
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Информирање на младите за работата на 

Собранието

Кога станува збор информирање за работата 

на Собранието, младите на возраст од 18 

до 29 години, како доминантни извори за 

информирање во последните две години ги 

наведуваат социјалните медиуми. Во 2021 

година, 33% од младите рекле дека за работата 

на Собранието дознаваат од социјалните 

медиуми, додека до 2020, овој број е за пет 

процентни поени повисок и изнесува 38%. 

Висок е и процентот на млади кои изјавиле дека 

се информираат преку телевизија, но сепак 

во последните четири години забележан е 

опаѓачки тренд во популарноста на овој извор 

на информирање, од 38% односно 36% во 2018 

и 2019 соодветно, на 22% во 2020 и 15% во 2021 

година.

Интернет портали на вести се исто така 

значително користени од страна на младите за 

информирање за Собранието во последните 

четири години, каде над 11% од испитаниците 

редовно го бираат овој канал, со исклучок 

на 2020, кога овој процент на испитаници 

изнесувал 6%. Собранискиот канал и веб 

страницата на Собранието се малку користени 

и меѓу младите. Така, во последните четири 

години, помалку од 6% од младите изјавиле 

дека се вклучуваат на Собранискиот канал, 

додека помалку од 4% ја посетиле веб 

страницата на Собранието.10 

Повеќето парламенти во светот 

препознаваат дека имаат проблем со 

слабата заинтересираност на младите за 

репрезентативна демократија. Овој проблем 

не се јавува поради тоа што кај младите 

недостасува интерес за политика генерално. 

Напротив, многу од младите се активно 

вклучени во непосредни активности и кампањи 

за поддршка на некоја кауза. Меѓутоа, од 

сите возрасни групи, токму помеѓу младите е 

забележана најмала веројатност да гласаат, а 

нивно отуѓување од парламентарната политика 

е особено изразено. Со оглед на оваа состојба, 

парламентите сега прават напори да ги вклучат 

интересите на учениците во нивната работа. 

Овие иницијативи имаат многу форми, дел 

од нив се базирани на едукација во самите 

училишта, некои се одвиваат во рамките на 

парламентите, а некои вклучуваат комбинација 

на двете.11

Оттука, треба да се најде соодветен поттик со 

цел стимулирање на интерес меѓу младите за 

активно вклучување во работните процеси 

на Собранието како и пренесување на сите 

поврзани информации преку достапен и 

актуелен канал за нив. Од тие причини, 

Собранието треба да креира слоевит пристап 

кон информирање на граѓаните, соодветен за 

секоја различна возрасна група. 

10  Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје. Резултати од теренските анкета за перцепциите на 
граѓаните за работата на Собранието, спроведени во периодот 2018 – 2021.

11  Beetham,D.(2006) Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A Guide to Good Practice. Inter-Parliamentary 
Union. Достапно на: http://archive.ipu.org/dem-e/guide/guide-3.htm

http://archive.ipu.org/dem-e/guide/guide-3.htm 
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Графикон 3.  Извори за информирање за работата на Собранието на лицата од 18 до 29 години (%)

Напори на Собранието за зголемување на 

транспарентноста и одговорноста за својата 

работа кон Собранието преку Партнерство за 

отворена власт 

Република Северна Македонија е членка на 

меѓународната мрежа за Партнерство за 

отворена власт (ПОВ)12 , иницијатива која 

обезбедува меѓународна платформа за домашни 

реформи, насочена кон поотворени, поотчетни и 

поодговорни власти пред граѓаните. Собранието 

на Република Северна Македонија се приклучи 

кон иницијативите на ПОВ со дополнителна 

активност кон постигнување на Отворен 

Парламент во 2017, неколку години откако 

владата стана дел од глобалната платформа на 

ПОВ во 2011.

Во јули 2018 беше усвоен првиот Акциски план на 

Собранието кон целите на ПОВ. Планот опфаќа 5 

заложби со чие исполнување се прави исчекор 

кон поголема отвореноста и транспарентноста 

на Собранието како и диверзификација на 

методите за информирање на јавноста. 

Заложбите го покриваат делот за унапредување 

на механизмите и алатките на Собранието за 

информирање на јавноста за својата работа, 

поголема финансиска транспарентност, 

поголемо вклучување на јавноста во работа на 

Собранието како и унапредување на неговата 

надзорна функција.13   

12 Повеќе информации за мрежата Партнерство за отворена власт (ПОВ) се достапни на нивната веб страница 
достапна на: https://www.opengovpartnership.org/ 

13 Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (2021) Акциски план на Собранието на Република Северна  
Македонија кон целите на Партнерство за Отворена Власт 2018 - 2020 г. Извештај од набљудување јануари 2020 – 
јануари 2021 г..
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4. Заклучок_

8

Собранието на Република Северна 

Македонија редовно преку своите средства 

за информирање, односно на својата веб-

страна и Собраниски канал известува за 

своите активности. Но прашањето е колку овие 

информации ги засегаат граѓаните, колкав 

е нивниот интерес, колку тие сметаат дека 

се запознаени за работата на Собранието 

и на каков начин. Потоа кои средства за 

информирање најчесто ги користат граѓаните, 

и преку кои средства најпристапно доаѓаат 

информациите до нив.

Граѓаните се генерално поделени во однос 

на нивната запознаеност со работата на 

Собранието, и оваа состојба е релативно 

непроменета во последните неколку години. 

Како најчест извор за информирање, граѓаните 

ги навеле телевизиските канали, интернетот 

преку портали за вести или социјални мрежи. 

Интернетот е се пополарен меѓу граѓаните и 

преку него најчесто добиваат информации за 

работата на Собранието.

Младите информациите за работата на 

Собранието генерално ги добиваат преку 

новите канали за информирање – интернет 

и социјални медиуми. Другите извори на 

се скоро неискористени од нивна страна, 

особено веб страницата на Собранието и 

Собранискиот канал, како официјални канали 

за информирање на Собранието.  

Британскиот парламент, како и парламентите 

на Велика Британија и Косово, ја препознаат 

потребата од поголемо вклучување и 

информирање на јавноста за нивната работа. 

За таа цел, овие институции ги премостува 

традиционални врски помеѓу пратениците 

и јавноста, усвојувајќи нови канали за 

двонасочна комуникација со граѓаните. Во 

оваа насока е нивното активно користење на 

социјалните медиуми.

Транспарентноста и отвореноста на 

парламентите кон нивните граѓани може 

значително да се унапреди преку нивната 

поддршка на заложбите за Отворен парламент 

и мрежата за Партнерство за отворена власт 

(ПОВ). Приклучувањето на Република Северна 

Македонија и Република Косово, ако релативно 

нови демократии кон оваа мрежа, е значителен 

исчекор во нивните напори за постигнување на 

овие цели.
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5. Препораки за 
потранспарентно 
Собрание и вклученост 
на граѓаните _

Исклучително важно е Собранието да ја 

зголеми транспарентноста во својата работа, 

како и информациите кои ги споделуваат во 

врска со нивната работа се повеќе да допираат 

до граѓаните. Оттука, треба да се работи на 

поголемо вклучување на граѓаните во работата 

на Собранието, преку различни начини, но 

и канали на комуникација. Приклучувањето 

кон мрежата Партнерство за отворена власт 

(ПОВ) е значителен исчекор во оваа насока. 

Сепак, она кон кое треба да цели Собранието 

е вклучувањето на посмели и реформаторски 

заложби во акциските планови за ПОВ, како 

и вложување на сериозни напори за нивна 

реализација.  

Собранието да ги зголеми напорите за 

поинтензивно информирање и вклучување на 

јавноста во својата работа. Оттука, потребно е 

активното промовирање на механизмите кои 

им стојат на располагање на граѓаните за нивно 

вклучување во работата на Собранието, како и 

поттикнување и охрабрување на истите да ги 

користат. 

Дополнително, потребно е инвестирање во 

модернизирање на официјалните канали на 

Собранието за комуникација со јавноста, 

со цел адаптирање на новите трендови на 

информирање кои се актуелни меѓу граѓаните. 

Во линија со оваа цел, е и адаптација на 

изворите на информирање според различните 

таргет групи.  Собранието особено треба да 

работи на развивање на Собранискиот канал и 

веб-страна на Собранието како главни извори 

за информирање на Собранието, да може 

подобро да ги информира граѓаните.

Потребни се напори младите да бидат 

позаинтересирани за работата на Собранието 

и да се развијат механизми со кои ќе бидат 

вклучени во работата на Собранието. И покрај 

тоа што Собранието, преку Парламентарниот 

институт, има развиено програма за едукација 

и вклучување на средношколците во работата 

на Собранието, сепак овие напори треба да се 

прошират и интензивираат за зголемување 

на интересот и вклученоста на младите во 

работата на Собранието. Комбинирањето на 

постојните активности кои се реализираат 

во рамките на Собранието, со збогатување 

на едукативните содржини од оваа област во 

училишниот курикулум се добар механизам кој 

се практикува во други парламенти.
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