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Извршно резиме _

•	 Пратеничките	прашања	се	важен	

инструмент	на	Собранието	за	вршење	

контрола	и	надзор	над	работата	на	Владата.	

Во текот на 2021 година во македонското 

Собрание беа одржани 7 седници за 

пратенички прашања на кои беа поставени 

104 прашања од 36 различни пратеници во 

вкупно 41 јавување за збор. 

•	 Гледано	од	родовиот	аспект,	жените 

пратенички учествуваа со 35% од 

вкупниот број јавувања за поставување 

пратеничко прашање,	односно	соодносот	

за	поставување	прашања	беше	два	спрема	

еден	во	корист	на	пратениците	мажи.

•	 Четири	од	пет	пратенички	прашања	беа	

поставени	од	старана	на	пратениците	од	

опозицијата.	Од три пратеника, двајца 

поставиле максимум број прашања 

од говорницата, по три.	Секое	второ	

поставено	прашање	беше	упатено	до	

тогашниот	премиер	Зоран	Заев.

•	 Трите	теми	за	кои	беа	поставени	најмногу 

пратенички прашања се однесуваа на 

феноменот корупција, пандемијата 

на КОВИД-19, владеење на правото и 

правосудниот систем.

• 75% од дискусијата беше без или со 

слаба аргументираност.	Поголемо	ниво	

на	аргументираност	имаа	пратениците	

во	своите	прашања	отколку	владините	

претставници	во	своите	одговори.	Сепак, 

нивото на аргументираност на прашањата 

на пратениците дополнително се намалува, 

поради ниското ниво на аргументираност 

на дополнителното прашање. Имено,	и	

покрај	тоа	што	пратениците	значително	

користат	аргументи	во	нивните	прашања,	

кога	станува	збор	за	произнесувањето	

по	одговор,	односно	дополнителното	

прашања,	овде	се	забележува	пониско	

ниво	на	аргументираност	што	генерално	

ја	намалува	аргументираноста	на	

целосното	произнесување	на	пратениците.	

Пратениците од опозицијата имаа повисоко 

ниво на аргументираност од пратениците 

во парламентарното мнозинство. 

• Секој втор говор беше без упатен аргумент 

кон соговорникот,	додека	во	еден	од	десетте	

говори	беше	евидентирано	соодветно	

адресирање	на	аргументите.	Дискусијата	

главно	се	одвиваше	без	референца	кон	

претходниот	говорник	(66%).	Дискусијата 

главно се одвиваше без референца кон 

претходниот говорник (66%). 
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1. Вовед_

Еден од начините на кои Собранието може 

да врши надзор над работата на извршната 

власт се пратеничките прашања.	Собранието	

има	уставно	утврдена	надлежност	за	

политичка	контрола	и	надзор	над	Владата	

и	над	другите	носители	на	јавните	функции	

што	се	одговорни	пред	Собранието	(Член	68,	

алинеја	17	од	Уставот	на	Република	Северна	

Македонија).	Контролата над работата на 

Владата, Собранието ја врши на три начина: 

преку правото да го донесува буџетот и 

преку инструментите за вршење контрола: 

пратеничките прашања и интерпелација. 

Tретиот начин е поведување постапка за 

изгласување (не)доверба на Владата.1 

Во	националните	собранија	на	европските	

држави	интензитетот	и	предвидените	термини	

за	одржување	седници	наменети	за	пратенички	

прашања,	како	и	начинот,	времетраењето	и	

редоследот	по	кој	тие	ќе	бидат	поставувани	

се	уредени	различно.	Во нашето Собрание 

седниците за поставување пратенички 

прашања вообичаено се одржуваат секој 

последен четврток во месецот. Предност 

за поставување прашања до Премиерот и 

другите носители на јавни функции имаат 

пратениците од опозицијата.	Редоследот	за	

поставување	пратенички	прашања	го	утврдува	

претседателот	на	Собранието	во	договор	со	

координаторите	на	пратеничките	групи,	на	

начин	кој	ќе	обезбеди	сооднос	два	спрема	еден	

во	корист	на	пратениците	од	пратеничките	

групи	во	опозицијата	и	на	пратениците	

во	опозиција	кои	не	се	организирани	во	

пратеничка	група.	На една седница пратеникот 

може да постави најмногу три прашања. 

Поставувањето на пратеничките прашања 

не може да трае подолго од десет минути, а 

пратеникот има право да се изјасни дали е 

задоволен од одговорот, односно да постави 

дополнително прашање, но не подолго од три 

минути.

Во	Уставот	на	Република	Северна	Македонија	

пратеничките	прашања	се	воведени	како	

задолжителни,	а	според Деловникот на 

Собранието на седницата задолжително 

присуствуваат претседателот и членовите на 

Владата и други носители на јавни функции 

за кои е најавено дека ќе им биде поставено 

прашање.

Целта	на	ова	анализа	е	да	даде	преглед	на	

седниците	наменети	за	пратенички	прашања	

во	текот	на	2021	година,	да	ги	прикаже	и	да	ги	

разработи	по	области	прашањата	кои	најчесто	

беа	поставувани	од	собраниската	говорница.	

Истовремено,	претставен	е	односот	и	

интензитетот	на	дискусијата,	односно	нивото	на	

аргументираност	во	прашањата	на	пратениците,	

како	и	во	одговорите	на	надворешните	членови.

1		 Собрание	на	РМ,	Парламентарен	институт.	Пристапено	на:	<https://goo.gl/V9nSDN>	(последна	посета:	9	јануари	
2022	година)

https://goo.gl/V9nSDN
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2. Политички контекст_

Во текот на 2021 година во Собранието 

на Република Северна Македонија беа 

одржани 7 седници предвидени за 

пратенички прашања. Последната	седница	

за	поставување	пратенички	прашања	до	

претставниците	на	Владата	предводена	од	

Зоран	Заев	беше	одржана	на	24	јуни.	

Причини поради кои беа одложени седниците 

за пратенички прашања ги вклучуваа: 

колективниот годишен одмор на пратениците 

во август; предвремените локални избори 

во октомври и прогласената тридневната 

жалост по автобуската несреќа во Бугарија.2

На	23	декември	на	55-тата	седница	наменета	

за	поставување	пратенички	прашања	беше	

констатирана	оставката	на	премиерот	Зоран	

Заев.3 По поднесената оставка, претседателот 

на Собранието Талат Џафери оцени дека е 

нецелисходно да се одржат пратеничките 

прашања бидејќи Владата е во оставка и тоа 

било воспоставена практика од минатото. 

Опозицијата	се	спротивстави	на	одлуката	

и	се	повикуваше	на	членот	93,	став	5	од	

Уставот,	каде	што	стои	дека	Владата	на	која	ѝ	

е	изгласана	недоверба,	која	поднела	оставка	

или	мандатот	ѝ	престанал	поради	распуштање	

на	Собранието,	останува	на	должност	до	

изборот	на	нова	влада.	По	неуспехот	во	своите	

барања,	опозицијата	дополнително	имаше	

неуспешен	обид	за	свикување	нова	седница	за	

пратенички	прашања	за	последниот	четврток	

од	годината,	на	30	декември.

За споредба, во 2020 година првите 

пратенички прашања беа одржани во 

декември што всушност беа единствените 

пратенички прашања за таа календарска 

година. Поради	пандемијата	на	КОВИД-19,	

како	и	изборните	дејствија	за	предвремените	

парламентарни	избори,	Собранието	во	

поголемиот	дел	од	2020	година	не	одржуваше	

седници	и	практично	беше	ограничена	

неговата	основна	функција.

Во 2019 година беа одржани осум седници 

за пратенички прашања, а во 2018 година 

вкупно десет. Од десетте седници за 

поставување пратенички прашања, опозиција 

во 2018 година била присутна на седум.4

 

Минатата	година	(2021)	опозицијата	беше	

присутна	на	сите	седум	одржани	седници	

за	поставување	пратенички	прашања.	На 

седницата одржана во март 2021 година 

пратениците од мнозинството, по претходен 

договор со пратениците од опозицијата, 

се повлекоа од можноста за поставување 

пратеничко прашање со цел да им биде 

оставено повеќе време на пратениците 

од опозицијата за поставување прашања. 

Одлуката	беше	донесена	како	резултат	на	

тоа	што	истиот	ден	се	одржа	друга	пленарна	

седница	на	која	беше	донесен	петтиот	пакет-

мерки	за	помош	на	стопанството	и	граѓаните	

поради	кризата	предизвикана	од	пандемијата	

на	КОВИД-19.	Мерките	беа	поддржани	и	од	

страна	на	пратениците	од	опозицијата.

2		 Одложена	седницата	за	пратенички	прашања.	Пристапено	на:	<https://www.slobodnaevropa.mk/a/31576973.
html>	(последна	посета:	3	декември	2021)

3		 Соопштение	на	Владата	на	Република	Северна	Македонија.	Пристапено	на:	<https://vlada.mk/node/27297> 
(последна	посета:	26	декември	2021)

4	 Пратенички	прашања:	Мерка	за	надзор	врз	извршната	власт	или	платформа	за	пофалби?	Пристапено	на:	
<https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/Пратенички-прашања-финална-верзија.pdf>	(последна	посета:	
26	јануари	2022)

https://www.slobodnaevropa.mk/a/31576973.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/31576973.html
https://vlada.mk/node/27297
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/Пратенички-прашања-финална-верзија.pdf
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5		 Индексот	за	квалитет	на	дебата	е	инструмент	развиен	од	Институт	за	демократија,	кој	овозможува	оценување	на	
квалитетот	на	дебатата	преку	кодирање	на	секој	одделен	говор	според	неколку	главни	карактеристики:	степен	на	
аргументираност,	степен	на	почит	кон	другите	говорници	и	нивните	аргументи,	отвореност	за	прифаќање	на	туѓите	
аргументи	и	менување	на	сопствените	ставови	поради	поквалитетни	аргументи	и	непреченост	на	дебатата.

3. Наоди од анализата_

Користејќи	го	Индексот	за	квалитетот	на	

дебатата5	како	инструмент,	Институтот за 

демократија	ги	набљудуваше	сите	седум	седници	

наменети	за	поставување	пратенички	прашања	

во	2021	година.	На седумте одржани седници, 

вкупно беа поставени 104 прашања од 36 

различни пратеници.	Од	нив,	27	пратеници	се	од	

опозицијата,	а	преостанатите	9	пратеници	што	

го	искористија	правото	да	постават	пратеничко	

прашање	се	од	парламентарното	мнозинство.

80% од вкупно поставените прашања беа 

поставени од страна на пратеници од 

Две	третини,	односно	66%	од	пратениците	во	

својот	говор	поставиле	по	три	пратенички	

прашања.	По	две	пратенички	прашања	поставиле	

22%	oд	пратениците	кои	го	искористиле	правото	

да	постават	прашање,	а	само	едно	прашање	

до	владините	претставници	било	поставено	во	

опозицијата, додека преостанатите 20% или 

поточно 21 пратеничко прашање беа поставени 

од пратениците од мнозинството (Графикон 1).

Кога	станува	збор	за	родовата	застапеност,	

две	третини	од	вкупниот	број	пратенички	

прашања	беа	поставени	од	пратениците	мажи.	

Преостанатите	35%	беа	прашања	поставени	од	

жените	пратенички,	што	покажува	дека	соодносот	

по	земен	збор	за	поставување	прашања,	како	и	

соодносот	по	вкупниот	број	поставени	пратенички	

прашања	беше	два	спрема	еден	во	корист	на	

пратениците	мажи	(Графикон	1).

12%	од	говорите	на	пратениците.	Пратениците од 

опозицијата повеќе настојувале да го искористат 

предвидениот максимум за усно поставени 

прашања на една седница, односно	седум	од	

десет	пратеника	од	опозицијата	поставиле	по	три	

пратенички	прашања	од	говорницата	(Графикон	2).

Графикон 1.  Поставени пратенички прашања според политичка припадност и пол (%)

ПРАТЕНИЦИ ОД
МНОЗИНСТВОТО

ПРАТЕНИЦИ
МАЖИ

ЖЕНИ
ПРАТЕНИЧКИ

ПРАТЕНИЦИ ВО
ОПОЗИЦИЈА

80
65

20
35

Графикон 2.  Број на поставени пратенички прашања (%)

56
69 66

22 22 22 22
9 12

ТРИ ПРАШАЊА ДВЕ ПРАШАЊА ЕДНО ПРАШАЊЕ

Пратеници од мнозинството Пратеници во опозиција Вкупно
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3.1 Што најмногу прашуваа пратениците од говорницата и кон  
 кого ги адресираа прашањата?

Во поставувањето на пратеничките прашања 

најактивни беа пратениците Гордана 

Сиљановска Давкова и Бојан Стојаноски кои 

успеаја да постават по три прашања на три 

различни седници, односно	двата	пратеника	

поставија	вкупно	девет	пратенички	прашања.	

Пратеникот	Петар	Ристески	го	искористи	

правото	да	постави	прашања	на	две	различни	

седници,	со	тоа	што	на	едната	постави	три,	а	

на	втората	седница	едно	пратеничко	прашање	

(Табела	1).

Од	вкупно	104-те	поставени	прашања,	

најмногу прашања (17) го опфаќаа 

феноменот корупција, и	сите	беа	поставени	

од	пратениците	од	опозиција. За пандемијата, 

вакцините, економските и здравствените 

мерки за справување со КОВИД-19 беа 

поставени 15 пратенички прашања	(9	од	

опозиција,	6	од	власта;	Графикон	3).

Не	помалку	внимание	беше	посветено	на	

Педесет и три прашања, односно повеќе 

од половина од вкупниот број поставени 

пратенички прашања беа упатени до 

тогашниот премиер Зоран Заев.	Мила	

Царовска	како	Министер	за	образование	

одговори	на	9	пратенички	прашања,	

Венко	Филипче	на	8,	а	Оливер	Спасовски	

даде	одговор	на	7	прашања	поставени	од	

пратениците.	Со	други	зборови	кажано,	75%	

од	поставените	прашања	беа	упатени	до	

четирите	владини	претставници	од	табела	1.

правдата	и	правосудниот	систем.	За	одредени	

судски	случаи,	афери,	бегства	и	реформи	

во	судството	пратениците	од	мнозинството	

поставија	пет,	а	пратениците	од	опозицијата	

вкупно	десет	пратенички	прашања.	За 

реформите во образованието, електронски 

учебниците и начинот на одржувањето 

на наставата за време на пандемија беа 

поставени вкупно десет прашања – сите од 

опозицијата (Графикон 3).

Пратеници Број на поставени пратенички 
прашања

Гордана	Сиљановска	Давкова 9

Бојан	Стојаноски 9

Петар	Ристески 4

Владини претставници Број на усно одговорени 
пратенички прашања

Зоран	Заев 53

Мила	Царовска 9

Венко	Филипче 8

Оливер	Спасовски 7

Табела 1. 
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3.2 Степенот на аргументираност

Според	степенот	на	аргументираност	на	

седниците	за	пратенички	прашања	текот	

на	дискусијата се одвиваше најчесто без 

аргументираност (51%). Во	21%	од	дискусијата	

беше	забележан	барем	еден	аргумент,	во	4%	беа	

лоцирани	два	аргумента,	а преостанатите 24% 

од дискусијата беа со слабо образложение. 

Говори	со	повеќе	од	два	аргумента	не	беа	

забележани	на	седниците	(Графикон	4).

Ако	се	анализира	аргументираноста	на	

говорите	на	надворешни	членови	во	однос	

на	тие	на	пратениците,	може	да	се	забележи	

дека	повисоко	ниво	на	аргументираност	

имаат	надворешните	членови.	Така, владините 

претставници во 32% од одговорите кон 

пратениците употребиле еден аргумент, а	во	

5%	имале	два	аргумента. Што се однесува до 

пратениците, во 13% од нивните прашања бил 

забележан еден аргумент, а	во	4%	два	аргумента	

(Графикон	4).

Кога	станува	збор	за	политичката	припадност	

кај	пратениците,	може да се забележи дека 

пратениците од парламентарното мнозинство 

имаа послаба аргументираност од своите колеги 

од опозицијата	(80%	без	аргумент,	наспроти	52%	

кај	опозицијата;	Графикон	4).

Девет	прашања	како	тема	ја	опфаќаа	животната	

средина,	вклучувајќи	ги	проблемите	со	

загадувањето,	начинот	на	складирањето	отпад,	

статусот	на	заштитените	подрачја	и	сл.	За	мерките	

во	земјоделството,	откупот	на	тутун	и	грозје	беа	

поставени	шест	прашања.	За преговорите со 

Европската Унија, методологијата за проширување, 

ветото за отпочнување преговори беа поставени 

пет прашања – сите од опозицијата.	Пет	прашања	

беа	поврзани	со	економските	планирања,	

инвестициите,	иновациите,	а	четири	прашања	за	

одржувањето	на	попис	на	население	(Графикон	3).

Графикон 3.  Вкупниот број пратенички прашања групирани по тема на содржина и области

Власт Опозиција Вкупно

Криминал и корупција 17 17

Ковид мерки и вакцини 6 9 15

Образование 10 10

Судство и владеење на правото 5 10 15

Животна средина 8 91

Земјоделство 2 4 6

ЕУ преговори 5 5

Економија 3 2 5

1Попис 3 4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1Транспорт и врски 3 4

2Останато 12 14
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Графикон 4.  Степен на аргументираност според политичка припадност (%) 

Графикон 5.  Степен на аргументираност според тип говор (%)

ПРАТЕНИЦИ ПРАТЕНИЦИ ОД
МНОЗИНСТВО

ПРАТЕНИЦИ ВО
ОПОЗИЦИЈА

НАДВОРЕШНИ
ЧЛЕНОВИ

ВКУПНО

нема 2 аргумента повеќе од 2 аргументаслабо 1 аргумент

61

80

52
39

51

28 25 25 21
4

32

5
15

23
12 8 50

13
4

пратеничко прашање

одговор на пратеничко прашање

произнесување по одговорот/дополнително прашање

НЕМА СЛАБО 1 АРГУМЕНТ 2 АРГУМЕНТА ПОВЕЌЕ ОД ДВА
АРГУМЕНТА

24
38

74

34
25 19 27 33

7 15
5

Пратениците	во	15%	од	своите	прашања	

употребиле	два	аргумента,	наспроти	

употребени	два	аргумента	во	5%	од	

одговорите	на	надворешните	членови. 

Најмалку аргументираниот тип говор (74%) е 

произнесувањето по одговорот на пратеничкото 

прашање и можноста на пратениците да постават 

дополнително прашање во рок од три минути. 

Сепак,	високиот	процент	на	неаргументираност	

кај	пратениците	во	инструментот	дополнително	

прашање,	овозможува	аргументираноста	на	

надворешните	членови,	гледано	генерално	во	

текот	на	дискусијата	за	да	биде	поизразена	

(Графикон	5).
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Графикон 6.  Одговорност според тип на член и политичка припадност (%)

ИГНОРИРА
АРГУМЕНТИ

НЕ ИГНОРИРА
АРГУМЕНТИ, НО

ГИ ИЗВРТУВА

ДЕЛУМНО ГИ ИГНОРИРА,
ИЗВРТУВА, АДРЕСИРА

АРГУМЕНТИТЕ

АДРЕСИРА
АРГУМЕНТИ
СООДВЕТНО

НЕ СЕ УПАТЕНИ
АРГУМЕНТИ ИЛИ

ПРАШАЊА ОД ДРУГ
ГОВОРНИК

Пратеници од мнозинство ВкупноПратеници во опозиција Надворешни членови

15 11 6 9 5 8 5

24
17

29 24

1 6
20

11

60 62

37
51

3.3 Кој покажа поголема одговорност од Собраниската говорница?  

Одговорноста	е	инструмент	преку	кој	се	

прикажува	колку	говорниците	се	задржале	

до	темата	на	дневниот	ред	или	до	говорот	

на	претходниот	говорник	доколку	тој	упатил	

аргумент	или	прашање	до	нив.	На седниците 

за пратенички прашања во 51% од дискусијата 

не е забележан упатен аргумент од претходен 

говорник.	Делумно	адресирани,	игнорирани	

или	извртени	аргументи	има	во	24%,	додека	

целосно	игнорирање	на	претходно	упатените	

аргументи	има	во	9%	од	дискусијата.	Со	

соодветно	адресирани	аргументи	се	11%	од	

говорите	(Графикон	6).

Надворешните членови во тој аспект се 

поодговорни, затоа што во 20% од дискусијата 

соодветно ги адресираа аргументите, наспроти	

6%	на	пратениците	од	опозицијата	и	1%	на	

пратениците	од	мнозинството.	Дополнително,	

надворешните	членови	во	помал	број	говори	

целосно	ги	игнорираа	аргументите	(6%	од	

нивните	говори,	наспроти	15%	на	пратениците	

од	мнозинството	и	11%	опозицијата;	Графикон	

6).

Целосно извртување на поентата на претходно 

упатени аргументи беше случај во 8% од 

одговорите на надворешните членови. Што	се	

однесува	до	пратениците,	во	5%	од	излагањата	

на	опозицијата	има	извртување	на	аргументот,	

додека	кај	пратениците	од	мнозинството	не	е	

забележан	таков	говор	(Графикон	6).	
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Графикон 7.  Односот на пратениците и надворешните членови кон аргументите на соговорникот (%)

НЕМА ПРОМЕНА,
ОСТАНУВА НА

ПОЗИЦИЈА,
ПРИЗНАВА

АРГУМЕНТИ

НЕМА ПРОМЕНА,
СО РАЗЛИЧНА

ПОЗИЦИЈА,
ПРИЗНАВА

АРГУМЕНТИ

НЕМА ПРОМЕНА,
НЕ ПРИЗНАВА
АРГУМЕНТИ

НЕМА РЕФЕРЕНЦАПРОМЕНА
ПОРАДИ

АРГУМЕНТИ

Пратеници од мнозинство Пратеници во опозиција Надворешни членови Вкупно

16
3 5 6 1 5 4

21 2331

80 75
53

66

11

3.4 Сила на подобар аргумент

Преку	овој	инструмент,	се	забележува	дали	

ставот	на	говорникот	се	променил	поради	

подобрите	аргументи	на	останатите	учесници	

во	дискусијата.	Истовремено	се	гледа	дали	

учесниците	во	дискусијата	ги	признале	

аргументите	на	нивните	соговорници,	или	

тие	ги	отфрлиле.	Во два од три говора, 

учесниците не се осврнале на претходните 

говори, односно немало никаква референца 

на аргументите, додека во 23% од излагањата 

немало промена на став и не била прифатена 

вредноста на претходно изнесениот аргумент.

Силата	на	подобар	аргумент	ако	се	

анализира	според	политичката	припадност	

на	пратениците,	може да се забележи дека 

пратениците од мнозинството поизразено 

ја прифаќале вредноста на аргументот на 

претставниците од Владата (16%,	наспроти	3%	

кај	пратениците	од	опозиција;	Графикон	7).

Следствено	на	тоа	пратениците од опозицијата 

во 21% не ја признале вредноста на аргументот 

на соговорникот кому му поставиле прашање. 

Кај	пратениците	од	мнозинството	тоа	било	

случај	во	4%.	Надворешните	членови	не	ја	

признавале	вредноста	на	аргументите	во	

прашањата	поставени	кон	нив	во	31%	од	

случаите/излагањата.

Промена на став како резултат на прифаќање 

на искажан аргумент не е евидентиран на 

седниците за пратенички прашања во 2021 

година (Графикон	7).
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Графикон 8.  Односот на пратениците и надворешните членови кон аргументите на соговорникот (%)

НЕМА
РЕФЕРЕНЦА

НЕПОЧИТУВАЊЕ ДЕЛУМНО
НЕПОЧИТУВАЊЕ

ДЕЛУМНО
ПОЧИТУВАЊЕ

ПОЧИТУВАЊЕ

Пратеници од мнозинство Пратеници во опозиција Надворешни членови

80 70
68

15 13
4 4 4 1 7 12

3 48

80 83

10 4 9 8 1 112

92

НЕМА
РЕФЕРЕНЦА

НЕПОЧИТУВАЊЕ ДЕЛУМНО
НЕПОЧИТУВАЊЕ

ДЕЛУМНО
ПОЧИТУВАЊЕ

ПОЧИТУВАЊЕ

Пратеници од мнозинство Пратеници во опозиција Надворешни членови

Односот	што	го	имаа	учесниците	кон	

аргументите	на	соговорникот	се	отсликува	и	на	

нивниот	однос	кон	личноста	на	соговорникот.	

Односно,	во	излагањата	од	собраниската	

говорницата,	генерално	не	беше	коментирана	

личноста	на	соговорникот.	Сепак, во случаите 

кога пратениците ја коментираа личноста 

на надворешните членови, пратениците 

од мнозинството покажаа почитување 

кон владините претставници (8%), додека 

пратениците во опозицијата непочитување 

(10%),	односно	делумно	непочитување	(9%,	

Графикон	9).

Графикон 9.  Односот на пратениците и надворешните членови кон личноста на соговорникот (%)

3.5. Односот на пратениците и надворешните членови кон   
 аргументите и личноста на соговорникот

Кон аргументите на надворешните членови, 

пратениците генерално немаа референца. 

(80% кај мнозинството, наспроти 77% кај 

пратениците од опозицијата).	Најчесто	ниту	

надворешните	членови	немаа	референца	

кон	аргументните	прашања	поставени	од	

пратениците	(68%,	Графикон	8).

Вреднувањето на одговорите на надворешните 

членови беше поизразено кај пратениците 

од мнозинството кои во 12% од своите 

излагања покажаа почитување на нивните 

аргументи,	дополнително	со	4%	делумно	

почитување.	Спротивно на тоа, пратениците 

од опозицијата во 15% од излагањата 

покажаа непочитување на аргументите на 

владините претставници, а	во	4%	делумно	

непочитување	(Графикон	8).
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4. Заклучоци и 
препораки_

Извршувањето на надзорната функција 

на Собранието подразбира контрола врз 

работењето на Владата во целост, а алатката 

пратенички прашања чија ефикасност може 

и треба да биде на повисоко ниво е еден од 

начините да се оствари таа цел.

За	да	бидат	поголеми	придобивките	од	

оваа	алатката,	потребна е поголема 

конзистентност во одржувањето на 

седниците за пратенички прашања, која може 

да се постигне со промена на членот 39, став 

1 од Деловникот на Собранието. 

Истовремено,	значајно	е	поголем	бројот	

пратеници	да	го	искористат	правото	за	

поставување	прашање. Во 2021 година, 

правото да постават пратеничко прашање 

го искористиле 30% од пратениците, што не 

претставува ниту една третина од вкупниот 

пратенички состав. Од	друга	страна,	половина	

од	прашањата	беа	поставени	до	тогашниот	

Премиер,	односно	три	од	четири	прашања	беа	

адресирани	до	Премиерот	или	министрите	за	

внатрешни	работи,	образование	и	здравство. 

Ваквата тенденција и селективност ѝ ја 

скратија можноста на пошироката јавност 

да добие повеќе информации за работењето 

на многу други носители на јавни функции и 

институции.

Позитивно	е	што	пратениците	од	опозицијата	

и	власта	беа	присутни	на	сите	седници	

за	пратенички	прашања. Сепак, на три 

поставени прашања до носителите на 

јавните функции одговорил Премиерот, од 

причина што надворешните членови до кои 

беше поставено прашањето не беа присутни 

на седницата. Одредбите	на	Деловникот	

укажуваат	на	обврската	за	задолжително	

присуство	на	седниците	на	кои	им	е	најавено	

дека	ќе	им	се	постави	прашање.

Ако	ги	земеме	предвид	говорите	кои	

повеќе	имаа	тенденција	за	пофалба	на	

владините	сопартијци,	или	дијаметралната	

спротивност	-	говорите	со	упатени	навреди	

кон	нив,	воочлива	е	потребата	од	поголема	

ефикасност	на	алатката	пратенички	прашања.	

Дополнителните прашања како најмалку 

аргументиран дел од дискусијата покажува 

дека има простор и треба да се изнајде начин 

за поголема конструктивност во дискусијата 

и соочување со аргументи.




