МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
ИНДЕКСОТ НА ОДГОВОРНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ И
ПРОДУКТИВНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА РМ

ЗА ПРОЕКТОТ
Целта на проектот “Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно
Собрание” е подобрување на работата на Собранието преку вклучување на
граѓаните во информирана дебата за улогата на Собранието и изборните
реформи.
Проектот се спроведува во периодот 1 јули 2016 – 31 март 2018.
Во овој сегмент од проектот активностите се состојат од набљудување на
работата на Собранието преку подготовка на Индекс на одговорност,
транспарентност и продуктивност на Собранието и отворање на дебата за
улогата на Собранието во постапката за донесување на закони и потребата
од вклучување на сите засегнати страни во истата.
Во рамките на проектот ќе се подготвуваат месечни извештаи кои ќе
претставуваат сублимат на резултатите од мониторингот и ќе ја информираат
јавноста, медиумите и граѓанските организации за работата на пратениците,
како и за начинот на кој Собранието ја извршува својата улога регулирана со
Уставот.
Извештаите
ќе
се
објавуваат
на
веб-страницата
http://otvorenosobranie.mk која ќе содржи и дополнителни информации и
податоци за работата на Собранието.
Крајната цел е придонес кон суштинска дебата за законските решенија, преку
вклучување на сите засегнати страни во процесот, што би придонело и кон
подобрување на Индексот на одговорност, транспарентност и продуктивност
на Собранието во иднина.
Подготовката на oваа публикација беше овозможена со поддршка
Британска амбасада Скопје, во рамките на проектот „Вклучени граѓани
одговорно и транспарентно Собрание“. Мислењата и ставовите наведени
оваа публикација не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите
Британската амбасада.
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ПОТРЕБАТА ОД ПРОЕКТОТ
Проектот произлегува од потребата за одговорност и транспарентност на
Собранието како највисок орган во државата и носител на законодавната
власт.
Во пролетта 2015 г., Европската унија ангажираше експерти кои ја скенираа
состојбата во државата и го подготвија т.н. Извештај на Прибе, врз основа на
кој беа подготвени Итните реформски приоритети за Република Македонија
од страна на Европската комисија.

Помеѓу другото, во Извештајот на Прибе се наведува дека конструктивниот
политички дијалог помеѓу власта и опозицијата е неопходен за
функционирањето на парламентарната демократија. Се препорачува
транспарентност, отчетност и одговорност, особено во ситуација кога
државата се соочува со криза.
Во текот на 2016 г., МОСТ беше дел од група на граѓански организации кои
подготвија Предлог за итни демократски реформи. Целта на овој документ
беше да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за
враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок
во одредени области од јавните политики, како и за враќање на довербата на
граѓаните во клучните државни институции. Една од областите опфатена со
документот е и Собранието, каде меѓу другото се препорачува објавување на
стенографски белешки од комисиските седници на интернет, посуштествено
вклучување на засегнатите страни и тоа уште во раната фаза од
законодавната постапка, воведување на т.н. законодавни расправи кои ќе
бидат задолжителни пред почетокот на законодавната постапка, воведување
на истражни расправи итн.

ОПИС НА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА
ПОДГОТОВКА НА ИНДЕКСОТ НА ОДГОВОРНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ И
ПРОДУКТИВНОСТ НА СОБРАНИЕТО
Резиме
Содржи сублимат на најважните наоди и заклучоци од извештајот за
соодветниот период на мониторинг.
Политички контекст
Секој од месечните извештаи ќе содржи осврт на најважните политички
настани кои ќе имаат влијание врз работата на Собранието во периодот кој е
предмет на соодветниот извештај. Овој сегмент исто така може да содржи и
информации за позначајните политички случувања во Собранието коишто ќе
имаат влијание врз неговата работа.
Индексот ќе ја мери одговорноста, транспарентноста и продуктивноста на
Собранието преку три сегменти:
1. Анализа на законодавните постапки и фреквенцијата на изменување на
законите
2. Работа на комисиите
3. Придонес на пратениците во работата на комисиите и Собранието.

1. Анализа на законодавните
изменување на законите

постапки

и

фреквенцијата

на

Уставни, законски и деловнички одредби кои ја регулираат постапката на
донесување на закони
До донесувањето на Деловникот од 2008 г. постапката за донесување на
закони целосно се одвиваше во рамките на пленарните седници, додека пак
комисиите единствено беа задолжени за доставување на мислења. Со
Деловникот од 2008 г. значително беше зголемена улогата на комисиите во
законодавната постапка, на тој начин што тие се првиот филтер при
одлучување за усвојување на амандманите на предлог-законите. На
пленарната седница претрес се води само по оние членови од предлогзаконот што се изменети со амандмани на комисиите и само на тие членови
може да се поднесат амандмани.
Методологија за анализа на законодавните постапки и фреквенцијата на
изменување на законите
Извештајот ќе ги содржи следните прегледи на закони:






донесени закони и донесени измени на закони;
донесени закони по предлагач;
донесени закони по постапка на донесување;
преглед на законите кои се донесени заради хармонизирањето на
домашното право со правото на ЕУ;
закони за кои е донесена одлука од страна на Уставниот суд.

Извештајот исто така ќе содржи преглед и анализа на односот помеѓу
вкупниот број на законодавни постапки и бројот на поединечните закони кои
биле донесени или изменети.
Законодавна постапка е секоја постапка на разгледување на предлогзакон, без разлика дали се работи за донесување на нов закон или измена на
веќе постоечки закон.
Поединечен закон е секој посебен закон кој се менувал во текот на
извештајниот период, без разлика на тоа колку пати истиот се менувал во тој
период.
Пример: Законот за спорт бил менуван 5 пати во текот на 2016 г. Како број
на законодавни постапки тој се брои како 5, а како поединечни закони кои
биле донесени или изменети се брои како 1.
Сите овие прегледи ќе се однесуваат на два временски периода:

1. Периодот кој е предмет на извештајот
2. Периодот од почетокот на годината до крајот на последниот месец на
кој реферира извештајот.
Анализата на законодавните постапки и фреквенцијата на изменување на
законите ќе биде квантитативна, односно нема да навлегува во квалитативна
оцена на донесените закони.
Законите кои се уште се во собраниска процедура, односно се уште не се
донесени ќе бидат прикажани само како дел од работата на комисиите.
2. Работа на комисиите
Уставни, законски и деловнички одредби кои ја регулираат работата на
комисиите
Записници од седниците на комисиите
Начинот на водење записник од седниците на комисиите беше пропишан со
Деловникот на Собранието на РМ од 2008 г. (член 131). Во претходниот
Деловник од 2002 г. оваа материја не беше уредена. Според сегашните
одредби, записниците од седниците на комисиите треба да ги содржат
имињата на присутните и отсутните членови на комисијата, имињата на други
учесници на седницата, усните и писмените предлози, ставовите на
комисијата, резултатите од секое гласање, секое издвоено мислење, како и
известителите кои ги определила комисијата.
Извештаи за прашањата кои ги разгледува комисијата
Согласно член 128 од Деловникот, комисијата зазема став за секое прашање
што го разгледува и поднесува извештај до Собранието. Извештајот го содржи
ставот на комисијата со образложение. Во извештајот се внесуваат и сите
изнесени и издвоени мислења и предлози по прашањето што било
разгледувано на седницата на комисијата.
Иако со Деловникот и со Законот за Собрание не е предвидено како обврска,
извештаите за секое прашање кое го разгледувале комисиите се објавуваат
на веб-страницата на Собранието.
Учество на засегнатите страни на седниците на комисиите
Согласно член 122 од Деловникот, комисиите на своите седници можат да
поканат експерти, претставници на институции, организации и други
засегнати страни заради изнесување на мислења по прашањата што се
разгледуваат на седницата на комисијата.

Јавни и надзорни расправи, јавни дискусии
Иако со Деловникот и со Законот за Собрание не е предвидена, во Собранието
постои практика на одржување на јавни расправи на кои пратениците и
засегнатите страни дискутираат за одреден предлог-закон, спроведувањето
на одредени политики и стратегии или на некоја општа тема. Според тоа,
јавните расправи може да бидат јавни расправи по предлог-закон или јавни
расправи на општа тема.
Што се однесува до надзорните расправи како механизам за контрола на
Собранието врз извршната власт, иако и претходно постоела практика на
нивно одржување, истите за првпат формално се воведени со Законот за
Собрание од 2009 г. (членови 20-23). Комисиите може да одржуваат надзорни
расправи со цел да се добијат информации и стручни мислења за прашањата
од делокруг на комисијата, во врска со утврдувањето и спроведувањето на
политиките, извршувањето на законите и другите активности на Владата и
органите на извршната власт.
Иницијатива за одржување на надзорна расправа може да покрене еден член
од матичната комисија, а доколку 15 пратеници побараат одржување на
надзорна расправа, тогаш претседателот на комисијата е должен веднаш да
свика нејзино одржување.
На надзорната расправа комисијата може да покани овластени претставници
на Владата или на органите на извршната власт и да побара од нив
информации и појаснувања што се предмет на надзорната расправа. За
надзорната расправа се води записник. По одржувањето на расправата,
комисијата до Собранието доставува извештај за истата, во кој е внесена
суштината на излагањата, а може да бидат изготвени и заклучоци кои се
доставуваат и до Владата на Република Македонија. Заклучоците од
надзорната расправа се објавуваат на веб-страницата на Собранието.
Јавните дискусии биле пропишани како дел од постапката на донесување
на закони уште со Деловникот од 2002 г. Со новиот Деловник од 2008 г.
постапката на донесување на закон беше делумно изменета, но јавните
дискусии останаа дел од истата (членови 145-148). Доколку за некој закон
Собранието одлучи да спроведе јавна дискусија, се одредува комисија која ќе
ја организира јавната дискусија. Комисијата треба да го објави предлогзаконот со цел истиот да и биде достапен на јавноста и засегнатите страни,
да обезбеди собирање и средување на мислењата и предлозите што биле
изнесени во текот на јавната дискусија и да подготви извештај за резултатите
од јавната дискусија.

Методологија за индексирање на работата на комисиите
Работата на комисиите ќе се следи од аспект на 4 сегменти:
1.
2.
3.
4.

Транспарентност на работата на комисиите;
Квалитет на записниците од седниците на комисиите;
Вклученост на засегнатите страни на седниците на комисиите;
Број на разгледани закони на седниците на комисиите.

Транспарентност
Транспарентноста на работата на комисиите се мери преку 6 критериуми:
1. Усвојување на записници;
2. Објавување на записниците;
3. Објавување на извештаите од прашањата кои
комисијата;
4. Објавување на извештаи од расправи и дискусии;
5. Објавување на заклучоци од надзорни расправи;
6. Објавување на стенографски белешки од расправи.

ги

разгледувала

За критериумот „Усвојување на записници“ земени се предвид сите седници
во набљудуваниот период, со исклучок на последната, имајќи предвид дека
записникот од таа седница немало можност да биде усвоен.
Објавувањето се однесува на објавување на веб-страницата на Собранието.
Индексот на транспарентност се добива на начин кој е објаснет преку
следниов пример:
Пр. Комисијата одржала 3 седници. Да го земеме за пример критериумот
„Усвоен записник“. За секој усвоен записник се доделува 1 бод. Индексот се
пресметува на следниот начин:
1. Доколку комисијата усвоила 2 записници, добива 2 бода и добиениот збир
(во случајов 2) се дели со бројот на седници кои ги одржала комисијата (во
примеров 3) и се множи со 100. Резултатот 2:3*100=67 претставува индекс
за критериумот „Усвоен записник“ за комисијата од примерот. Или,
математички претставено:

Број на усвоени записници од седниците
Број на одржани седници

Х 100 =

2
3

Х100 = 67

2. Доколку комисијата не усвоила ниту еден записник, тогаш резултатот ќе
биде:

Број на усвоени записници од седниците
Број на одржани седници

Х 100 =

0
3

Х 100 = 0

3. Доколку комисијата ги усвоила сите три записници, тогаш резултатот ќе
биде:

Број на усвоени записници од седниците
Број на одржани седници

Х 100 =

3
3

Х 100 = 100

На овој начин, за критериумот „Усвојување на записници“ комисијата може да
добие индекс од 0 до 100.
Истиот начин на индексирање се користи и за критериумите „Објавување на
записниците на веб-страницата на Собранието и „Објавување на извештаите.
Што се однесува до останатите 3 критериуми – објавување на извештаи од
расправи и дискусии, објавување на заклучоци од надзорни расправи и
објавување на стенографски белешки од расправи – истите ќе се бидат земени
предвид и ќе се индексираат само доколку комисијата одржи расправа или
дискусија.
Откако се пресметуваат индексите за сите 6 критериуми во овој сегмент, се
пресметува просечна вредност од 6-те критериуми која го дава вкупниот
индекс на транспарентност.
Пример: Ако комисијата добила индекс 100 за усвоени записници, индекс 0
за објавени записници, индекс 33 за објавени извештаи, индекс 50 за
објавување на извештаи од расправи и дискусии и индекс 50 за објавување
стенографски белешки од расправии, индексот на транспарентност ќе
изнесува:

100+0+33+50+50
5

= 47

Квалитет на записниците од седниците на комисиите
Член 131 од Деловникот на Собранието на РМ ги пропишува елементите кои
треба да ги содржат записниците од седниците на комисиите. Записниците
беа оценувани според тоа дали ги содржат овие информации, при што секоја
од информациите беше бодувана со 1 бод, и тоа:
1. Имињата на присутните членови на комисијата;
2. Имињата на присутните заменици-членови и други пратеници;

3. Имињата
на
другите
присутни
лица
(со
наведување
на
1
организацијата/институцијата од каде што доаѓаат );
4. Усните и писмените предлози;
5. Издвоените мислења (дискусии);
6. Резултатите од гласањата
7. Резултатите од гласањата по секоја точка, за секој пратеник
поединечно2
Индексот на квалитетот на записниците се добива на истиот начин како и
индексот на транспарентност. Во предвид се земени и продолженијата на
седниците, односно фактот дали записникот содржи и прецизни информации
за секое продолжение, коешто во овој случај е третирано како посебна
седница, со цел попрецизно пресметување на индексот на квалитет на
записници.
Вклученост на засегнати страни
Овој индекс ја мери вклученоста на засегнатите страни преку 6 критериуми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број на јавни дискусии
Број на јавни расправи по предлог закон
Број на јавни расправи на општа тема
Вклучени експерти/мислења при претрес на закон на седница
Вклучени експерти/мислења на седница на општа тема
Број на надзорни расправи

Индексот се пресметува на следниот начин: За секоја организирана дискусија,
расправа, или седница на која биле вклучени експерти или разгледани
мислења на експерти се добива 1 бод, освен за јавните расправи и седници
на општа тема со тоа што јавните расправи и седниците на општа тема
добиваат 0,5 бодови, со цел повеќе да се стимулира одржувањето на јавни
дискусии, јавни расправи по предлог-закон и надзорни расправи.
Индексот на вклученост на засегнати страни се добива на следниот начин:
Откако ќе се соберат сите бодови кои ги добила комисијата, збирот се дели
со бројот на седници кои ги одржала комисијата и се множи со 100.

Наведувањето на организација/институција не е пропишано со Деловникот, но е
практикувано од дел од комисиите.
2 Овој критериум не е пропишан со Деловникот, но наведувањето на оваа информација би
придонело за подобар увид во работата на секој пратеник поединечно.
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3. Придонес на пратениците во работата на комисиите и Собранието
Уставни, законски и деловнички одредби кои ја регулираат работата на
пратениците што е предмет на мониторинг
Постапка на донесување на закони
Секој пратеник има право да предложи донесување на закон (член 71 од
Уставот на РМ) или амандман на предлог-закон (член 150 од Деловникот).
Учество на пратениците во работата на комисиите
Согласно член 126 од Деловникот на Собранието на РМ, за присуството на
членовите на комисијата се води евиденција. Членот на комисијата кој е
спречен да присуствува на седница е должен за тоа навреме да го извести
претседателот на комисијата.
Методологија за анализирање на придонесот на пратениците во работата на
комисиите и Собранието
Придонесот на пратениците во работата на комисиите и Собранието ќе се
оценува преку следните критериуми:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Присуство на пратениците на седниците на комисиите;
Дискусии на пратениците на седниците на комисиите;
Начин на гласање на пратениците на седниците на комисиите;
Поднесени иницијативи за одржување на јавни и надзорни
расправи;
Застапување на мислења/препораки од релевантни граѓански
организации;
Поднесени предлог-закони;
Поднесени амандмани на предлог-закони;
Начин на гласање на пленарна седница.

ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ
Податоците се собираат на 2 начини: 1) испраќање на барања за пристап
информации од јавен карактер и 2) канцелариско истражување
1. Испраќање на барања за пристап до информации од јавен карактер
Барањата за пристап до информации од јавен карактер се однесуваат на
различните аспекти од работата на Собранието, комисиите и пратениците,
како на пример: усвоени записници и извештаи од седниците на комисиите,
поднесени амандмани (усвоени и неусвоени) од пратениците, стенографски
белешки од завршените седници на Собранието, записници од одржаните
јавни и надзорни расправи итн.
2. Канцелариско истражување
За добивање на дополнителни податоци за потребите на проектот се користат
официјалната веб-страница на Собранието на РМ (www.sobranie.mk), вебстраницата www.pravo.org.mk и официјалната веб-страницата на „Службен
весник на Република Македонија“ (www.slvesnik.com.mk).

