
ЕФИКАСНО СОБРАНИЕ, 
СИЛНА ДЕМОКРАТИЈА 

Визија за подобрување на системот на спреги и 
кочници во Република Македонија 



 Воспоставување на функционален механизам 
на спреги и кочници во Собранието на РМ 
заради модерирање на екстремните позиции.  

 Креирање политики во интерес на сите 
граѓан(к)и.  

 Поставување на Собранието како силен темел 
на демократските процеси, независно од 
извршната власт 

 

ВИЗИЈА 



 Нецелосна транзиција 

 Проблем на системска корупција – заробена 
држава 

 Висок степен на контрола врз економијата, 
медиумите, судството и нема јасна поделба 
меѓу владејачката партија и институциите 

 Слаба демократизација на политичките 
партии 

 

 

 

Анализа на постоечките состојби 



 Гласачки механизми 

 

 Изборен модел 

 

 Внатрепартиска демократија 

 

Демократски механизми и процеси што 
влијаат врз системот на спреги и кочници 

 
 
 



 Пратенички прашања  

 Анкетни комисии  

 Интерпелации 

 Јавни дискусии и јавни расправи  

 Надзорни расправи 

 Контрола врз планирањето и врз трошењето на 
националниот буџет 

 Контрола врз државните органи задолжени за 
безбедноста 

Постојни механизми за спреги и 
кочници во Собранието 



 

 Во 2010 година 13,1% од законите биле 
донесени по скратена постапка 

 Во 2011 година 16% од законите биле донесени 
по скратена постапка; 

 

Анализа на работата на Собранието 
 
 



 Во 2012 година 26,9% од законите биле 
донесени по скратена постапка; 

 Во 2013 година 30,8% од законите биле 
донесени по скратена постапка; 

 

Анализа на работата на Собранието 



 Во 2014 година 54,3% од законите биле 
донесени по скратена постапка; 

 Во 2015 година, до 31.08. 2015 (пред 
враќањето на опозицијата во Собранието) 
70.8%  од законите биле донесени по 
скратена постапка 

Анализа на работата на Собранието 



       

Донесени закони според 
предлагачи 

2014 96,8% Влада  3,2%    Пратеници 

 

2011 - 2014 97,9% Влада  2,1%  Пратеници 

 

2008 - 2011  96,6% Влада и   3,4%  Пратеници 

 

2006 - 2008  98,6% Влада и   1,4% П ратеници 

 

2002 - 2006 95,5% Влада,  4,4% Пратеници  

  

0,2%  Граѓани 
 



 

 

 Граѓаните (на скала од 1-5) го оценуваат гласањето 
на законите во Собранието со оцена од 2,4    

 

 Граѓаните ја оценуваат работата на пратениците 
со оцена од 1,9 

 

Анкета за работа на Собранието 



 Дополнување на амандманот X од Уставот на 
Република Македонија: Можност на 
парламентарното малцинство со гласање на 
една третина од пратениците да повика 
референдум за спорни законски одлуки 

 

Препораки за гласачки механизми 



 Отворени листи 

 Една изборна единица 

 Промена на правилата за основање на 
политичка партија  

 Поедноставување на процедурата за 
граѓански листи 

Препораки за изборен модел 



 Дополнување на Законот за партиите 

 

 Поддршка од европските сестрински 
партии 

Препораки за внатрепартиска 
демократија 

 



 Засилено практикување на постојните 
механизми на спреги и кочници 

 Собранието да ја подобри сликата за својата 
работа 

 Создавање услови за вклучување на јавноста и 
граѓаните 

Препораки за функционирање на 
механизмите за спреги и кочници во 

Собранието 
 


