
1

ПРИРАЧНИК ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Проектот "Граѓаните во Собранието: Законодавни иницијативи 
за човекови права" е финансиран од Европската Унија.





3

ПРИРАЧНИК ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Прирачник за застапување и лобирање 

во Собранието на Република Македонија

Издавач: 
Фондација за демократија на Вестминстер

За издавачот: 
Фондација за демократија Вестминстер 
ул. Наум Наумовски - Борче 50/2-19 
1000 Скопје 
www.wfd.org 

Автори: 
Јани Макрадули, Гордан Георгиев и Јелена Јаневска  

Уредник: Фондација за демократија на Вестминстер

Лектура: Конгресен сервисен центар 

Скопје, 2017 година 

Примероци: 100 

Публикацијата „Прирачник за застапување и лобирање во Собранието на 
Република Македонија“ е овозможена со финансиска поддршка на Eвропската 
Унија во рамки на проектот „Граѓаните во Собранието: Законодавни иницијативи 
за човекови права“ што го реализира Фондацијата за демократија на Вестминстер 
во соработка со Високата школа за новинарство и за односи јавноста. Наведените 
мислења на оваа публикација се мислења на авторите и не ги одразуваат секогаш 
мислењата на Европската Унија.



СОДРЖИНА

1. ВОВЕД ............................................................................................7 
1.1. Воведни напомени ....................................................................... 9
1.2. Методолошки назнаки ................................................................. 9

2. ВОВЕД ВО МАКЕДОНСКИОТ                                           
ПОЛИТИЧКО-ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТЕКСТ ............................. 8

3. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЛЕГИСЛАТИВА     
И ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАКОНОДАВНИОТ ПРОЦЕС ....................... 19
3.1. Вовед - Легислатива ................................................................... 20
3.2. Технологија на законодавен процес........................................ 28
3.3. Фази на Читања на еден предлог-закон .................................. 28

4. ШТО Е ЗАСТАПУВАЊЕ ............................................................... 30
4.1. Циклус на застапување  ............................................................. 30
4.2. Развивање стратегија за застапување  .................................... 31

5. ЛОБИРАЊЕ ВО СОБРАНИЕТО ................................................... 41 

6. АНАЛИЗА НА МОЌТА .................................................................. 48 

7. ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА КОМУНИКАЦИЈА                             
ПРИ ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ .............................................. 69 
7.1. Структура на Планот за комуникација  .................................... 31



8. ПРАКТИЧЕН ПРИСТАП  .............................................................. 45

8.1. Содржина на предлог-законот  ................................................ 45
8.2. Јавни дискусии (расправи) ........................................................ 46
8.3. Алатки за застапување во 
       Собранието на Република Македонија .................................... 47
8.4. Средби/состаноци ..................................................................... 49
        8.4.1. Подготовка за состанок .................................................. 50
        8.4.2. Типови средби .................................................................. 51
        8.4.3. Урнек за брифинг ............................................................ 52

Анекс 1: Преглед на чинители, интерес, влијание и важност ...... 55
Анекс 2: Ризици .................................................................................. 56 
Анекс 3: Патоказ (Road Map)............................................................. 57
Анекс 4: Урнек за закон .................................................................... 58
Анекс 5: План за застапување .......................................................... 64



7

Општи воведни напомени и методолошки назнаки околу идејата 
за прирачник и спецификите на застапувањето и лобирањето во 
парламент наспроти другите видови застапување и лобирање.

1.1. Воведни напомени

Застапувањето и лобирањето во парламентот е веројатно 
најкомплицираниот и најмакотрпниот тип активност за 
граѓанските организации. Неретко, тоа е и најнеефикасниот 
начин на дејствување, бидејќи успехот за промена на закон или 
амандман зависи од многу фактори, кои често не се во доменот 
на влијание на застапувачот или лобистот. Од друга страна, 
резултатите од застапувањето и лобирањето во парламентот се 
навидум лесно воочливи и едноставни за мерење: или е усвоен 
законот/амандманот што е предмет на застапување и лобирање 
или не е усвоен. 

Имајќи ги предвид комплексноста на собраниската процедура, 
речиси неизбежната поларизација помеѓу парламентарните 
групи, буџетските импликации од донесувањето на законите/
амандманите, како и „суетата“ на политичарите, речиси е 
невозможно мерењето на постигнатиот успех при застапувањето 
да се сведе САМО на тоа дали законот/амандманот е усвоен или 
не. 

Во овој процес, важна улога имаат и страничните мерила за 
успех: подигнувањето на свеста помеѓу пратениците за конкретен 
проблем, подигнувањето на медиумската свест за важноста 
на проблемот и (не)спремноста на парламентот да се носи со 
предизвиците, создавањето систем за навремено предупредување 
(early warning) во јавноста и во парламентот, изложувањето на 

1. ВОВЕД 
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критика или пофалба за пратениците итн. 

Оттука, во Прирачникот е направен обид да се претстави 
повеќедимензионалноста на процесот на застапување и лобирање 
во парламентот со цел граѓанските организации да извлечат 
максимална корист и видливост од таквиот процес.

Овој Прирачник има тројна цел:

А) Детално да го објасни процесот на лобирање и застапување 
во Собранието на Република Македонија и преку практични 
и искуствени примери да го доближи и да го поедностави овој 
процес за граѓанските организации; 

Б) Да ја објасни технологијата на законодавниот процес во 
Собранието на Република Македонија и да укаже на можните 
„скриени“ пунктови за поефикасно застапување и лобирање;

В) Да помогне при развивањето различни „стратегии“ во текот 
на целиот процес (подготовка, алатки за ефективно лобирање и 
застапување, комуникација со медиуми и јавност, предвидување 
на ризиците, определување и мерење на целисходноста на 
процесот итн.).

1.2 Методолошки назнаки

Прирачникот примарно е наменет за граѓанските организации 
чија цел е определена општествена промена низ парламентарна 
процедура, но може да послужи и за зголемување на видливоста 
на самите граѓански организации и особено за видливоста и 
важноста на целите што ги застапуваат и предизвиците што сакаат 
да ги решат или да ги надминат.

Во една поширока смисла, Прирачникот може да им послужи и 
на лица или неформални групи што застапуваат исти или слични 
цели и имаат потреба од парламентот како форум или медиум низ 
кој можат да ги остварат своите цели.

Прирачникот претставува еден тип водич низ собраниската 
формална и неформална процедура и има цел да го приближи 
граѓанинот или претставниците на граѓанските организации до 
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навидум недостапните „кулоари на моќ“ на парламентот.
Конечно, се надеваме дека од овој Прирачник може да извлечат 
корист и самите пратеници во Собранието на Република 
Македонија, преку запознавање и идентификување на потребите 
на граѓаните и нивните општи или партикуларни интереси, но и 
како начин за подобрување на нивната работа во Собранието и, 
пошироко, повидлив и политички покорисен опфат на нивното 
дејствување.

Крајната цел на овој Прирачник е да придонесе за приближување 
на граѓаните кон парламентот и, vice versa, да им помогне на 
парламентот и на народните претставници да изнајдат пат за да 
се доближат до реалните потреби на граѓаните.
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Каква е состојбата на парламентарната демократија во 
Република Македонија. Какво е нивото на дебата во парламентот, 
колку парламентот е пропулзивен за граѓански иницијативи, каква 
е политичката култура и како таа се одразува на парламентот 
или vice versa (како парламентот ја креира политичката култура 
во општеството).

Република Македонија е парламентарна демократија во која 
парламентот (би требало да) има централна улога во однос на 
функционирањето на демократските процеси и овозможувањето 
на неопходната контролна улога врз извршната власт.1 
Вообичаено, развиените демократии имаат воспоставено уставни, 
но и непишани механизми за ефикасна контрола и релативно 
автономна законодавна улога на парламентите. Тоа е одраз на 
долго воспоставувани практики во политичкото дејствување, 
постојани „штелувања“ на политичкиот систем и високо ниво 
на политичка култура прифатено од големото мнозинство на 
политичките актери. 

Во таков развиен демократски контекст, улогата на граѓаните, 
граѓанските организации и медиумите зазема едно од централните 
места во парламентарната демократија. Отчетноста кон јавноста, 
спроведувана преку стотици пишани и непишани демократски 
механизми, и можноста, преку граѓанските организации и 
граѓанските иницијативи, јавноста да влијае врз законодавството, 
да ги канализира своите партикуларни потреби е услов без кој не 
може да зборуваме дека постои парламентарна демократија.

2. ВОВЕД ВО МАКЕДОНСКИОТ 
ПОЛИТИЧКО-ПАРЛАМЕНТАРЕН 
КОНТЕКСТ

1 Во суштина, политичкиот систем на Република Македонија е една не толку вообичаена 
мешавина од парламентарен и полупретседателски систем, во кој Претседателот на Републиката 
се избира на директни избори и има изворен легитимитет од граѓаните, но, де факто, Уставот 
во голема мера ја ограничува неговата моќ и дејствување. Во чисти парламентарни системи, 
Претседателот најчесто го избира парламентот или, пак, ограничената улога на „претседател“ 
ја игра монархот (Обединето Кралство, Холандија, Данска, Шведска, Белгија, Шпанија итн.). 
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За разлика од „елаборираните“ либерални демократии, 
Собранието на Република Македонија, се чини, претставува еден 
вид „затворена тврдина“ за граѓаните и нивните иницијативи. 

За ваквата затвореност на Собранието сведочат повеќе 
кумулативни причини:

• Изборниот пропорционален модел, во кој најчесто 
централата на партијата ги составува пратеничките 
листи и пратениците, кои, на некој начин, се зависни од 
партиското раководство, во голема мера ги „врзува“ рацете 
на пратениците за самостојна иницијатива во рамките на 
нивното дејствување во парламентот и во рамките на тоа 
што всушност им го дозволува Уставот.2 

• Недоволно развиените механизми за граѓанска 
партиципација, високите уставно поставени прагови за 
референдум и други граѓански иницијативи, непознавањето 
на законодавната процедура од страна на граѓанските 
организации и граѓаните се исто така дел од системските 
проблеми со кои се соочува македонската парламентарна 
демократија. 

• Предоминантната улога на извршната власт (Владата) 
во поглед на законодавната иницијатива го изместува 
фокусот, а со тоа и моќта, од Собранието кон Владата, со 
што, де факто, лобирањето и застапувањето најчесто се 
насочува кон извршната власт наместо кон законодавната.

• Непартиципативната политичка култура и ниското ниво 
на јавна дебата во општеството претставуваа сериозен 
проблем и во функционирањето на парламентот. Во 
принцип, парламентот би требало да биде модел за тоа 
како треба да се дебатира со аргументи и со заемна почит 
помеѓу пратениците и токму оваа институција би требало 
да биде главниот „извозник“ на политичка култура и 
аргументирана дебата кон општеството. 

2 Според член 62 од Уставот на Република Македонија, „Пратеникот ги претставува граѓаните 
и во Собранието одлучува по свое уверување“ (извадок од членот 62). Дополнително, за 
потсетување, речиси неподелен е впечатокот дека првите состави на Собранието на РМ 
(кога изборниот модел беше мнозински или мешан), пратениците имаа посамостојни настапи, 
дебатата во собраниската сала и комисиите беше понапрегната и посуштинска, а општото 
ниво на политичка култура што излегуваше од Собранието беше повисоко.
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Од друга страна, Собранието на Република Македонија се соочува 
и со многубројни внатрешни предизвици. Со текот на годините, 
наместо напредок, се забележува дополнителна ерозија во поглед 
на улогата на парламентот како централен форум за дебата 
во општеството. Принципот на мајоризација на владејачките 
мнозинства, немањето чувство за прифаќање закони и амандмани 
што доаѓаат од опозицијата и/или граѓански иницијативи, 
комплицираната повратна спрега Устав на РМ - Закон за собрание - 
Деловник на собрание, како и постојаните блокади на Собранието 
(бојкот на опозицијата на работата на Собранието, „еластичен“ 
пристап кон процедурите од страна на владејачкото мнозинство, 
деградацијата на институтот на „пратенички прашања“ итн.), од 
Собранието направија институција со исклучително мала доверба 
од страна на граѓаните.3

Конечно, овие процеси доведоа и до една тенденција за 
централизирање на процесот во самите пратенички групи, во 
кои координаторот на пратеничката група, во постојана и тесна 
координација со највисокото раководство на партијата, се чини дека 
дополнително го ограничува потенцијалот на одделни пратеници 
за самостојна иницијатива или, пак, за меѓупартиска иницијатива 
во рамките на законодавниот процес. Дополнително, релативно 
нововоспоставениот институт на „координација на координаторите 
на пратеничките групи кај Претседателот на Собранието“, иако 
замислен како „олеснувач“ на процесот, често уште повеќе го затвора 
процесот и не овозможува повисоко ниво на дебата во Собранието.4  

Сето ова доведува до постојани судири во собраниската сала и во 
текот на комисиските расправи, тензични и понекогаш конфликтни 
ситуации, кои за граѓаните претставуваат исклучително негативна 
слика за работата на парламентот.

Иако перцепцијата за работата на парламентот од осамостојувањето 
на Република Македонија до денес, генерално, може да се прикаже 
како негативна, се претпоставува дека некои од овие негативни 
елементи можат да се подобрат со поголема, посуштинска, 
посистемска и поистрајна улога на граѓаните и граѓанските 
организации во законодавниот процес.

3 http://idscs.org.mk/mk/2015/08/06/sobranieto-pod-lupa-vtora-anketa-za-rabotata-na-parlamentot-2/
http://mcms.org.mk/images/docs/2013/doverba-vo-lugjeto-i-vo-instituciite-2013.pdf 

4 Во Извештајот за напредок на Европската комисија за 2016 година (стр. 7) е наведен детален приказ 
за работата на Собранието на Република Македонија.
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Главната цел на овој прирачник е да ги изнајде токму 
„пукнатините“ во парламентот, да го објасни формалниот и 
„неформалниот“ законодавен процес, но и да отвори простор за 
засегнатите граѓани на ефикасен и целисходен начин да дојдат 
до својата партикуларна цел: донесување нов закон, амандмански 
подобрувања на постоен закон или измени во постојните закони, 
нивниот проблем или иницијатива да се постави како собраниска 
Информација или пратеничко прашање. 

Конечно, веруваме дека Прирачникот ќе може да им послужи на 
граѓанските организации како еден вид „скриено оружје“ со кое 
ќе можат да се служат во текот на застапувањето и лобирањето 
низ собраниските кулоари.
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Детално објаснување на легислативните процедури во Собранието 
на РМ, улогата на комисиските расправи и пленарните седници, 
јавни и надзорни расправи итн. Експликација на сите нивоа на 
законодавниот процес чекор по чекор. Од идеја до закон!

3.1. Вовед - Легислатива

Работата на Собранието, а со тоа и постапките за донесување 
закон се дефинирани со:

- Уставот на РМ5, 

- Законот за Собрание6 и 

- Деловникот за работа на Собранието7.

Важно е да се напомни дека за разлика од други земји, кај нас 
работата на Собранието е регулирана и со Деловник и со посебен 
закон. Тоа е последица на обиди да се обезбедат поголем број 
демократски механизми за јакнење на институцијата Собрание. 
Повеќето подобрувања се направени во 2008 и во 2009 година.

Во насока на подобрување на функционирањето на Собранието, 
може да се издвојат неколку демократски механизми:

3. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - ЛЕГИСЛАТИВА И 
ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАКОНОДАВНИОТ 
ПРОЦЕС

5 http://sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx 

6 http://sobranie.mk/zakon-za-sobranieto-na-rm.nspx

7 http://sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto-na-republika-makedonija-precisten-tekst.nspx
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Јавни расправи Дебати во собраниските сали отворени за јавност, најчесто 
организирани од работни тела (комисии). Темата може да 
биде: одредени законски измени или информации поврзани 
со значајни општествени теми. Ваквите расправи формално се 
предложени од пратеник или од група пратеници, но најчесто 
се иницирани од претставници на граѓански организации.

Надзорни 
расправи и 
сослушувања

Покрај пратеничките прашања и интерпелациите, надзорните 
расправи или јавните сослушувања се едни од најзначајните 
механизми за контрола на работата на државните органи 
избрани од Собранието. Темите на расправите се однесуваат 
на: мониторинг на спроведување закони, анализа на 
почитување уставно загарантирани права или начин на вршење 
на функцијата за која се именувани одредени лица.

Парламентарен 
институт

Посебна организациска единица, воспоставена за да понуди 
стручна помош во корист на пратениците и парламентот. 
Парламентарниот институт има цел, со свои анализи и 
истражувања, да помогне во подигнувањето на капацитетот на 
пратениците и парламентот. Притоа, парламентарниот институт 
е достапен за секој пратеник, без исклучок.

Нагласена 
можност за дебата 
во рамките на 
работните тела

Дебатата во рамките на работните тела (комисии) не е временски 
ограничена, и на тој начин овозможува подолга дискусија и 
стручна анализа на одредени законски измени или тематски 
информации. 
Во рамките на работните тела може, согласно Деловникот, 
да се покануваат и научни и стручни работници, како и јавни 
личности што можат да дадат стручен и општествен придонес 
во расправата. Предлогот за поканети гости го договараат 
пратениците.

Собраниски канал Обезбедува емитување на активностите на Собранието на 
Република Македонија преку програмскиот сервис.

Зајакната улога на 
координативните 
средби 
(Претседателот 
на Собранието со 
Потпретседателите 
на Собранието и 
координаторите 
на пратеничките 
групи)

Усогласување на распоредот за работа на работните тела во 
Собранието.
Годишна проекција за одржување надзорни расправи во поглед 
на нивниот број, динамика на одржување и други аспекти 
согласно средствата и условите со кои располага Собранието 
во тековната година.
Консултации по определени предлози на закони.
Усогласува ставови и насоки за работата на посебна 
организациска единица (парламентарен институт).
Решавање евентуални кризни ситуации во поглед на 
функционирањето и работата на Собранието.

Канцеларија за 
односи со граѓани

Согласно Законот за локална самоуправа, градоначалниците се 
обврзани да обезбедат простории/канцеларии за пратениците 
од соодветната општина со цел подобра и поблиска комуникација 
со граѓаните. За да се надмине незаинтересираниот однос 
на некои градоначалници, со помош на меѓународните 
партнери се формираа посебни канцеларии за комуникација 
со граѓаните. Во тие канцеларии, задолжително, во петок, а по 
потреба и други денови, пратениците се должни да разговараат 
со граѓани на одредени теми и да преземат обврски што се во 
нивни домен.
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Сепак, важно е да се напомни дека ефикасното функционирање 
на овие демократски механизми, кои им стојат на располагање на 
пратениците и на граѓаните, во голема мера зависи од политичката 
волја на мнозинството во парламентот, како и од нивото на 
политичка култура и подготвеност за дебата.

3.2. Технологија на законодавен процес

Како овластени предлагачи на еден предлог-закон може да се 
јават:

Иницирање 
закон

Дигитална
обработка

Претседател
на Собрание

Забелешки за
предлагачот

Одредува
матично тело

Известува
пратениците

Предлог закон
на веб-страница

Закажува Седница
Собрание

Архива

Првиот „филтер“ при предлагање законски измени е Претседателот 
на Собранието, кој, согласно Деловникот за работа и член 136, 
оценува дали предлогот е подготвен во согласност со одредбите 
на Деловникот. Доколку има забелешки, Претседателот на 
Собранието го известува предлагачот, кој има рок од 15 дена, 
да достави изменет предлог. Доколку Претседателот оцени дека 
предлогот ги исполнува деловничките критериуми, одредува 
матично работно тело и ги известува сите пратеници, притоа 
доставувајќи им копија од предложените измени.
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3.3. Фази на Читања на еден предлог-закон

I. Прво читање 
 � Суштината на првото читање е општ претрес на предлогот 

за законска измена, односно дали има потреба за негово 
донесување. Општиот претрес се води во: Собранието, 
матичното работно тело и Законодавно-правната комисија. 
Собранието и работните тела оценуваат дали предлогот е 
прифатлив и дали треба да се даде на натамошно читање. 
 � Во фазата на првото читање, на седница на Собранието 

се води општа расправа за потребите за донесување вакви 
законски измени. По исцрпувањето на дебатата, Собранието со 
гласање одлучува дали предлог-законот е прифатлив или не.
 � Доколку: 
•	 Собранието	одлучи	дека	предлог-законот	 е	 прифатлив	и	
може да се даде на натамошно читање, се продолжува со 
законодавната постапка и оди на Второ читање.
•	 Собранието	одлучи	дека	предлог-законот	е	неприфатлив,	
се стопира законодавната постапка. Истиот предлог не смее 
да се предложи во следните 6 месеци. 

II. Второто читање започнува во матичното работно тело и во 
Законодавно-правната комисија.

o Се врши во рок од 7 седум работни дена по одржаната 
седница на Собранието. 
o Во ова читање на предлогот се поднесуваат амандмани што 
содржински влијаат врз предложените законски измени.  

 � Амандман може да поднесе секој пратеник, пратеничка 
група и работно тело (најдоцна 2 дена пред одржување на 
седниците на матичното работно тело). 
 � Матичното работно тело и Законодавно-правната комисија, 

по завршувањето на претресот, најдоцна во рок од 5 дена 
подготвуваат текст на предлог-законот во кој се вградуваат 
усвоените амандмани (дополнет предлог) и образложение, и 
го доставуваат до Претседателот на Собранието.

o На Второто читање на седница на Собранието се води 
претрес само на оние членови што се изменети со амандмани и 
само на тие членови може да се поднесат амандмани. 

 � Амандман може да поднесе пратеничка група, секој 
пратеник и предлагачот, најдоцна во рок од 3 дена пред 
денот определен за одржување на седницата на Собранието. 
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III. Третото читање по правило се одржува на првата наредна 
седница по второто читање. 

o Сепак, тоа најчесто се случува на иста седница. Причина за 
тоа е во суштината на третото читање, а тоа е: 

 � Во текот на третото читање, Собранието расправа и 
одлучува само по членовите на дополнетиот предлог-закон 
за кои се поднесени амандмани и одлучува за предлог-
законот во целина. 
 � Во текот на третото читање на предлог-законот, амандмани 

можат да се поднесат само на членовите на кои биле усвоени 
амандмани во текот на второто читање на седница на 
Собранието.

Работно тело Собрание

I читање Општ претрес 
за потребата од 
донесување одредено 
законско решение

Општ претрес за потребата од 
донесување одредено законско 
решение

II читање Амандманска 
расправа по 
предложените 
законски измени

Дебата само за членови што 
се изменети со амандмани 
во II читање на седница на 
работното тело
 
Потоа, гласање за 
предложеното законско 
решение

Доколку нема прифатено 
амандмани, веднаш се 
преминува на гласање

III читање Амандманска расправа само за 
членови во кои се прифатени 
амандмани во II читање во 
рамките на работното тело
Гласање за предложеното 
законско решение

Забелешка: Со амандманите се доуредува предлогот на законски 
измени, но важно е да се напомни дека амандман може да поднесе 
и самиот предлагач на законските измени. Често, тоа е плод на 
преговори, а со цел да се прифати конечниот предлог-закон.
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Технологија на носење законски измени

Кога станува збор за застапувањето и лобирањето на граѓанските 
организации, технологијата на носење закони укажува на процес 
што за граѓанските организации не завршува само со активностите 
ДО поднесувањето на предлогот. Напротив, може да се каже дека 
вистинското застапување и лобирање започнува од моментот на 
поднесување на предлогот. Притоа, може да идентификуваме 
неколку нешта:

o Прво, се чека на одлуката на Претседателот на Собранието. 
Откако се закажани седниците на работните тела, започнува 
процесот на лобирање кај пратениците за организирање 
јавна расправа или подетална дебата на заинтересираното 
работно тело со цел да се анимира пошироката јавност.

o Следејќи ја технологијата на носење закон, застапувачот 
води сметка кога доаѓа второ читање на седница на работно 
тело и активно се вклучува (во соработка со пратеник/
пратеници) да бидат поднесени одредени амандмани 
со кои би се добила поширока поддршка во процесот на 
носење закони.

Овластени 
предлагачи

Предлог-закон

одбиен

I читање, МРТ, ЗКП,
3 дена пред седница 

на Собрание

I читање, општа
расправа, седница

на Собрание

II читање, МРТ, ЗПК,
амандманска расправа.
Рок: 7 работни дена по
Собраниска седница

II читање, Собрание,
седница со расправа
само за членови по
усвоени амандмани

III читање

Дополнет 
предлог-закон

Рок: 5 дена по седници
на комисиите

Собрание 
(архива)

ПС, 0-3 работни 
дена, го доставува 
до сите пратеници

Закажување 
општа расправа
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o Текот на носење закони ни индицира и кога е денот за 
гласање на законските измени, а со тоа и дополнителна 
активност за анимирање и формирање поддршка за 
гласање. 

o Завршувањето на процесот е сигнал за докомплетирање 
на фазата на евалуација и мониторирање, без оглед на тоа 
како ќе заврши тој процес.  
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Идентификување базичен циклус на застапување: идентификација, 
истражување и анализа, планирање, акција, и мониторинг и 
евалуација.

Застапувањето (анг. advocacy) може да се дефинира како 
практична употреба на знаењето и вештините со цел да се направат 
општествени промени. Овие промени можат да бидат насочени 
кон државните политики, законите, процедурите и понекогаш кон 
самите нас. Застапувањето е значи чинот на давање поддршка 
за некое прашање и вршење влијание врз оној што е носител на 
моќта да дејствува и да го поддржи тоа прашање. Главната цел на 
застапувањето е постигнување конкретни, специфични и мерливи 
резултати во функција на целта на застапувањето.

Застапувањето претставува и анимирање и мобилизација 
на заедницата. Тоа почнува од мала група граѓани што се 
исклучително засегнати од одреден проблем или ја споделуваат 
таа засегнатост со други граѓани и се спремни со својата стручност, 
време и ресурси да се посветат кон остварување на таа цел.

Застапувањето подразбира следење и дефинирање однапред 
определени чекори и користење таканаречени Алатки за 
застапување.

4.1. Циклус на застапување 

Успешното застапувањето е комплексен процес што претпоставува 
детална подготовка и темелно планирање на сите фази од 
процесот. Типичниот таканаречен Циклус на застапување вклучува 
неколку аспекти:

- Идентификација на проблемот. Во некои случаи, 
идентификацијата е релативно лесно видлива, но често се 
случува токму на погрешно идентификуван проблем и фокус на 
дејствување да се компромитира целиот процес на застапување.

4. ШТО Е ЗАСТАПУВАЊЕ
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Пример 1 (лесна идентификација): Отежнат пристап на лица со 
посебни потреби во државните институции. Идентификација 
на проблем: нема пристапни рампи и лифтови за лицата со 
посебни потреби.

Пример 2 (тешка идентификација): Регулирање и санкционирање 
на говорот на омраза во медиумите во Република Македонија. 
Идентификација на проблем: Што точно е говор на омраза? 
Како да се пристапи кон ваков флуиден и тешко определив 
термин? Дали воопшто постои говорот на омраза и во која мера 
е доминантен во македонските медиуми? Кои се институциите 
и/или телата што би можеле да го регулираат овој проблем? 
Дали воопшто има структурни можности и ресурси да се 
пристапи кон регулирање на проблемот?

Добрата и точна идентификација на проблем е услов без кој 
не може да се пристапи кон успешно застапување и понекогаш 
оваа работа одзема многу време и мисловни капацитети во 
граѓанските организации (види дел „Алатки за застапување“).

- Истражување и анализа. При лесна идентификација на 
проблемот, истражувањето и анализата се канализирани и 
релативно поедноставни. Кога проблемот е флуиден, тежок 
за идентификација или објективно тешко решлив, анализата и 
истражувањето се круцијален дел од циклусот на застапување.

Пример 1: Отежнат пристап на лица со посебни потреби во државните 
институции.

•	Анализа	на	бројот	на	евентуални	корисници	на	рампите	и	лифтовите	за	
лицата со посебни потреби (статистика).

•	Анализа	на	постојните	рампи	и	лифтови	визави	потребните.

•	Анализа	на	приоритетните	места	каде	што	би	требало	да	се	постават	рампи	
(однос: број на корисници - недостиг на рампи).

•	Анализа	на	компаративни	искуства	во	поразвиените	држави	и	во	државите	
во регионот. Истражување во врска со финансиските импликации од 
ваквата иницијатива (компаративни искуства со други држави во однос на 
издвојувањата од државните и локалните буџети за овој проблем). 

•	Анализа	на	позитивните	и	негативните	страни	од	претходни	вакви	искуства	
во Република Македонија и во регионот, итн.
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Пример 2: Регулирање и санкционирање на говорот на омраза во медиумите во 
Република Македонија. 

•	Детална	анализа	на	постојната	законска	рамка	што	го	регулира	ова	
прашање и истражување на најдобрите применливи искуства. 

•	Анализа	за	комплексноста	на	материјата	и,	воопшто,	можноста	за	нејзино	
регулирање во постојниот контекст. 

•	Анализа	на	моќта	на	главните	општествени	актери	и	нивната	претпоставена	
волја за решавање на проблемот (кои се медиумите, групите и 
индивидуалците што шират говор на омраза; има ли мотив владејачкото 
парламентарно мнозинство да го регулира проблемот, итн.). 

•	Улогата	и	волјата	на	меѓународните	институции	(ЕК,	САД,	меѓународни	
релевантни невладини и владини организации) да го потпомогнат 
регулирањето на оваа материја. 

•	Позитивните	и	негативните	искуства	од	регионот	на	оваа	тема.	

•	Анализа	за	опфатот	на	иницијативата,	бројот	на	засегнати	страни	и	бројот	
на институции што би морале да соработуваат за ефикасно решавање на 
проблемот итн.

Темелното истражување и анализата на проблемот им овозможува 
на граѓанските организации реалистично да ги постават целите 
на застапувањето и да проценат дали имаат капацитет, ресурси, 
време и знаење како да го започнат застапувањето.

- Планирање. Планирањето претпоставува детален мисловен 
процес во рамките на групата што го иницира застапувањето. 
При планирањето се користат повеќе варијабли што служат 
за олеснување на следниот чекор (акција) во застапувањето. 
Такви варијабли се: 

•	Временската	рамка	на	застапувањето	наспроти	временските	
ограничувања што доаѓаат од другите засегнати страни и 

•	Процена	 на	 ресурсите	 и	 капацитетот	 на	 застапувачите	
наспроти ресурсите, капацитетот и претпоставената волја 
на институциите и лицата што треба да бидат предмет на 
застапувањето.

Во планирањето, исто така, се укажува на очекуваните опструкции 
во текот на процесот и се прават таканаречени излезни или 
странични стратегии (види Анекс Патоказ - Road Map).

- Акција. Исто како и кај планирањето, во фазата „акција“ се 
прави посебен акциски план (различен од генералниот план 
од фазата „планирање“) во кој се врши детална поделба 
на работата во одреден временски период, повторно се 
проценуваат ресурсите и капацитетот на застапувачите во 
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однос на поставените задачи, за на крајот да се пристапи кон 
активна реализација на планот за застапување. Акцискиот 
план е многу подетален од оној во фазата „планирање“. Тој 
претпоставува конкретни задачи, во конкретен рок, направени 
од конкретни лица. Акцискиот план, во зависност од контекстот 
и надворешните фактори, често може да биде подложен на 
промена. Така, доколку застапувачите развијат акциски план за 
средби и активности во Собранието во наредните три месеци, 
а во меѓувреме се распишат предвремени парламентарни 
избори (надворешен фактор), тогаш логично е акцискиот план 
да се ревидира, да се помести или (поретко) да се забрза.

- Мониторинг и Евалуација. Оваа фаза, често потценета во 
застапувањето, е од витално значење за целиот процес, а 
особено за идното дејствување на групата. Иако фазата 
Мониторинг, во принцип, доаѓа при крајот на циклусот на 
застапување, добро би било таа да биде составен сегмент на 
претходната фаза „Акција“, бидејќи овозможува ефикасно 
и навремено следење и детектирање на евентуалните 
грешки или, пак, нови потенцијали на застапувањето. Добар 
мониторинг значи видливо покажување на патот по кој се 
движиме, дали има неочекувани препреки на тој пат или, пак, 
неочекувани можности што ни се отвораат. Фазата Мониторинг 
може и да ни укаже на тоа дека комплетно сме згрешиле во 
иницијалните процени (лоша идентификација на проблем, 
недоволна анализа на проблемот, погрешно планирање итн.) 
и ова е последното нешто од процесот на застапување кога 
нешто во чекор би можело да се коригира.

Од друга страна, Евалуацијата на успешно изведеното 
застапување (според мерила што се однапред одредени од страна 
на застапувачите или од некој надворешен фактор) отвора пат за 
понатамошни успешни активности, остава чувство на задоволство 
кај сите актери (внатрешни и надворешни), и укажува на можните 
грешки во текот на застапувањето, како и научени лекции за 
следното застапување. Евалуацијата е особено важна во случај 
кога не е постигната целта на застапувањето или кога интимното 
чувство на застапувачите не е на нивото на иницијалните 
очекувања. Да не се заборави, успешното застапување може да 
има повеќедимензионална цел, а со тоа и цел сама по себе (на 
пример, подигнување на свеста кај јавноста за одреден проблем, 
поттикнување нови акции, зголемување на коалицискиот 
потенцијал на платформата итн.).



25

Конечно, фазата Евалуација е особено важна за организациите 
со поголем капацитет и поголеми идни амбиции, бидејќи добра 
евалуација е најдобрата препорака пред идните потенцијални 
донатори.

4.2. Развивање стратегија за застапување 

Подолу во табелата се прикажани основните елементи за развивање 
целосна стратегија за застапување. Покрај овие елементи, 
секоја организација може да развие и свои специфични детали 
во процесот на застапување. Она што е важно да се потенцира 
во врска со стратегијата на застапување е дека елементите што 
ги опфаќа стратегијата треба да бидат внимателно и, пред сè, 
реалистично поставени во однос на капацитетот на организацијата 
и потенцијалното влијание на надворешните фактори.

Идентификација 
на проблемот

Мониторинг 
и евалуација

Истражување
и анализа

ПланирањеАкција
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Прелиминарно 
истражување •	Анализа	на	проблемот

Цел •	Крајна	цел

Постигнувања

•	SMART	цели	(Specific,	Meas-
urable,	Achievable,	Realistic,	

Timely)
•	Дали	придонесуваат	во	

реализација на целта

Целни групи
•	Кој	има	моќ	да	ги	направи	

неопходните промени?
•	Под	чие	влијание	се	тие	луѓе?

Сојузници

•	Со	кого	можете	да	
соработувате за градење 
моментум и поддршка? 
•	Различни	перспективи

Активности

•	Политики	и	истражување
•	Застапување
•	Мобилизација

•	Вклучување	клучни	чинители

Клучни пораки •	Диференцирани	за	различна	
публика

Временска рамка
•	Прецизна	но	подложна	на	
промени поради екстерни 

фактори

 Буџет
•	Финансиски	и	нефинансиски	

ресурси. Процена на 
издржливост на ресурсите
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Што е лобирање и разликата помеѓу застапување и лобирање. 
Специфики на лобирањето.

Процесот на застапување најчесто го опфаќа и конкретното лобирање 
кај носителите на одлуките. Оваа комплементарност на застапувањето 
и лобирањето особено е присутна кога се работи за иницијативи 
што се поврзани со парламентот. Имено, парламентот е институција 
- колективно тело, но секој пратеник има свои групни (партиски) 
интереси и партикуларни (лични) интереси што се однесуваат на 
него/неа или, пак, на неговото/нејзиното гласачко тело. Најпосле, 
парламентот е или треба да биде институција што генерално ги 
претставува интересите на сите граѓани. Оттука, лобирањето во 
парламентот е исклучително деликатна работа бидејќи лобистот се 
соочува со многу фактори врз кои треба да се изврши лобирањето.

Лобирање (од англ. lobby - ходник, претсобје) во англосаксонската 
традиција (пред сè во британскиот парламент), буквално значи 
дејствување во предворјето на Долниот дом на парламентот 
(House of Commons). Во тоа предворје, оние граѓани/бизнисмени/
земјопоседници, кои имале потреба од решавање некое прашање, 
ги чекале пратениците да излезат од парламентарната сала и се 
обидувале да влијаат врз нив за да поддржат некое законско решение 
(процес на лобирање).

Лобирањето е поим што вклучува активности во насока на остварување 
влијание врз носителите на политичките одлуки. Лобирањето е строго 
фокусирана активност што најмногу се состои во директно (најчесто 
персонализирано) влијание врз носителите на политичките одлуки.  

Поимот лобирање, или лоби-групи, често има негативно значење во 
македонскиот политички контекст. Тоа се поврзува со несразмерно 
големо влијание врз финансиски и општествено моќни лица или 
групации што се во можност да влијаат врз политичките одлуки со 

5. ЛОБИРАЊЕ ВО СОБРАНИЕТО
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цел да ја подобрат сопствената позиција (бизнис или друга позиција). 
Ова често доведува до конфликт на интереси и заобиколување на 
демократските процедури и намалена отчетност пред јавноста.

Од друга страна, лобирањето може да се сфати и како сосема 
легитимен процес во кој поединци или групи се заземаат од името на 
други дефаворизирани општествени групи (социјално обесправени 
лица, економски и општествено маргинализирани етнички заедници, 
права на деца и малолетници, права на непушачи наспроти тутунското 
лоби итн.).

Лобирањето во Република Македонија е регулирано со Закон за 
лобирање што е донесен во 2008 година. Во потесна законска смисла:

- „лобист“ е физичко лице што врши лобирање за соодветен паричен 
надоместок, регистрирано за вршење лобирање согласно овој 
закон, или е вработено кај правно лице што е регистрирано за 
вршење лобирање со кое е склучен договор за лобирање и

- „нарачател на лобирање“ е заинтересирано физичко или правно 
лице што има интерес од лобирањето пред законодавната, 
извршната и локалната власт.8

Сепак, практиката во Република Македонија покажува дека 
формалното лобирање е многу малку заживеано. Од друга страна, 
она што се нарекува „неформално“ лобирање се случува секојдневно 
во владата или (поретко) во Собранието.

Лобирањето во парламентот е составен и често неизбежен дел од 
застапувањето. Притоа, лобирањето подразбира техники, моќи и 
позиција што помалите граѓански организации најчесто ги немаат. 
Затоа, лобирањето во парламентот по правило би требало да дојде 
при крајот на (успешниот) процес на застапување, кога јавноста 
и носителите на одлуки се добро запознаени со проблемот и со 
решенијата што се застапуваат, а лобирањето во оваа крајна фаза 
служи за допрецизирање на решенијата во полза на застапувачите, 
финален притисок кон одредени носители на одлуки што се колебале 
во текот на процесот или (во крајна инстанца!) како суптилна порака 
до носителите на одлуки дека неприфаќањето да се реши одредена 
иницијатива или проблем ќе биде изложено во јавноста.

8 Закон за лобирање, член 2. 
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Разбирање на структурите на моќ на законодавниот процес и 
надвор од него. Спецификите на „игрите на моќ“ помеѓу различни 
парламентарни групи и во рамките на самите парламентарни 
групи. Начини како да се пренебрегнат и/или да се искористат 
овие релации во функција на подобрување на шансите за 
имплементација на иницијативата.

Парламентот е институција што е носител на политичка моќ 
во едно општество. Тоа најчесто го прави преку законодавниот 
процес (донесување закони што имаат поголемо или помало 
влијание во животите на граѓаните и на институциите), преку 
претставувањето (пратениците, како лица или како претставници 
на политичка партија) се делегирани избраници на народот да 
ги застапуваат политиките за кои ги гласале граѓаните преку 
таканаречената контролна функција (пратениците претставуваат 
контролен механизам што би требало постојано да бара отчетност 
за одлуките и политиките на извршната власт).

Од друга страна, уставната положба на Собранието на Република 
Македонија неретко отстапува од неговата фактичка позиција во 
рамките на поделбата на власта. 

Собранието на Република Македонија е всушност само еден дел 
од поделбата на моќта во општеството. За да се разберат овие 
компликувани општествени врски, застапувањето и лобирањето, 
мора да пристапи кон таканаречена Анализа на моќта за да 
може точно да ги идентификува поединците, институциите и 
структурите на моќ што би можеле да бидат олеснувачки или 
отежнувачки фактор во процесот на застапување и лобирање.

Ако целта на застапувањето е промена на закон, амандманско 
дополнување закон или донесување нов закон, најдобро е да 
се примени таканаречен векторски пристап на застапување 
и лобирање. Тоа подразбира запознавање на сите засегнати 
страни со содржината, целите и импликациите од застапувањето 

6. АНАЛИЗА НА МОЌТА
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и лобирањето. Координаторот на пратеничката група, или 
пратеник што е дел од пратеничка група речиси никогаш нема 
самоиницијативно да пристапи кон поддршка на иницијатива на 
граѓанска организација БЕЗ претходно да се консултира (или во 
реалноста „да добие одобрение“) од Владата или од највисокото 
тело на партијата што ја претставува.9 

Целта на застапувањето во Собранието не мора секогаш да се 
сведе на законски или амандмански интервенции. Деловникот на 
Собранието на Република Македонија ги предвидува и институтите 
Пратенички прашања и Информација. Овие два институти можат, 
исто така, да бидат ефикасни средства (ако не и цел сами по себе) 
во процесот на застапување.

Преглед на клучните политички актери што треба да бидат дел од 
анализата на моќта:

- Координатор на пратеничка група. Координаторот е 
номинално најзначајниот „носител на моќ“ во рамките на 
пратеничката група. Тој/таа е во постојана комуникација 
со раководството на партија (или и самиот/самата е дел 
од тоа раководство), има директен и постојан пристап до 
претседателот на партијата (или премиерот, доколку партијата 
е на власт), во директна и речиси секојдневна комуникација 
е со Претседателот на Собранието и со координаторите на 
другите пратенички групи. Во таа смисла, најдобрата „влезна 
врата“ за застапување и лобирање е организирање состанок 
со координаторот на пратеничката група.

- Пратеник-застапник на застапувањето. Бидејќи често 
координаторот на пратеничката група е премногу зафатен, 
втората „влезна врата“ за застапување и лобирање е да 
се идентификува таканаречениот пратеник-застапник 
на застапувањето (или шампион на застапувањето). 
Идентификацијата на таквата личност е важен дел од процесот 
и во оваа фаза мора да се пристапи со поголема аналитичност. 

Прашањата што треба да си ги постави застапувачот или 
лобистот се следниве: 

•	Кој пратеник би можел да има сензибилитет, специфичен 
интерес или волја за темата или проблемот што се предмет 
на застапувањето? 

9 Во случај кога односната партија е дел од власта, тогаш владините претставници (министрите) често 
се и дел од највисоките партиски структури. Кога се работи за пратеници од опозицијата, тогаш 
најчесто централното раководство на партијата ја има извршната улога во донесувањето на одлуките. 



31

•	Дали пратеникот има доволна моќ во рамките на пратеничката 
група да го постави проблемот и да ја турка неговата 
реализација во рамките на пратеничката група? 

•	Дали пратеникот има капацитет, познанства и углед 
да контактира со претставници-пратеници на другите 
парламентарни партии во Собранието? 

•	Дали пратеникот ги познава доволно добро процедурите во 
Собранието?

•	Дали има добри говорнички вештини да го артикулира 
проблемот на јавна сцена (пленарна сала, собраниски 
комисии, јавни расправи)? 

•	Дали пратеникот има добри релации со медиумите што 
би помогнале во подобра артикулација на проблемот во 
јавноста?

- Група пратеници-застапници на застапувањето во рамките 
на една пратеничка група. Доколку се идентификуваат 
повеќе пратеници во рамките на една пратеничка група што 
би можеле да бидат шампиони во застапувањето, изгледите 
да биде успешен процесот на застапување се поголеми. 
Во таа насока, застапувањето и лобирањето би имало 
цел да ги идентификува пратениците во рамките на една 
пратеничка група што се дел од работното тело (комисија), 
која специфично би се занимавала со проблемот (на пример, 
доколку се работи за проблем од областа на здравството, 
треба да се идентификуваат сите пратеници што се членови 
и заменици-членови на собраниската Комисија за здравство 
и да се организира заеднички состанок). Исто така, доколку 
застапувачите и лобистите имаат сознанија за меѓучовечките 
односи помеѓу пратениците во една пратеничка група 
(пријателства, блиски интрапартиски позиции, пратеници-
претставници на внатрепартиски формални или неформални 
фракции итн.) би било полезно доколку застапувањето и 
лобирањето се врши и по таа линија.

- Меѓупартиска координација. Откако ќе се идентификуваат 
и ќе им се пристапи на таканаречени шампиони на 
застапувањето (по можност од сите парламентарни групи), 
следниот логичен чекор е да се направи меѓупартиска 
координација. Тоа претпоставува заедничко запознавање 
(состанок) со иницијативата на граѓанската организација 
на повеќе пратеници од пратеничките групи застапени во 
собранието. Во идеално сценарио, овој тип состанок би се 
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одвивал со координаторите на пратеничките групи, плус 
пратениците шампиони на застапувањето. Од успешниот 
исход на овој состанок во голема мера ќе зависи и крајниот 
успех на иницијативата.

- Координација во рамките на парламентарна коалиција од 
партии. Доколку мнозинството во Собранието го сочинуваат 
пратеници од повеќе парламентарни партии (што најчесто е 
случај), добро е застапувањето и лобирањето да одат по таа 
„коалициска линија“. Ако застапувачот или лобистот успее да 
наиде на прием и разбирање за иницијативата од сите партии 
што го сочинуваат парламентарното мнозинство, изгледите за 
успех се, секако, поголеми.

- Избирање независен пратеник или група пратеници од 
помала (или неколку помали) пратеничка група. Независните 
пратеници или пратениците од помалите парламентарни 
групации најчесто имаат поголема флексибилност и слобода 
да преземаат активности што би можеле да бидат од полза на 
застапувачите и лобистите. Така, пратениците што не се врзани 
за големите пратенички групи, често имаат и потреба да го 
наметнат својот став и позиција во рамките на Собранието и 
пред јавноста, и тие се особено податни за да бидат шампиони 
на застапувањето. Со таквите пратеници најчесто е полесно 
да се закаже состанок, може да имаат повеќе сензибилитет 
за темата/проблемот за кој се разговара и, генерално, повеќе 
се спремни јавно да се заложат од името на застапувачите 
и лобистите. Негативната страна на независните пратеници 
или пратениците од помали партии или пратенички групи е 
тоа што нивните ставови, позиции и законодавни иницијативи 
често завршуваат со неуспех бидејќи големите парламентарни 
групи сметаат дека тие имаат маргинално значење.  

- Претседател на Собрание. Претседателот на Собранието на 
Република Македонија е погодна личност за застапувачите и 
лобистите само во доменот на таканареченото поставување на 
агендата (agenda setting). Доколку застапувачите и лобистите 
успеат да обезбедат пристап/состанок до Претседателот 
на Собранието, тоа би било исклучиво во функција на 
запознавање на претседателот со иницијативата и евентуално 
со негова вклученост во олеснувањето на поставување на веќе 
подготвената иницијатива (закон, амандман, информација) на 
дневен ред на собраниска седница. Во овој поглед, не треба 
да се потцени и улогата на Генералниот секретар или Шефот 
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на кабинет на Претседателот на Собранието. Тие се личности 
со кои Претседателот на Собранието е во секојдневна 
комуникација и најчесто се луѓе што би можеле да помогнат 
во олеснувањето на процесот на застапување.

- Служба на Собранието. Парламентарната служба е обемна, 
диверзифицирана и не е секогаш лесна за пристап. Таа 
најчесто е составена од службеници/административци што 
имаат долгогодишно искуство во работата на парламентот и 
добри контакти со пратениците или со повисоките ешалони 
во Собранието (Генерален секретар, Шеф на кабинет на 
Претседателот и членови на кабинетот на Претседателот, 
Државен секретар итн.). Застапувачите би можеле да имаат 
голема корист од службата на Собранието доколку успеат да ги 
идентификуваат оние личности што формално или неформално 
би можеле да бидат важни за целите на застапувањето. Така, 
вработен во пратеничка група, раководител, советник или 
соработник на работно тело (комисија), како и раководител 
или советник во Парламентарниот институт можат да бидат 
од исклучително значење во процесот на „отворање врати“ 
кон пратениците или пратеничките групи.   

- Влада. Застапувањето и лобирањето во Владата на Република 
Македонија не е предмет на овој Прирачник. Сепак, пристапот 
на застапувачите и лобистите до високите ешалони на Владата 
(премиер, претставници на кабинетот на премиерот, министри, 
заменици-министри, државни секретари) може да биде од 
витално значење за крајниот успех на иницијативата. Доколку 
застапувачите и лобистите успеат да ги запознаат владините 
претставници со својата иницијатива и да обезбедат нивна 
начелна или конкретна поддршка за неа, шансите да се 
преточи иницијативата во посакуваната законска форма во 
Собранието се големи. 

- Претставници на меѓународна заедница. Претставниците 
на таканаречената меѓународна заедница не се директни 
учесници во процесот, но нивната улога понекогаш може да 
биде значајна во подигнување на видливоста на проблемот 
и олеснување на пристапот на застапувачите и лобистите 
до структурите на моќ во државата. Доколку застапувачот 
или лобистот правилно ги идентификува оние меѓународни 
претставници (амбасади, меѓународни владини или невладини 
организации) што би имале конкретен интерес за решавање 
на проблемот, доколку ги запознае со иницијативата и побара 
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нивна поддршка, се отвораат можности за поцелисходно 
пристапување кон проблемот низ таканаречени „странични 
канали“ (дипломатски и пара-дипломатски).

Горенаведените клучни политички актери во поглед на 
застапувањето и лобирањето претставуваат еден вид 
кумулативни критериуми што овозможуваат поефикасно 
остварување на целта. Во реалноста, најчесто е невозможно 
да се остварат сите наведени активности, но стремежот на 
застапувањето и лобирањето би требало да покрие колку 
што е можно повеќе од нив.
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Како да се подготви план што ќе се користи за комуникација со 
целните групи при процесот на застапување и лобирање, што 
треба да содржи овој план, како да се дефинираат приоритетите 
и целите, различните целни групи и пораките до нив, преку кои 
форми и алатки ќе се пренесуваат тие пораки, планирање буџет и 
временска рамка на активности.

Организациите, групите граѓани или поединците што иницирале 
одредено барање, треба да умеат тоа добро да го искомуницираат 
со рационална употреба на комуникациските канали и на 
постојните ресурси, без оглед на тоа дали тоа ќе биде пред 
пратениците, медиумите или другите целни групи. Ефективната 
комуникација значи дека овој процес е внимателно испланиран и 
најчесто започнува со изработка на План за комуникација, кој е 
дел од Планот за застапување и лобирање. 

Добриот план за комуникација ги одредува комуникациските 
активности што ќе ги преземе иницијаторот за да ги постигне своите 
цели во застапувањето и лобирањето за конкретното прашање. 
Со Планот за комуникација, всушност, одредувате како ќе им 
пристапите на сите фактори што треба да бидат консултирани 
(законодавни тела, институции, медиуми, групи граѓани...) за да 
го реализирате она што го барате. Со него утврдувате кому со 
каква информација (порака) ќе му пријдете, времето кога ќе ја 
споделите таа информација и преку кои канали за комуникација 
ќе го сторите тоа.

Најчесто, кога се станува збор за долгорочно и сеопфатно 
планирање на односите со јавноста за одредена активност, 
кампања, проект и слично, Планот за комуникација е дел од 
таканаречената Комуникациска стратегија и политика на 
организацијата. 

7. ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА 
КОМУНИКАЦИЈА ПРИ ЗАСТАПУВАЊЕ 
И ЛОБИРАЊЕ
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7.1. Структура на Планот за комуникација 

Планот за комуникација е формален документ во кој на фокусиран 
и концизен начин се предвидени сите фази во комуницирањето, 
како дел од севкупниот процес на застапување и лобирање. 
Направете го веднаш штом ги одредите целите и причините 
поради кои барате законски или општествени промени. Тој се 
состои од следните елементи:

(1) Вовед во планот за комуникација
(2) Приоритети и цели
(3) Целни групи
(4) Пораки
(5) Форми и алатки за комуницирање со 
     целните групи и со јавноста 
(6) Временска рамка
(7) Буџет
(8) Набљудување и оцена 

(1) Вовед во планот за комуникација
Воведот во планот за комуникација треба во кратки црти да ја 
опише суштината на планот за комуникација. Овој дел изработете 
го откако ќе биде подготвен планот, а вам ќе ви биде јасно каков 
е тој план и какво влијание ќе има во вашата работа. Ако сте 
направиле добар план, вашата мотивираност и посветеност лесно 
ќе може да се изразат во воведот.

Воведниот дел треба да ги содржи основните информации за 
планот, меѓу кои се: 

•	 Контекстот	во	кој	се	изработува	планот,	

•	 Поврзаноста	 со	 стратешкиот	 план	 и	 комуникациската	
стратегија на организацијата, 

•	 Принципите	на	неговата	изработка,	

•	 Претходни	документи	на	кои	се	надоврзува	планот	(наоди	
од претходни истражувања врзани за иницијативите за 
законски измени, документи за јавни политики и сл.), 

•	 Главните	цели	и	елементи	на	планот,	и	

•	 Периодот	на	неговото	спроведување.	
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(2) Приоритети и цели
Во овој дел треба да бидат наброени главните приоритети на 
вашите активности за застапување и лобирање, поврзани со целите 
на иницијативата за општествена промена. Секој од забележаните 
приоритети треба да содржи и неколку цели за остварување, кои 
организацијата сака да ги реализира со планот за комуникација 
во рамките на тие приоритети. Наброените приоритети и цели 
треба да бидат детални и прецизни, мерливи, остварливи и врзани 
со временски рокови. 

Во детектирањето на приоритетите на планот за комуникација 
треба да ги имате предвид општите приоритети и цели на 
организацијата, како и програмските цели, кои се дефинирани 
во стратешкиот план на институцијата, целите на конкретниот 
проект, активност и слично. Приоритетите и целите дефинирани 
во планот за комуникација мора да соодветствуваат со општите 
насоки и начела на работење на организацијата. На пример, ако 
една организација, која ги штити правата на пациентите со ретки 
болести, иницирала законски измени во законот за здравствена 
заштита, треба да прикаже дека оваа иницијатива е во рамките на 
стратешките цели, приоритети и севкупното дејствување на оваа 
организација.   

Важно е да се размисли за:

Кои се главните цели на политиките од вашиот стратешки план?

Што е приоритет? Можно е да имате недостиг на ресурси, како 
ќе донесете одлука кои се најприоритетни, а кои се помалку 
приоритетни?

Која е временската рамка за спроведување на политиките? Тоа 
може да ги одреди и вашите комуникациски приоритети.

Кои се комуникациските цели за секоја политика? Дали е 
можно тие да се специфицираат како, на пример, Намалување 
на бројот на малолетнички бракови за 20% до 2020 година?

Како ќе ги мерите вашите комуникациски цели? Преку 
мерење на промената на ставот на јавноста? Промените 
во однесувањето? Број на посети на веб-страницата? Број 
на барања на информација/брошура/леток? Квалитет на 
медиумско покривање?
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(3) Целни групи
Во процесот на застапување и лобирање, една од најбитните работи 
е да утврдите од кои целни групи зависи реализацијата на вашето 
барање за општествена промена. Кога иницирате носење нов закон, 
промена и/или амандманско дополнување на постоен закон, се 
разбира дека барањето ќе го адресирате до законодавните тела или 
другите овластени предлагачи. Тие се најчестите целни групи при 
ваков тип граѓански иницијативи. Но, имајте предвид дека и кај оваа 
целна група може да има подгрупи, односно оние што веројатно би ја 
поддржале идејата и оние за кои знаете дека немаат расположение 
да ја прифатат. Ним треба и различно да им пристапите.

Кога иницирате одредено барање за промена, многу е важно 
да умеете да ја анимирате и јавноста. Тоа може да го сторите 
преку медиумите (традиционални или нови) и затоа тие може да 
бидат втората целна група. Правете разлика меѓу целни групи 
„медиуми“ и комуникациски канали (види подолу: Форми и алатки за 
комуницирање со целните групи и јавноста, бр. 5). 

Се разбира, може да имате повеќе целни групи, но при нивното 
одредување бидете прецизни и детални. Ваши целни групи, освен 
граѓаните од различни групи, се и институциите/организациите со кои 
соработувате, па и вашите вработени. Избегнувајте генерализирање 
од типот „општа јавност“, затоа што таа е создадена од поединечни 
целни групи, како што се жени, мажи, деца, различни возрасни групи, 
групи од градски и рурални средини итн. Сите тие имаат различни 
карактеристики, па затоа и вие треба да имате различни начини за 
обраќање кон нив.  

Важно е да се размисли за:

Кои се целните групи за секоја од политиките? Тие што ќе бидат 
најмногу засегнати со нив, тие што имаат најголемо влијание на 
политиките?

Како можете да ја сегментирате општата јавност? Мажи – жени; 
млади – возрасни; жители на градски – жители на рурални 
подрачја?  

Дали тие што имаат влијание врз другите, како што се академици, 
лидери на заедниците, ТВ-лица, славни личности итн., се важни? 
Дали тие можат да ви помогнат или да ви одмогнат?

Колку е важен вашиот персонал во промовирањето на вашите 
пораки? Колку е важно персоналот да биде информиран и 
вклучен во процесот?
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(4) Пораки
Порака е клучната идеја што произлегува од она што ќе го 
соопштите/напишете/објавите, а се однесува на вашите цели, 
активности, она за што се залагате, она што сакате да го промените 
и слично. Со пораките им се обраќате на целните групи, а тие 
честопати се различни според своите карактеристики, па затоа 
и пораките треба да бидат различни и приспособени на целната 
група. Кога развивате пораки за секоја од целните групи, најдобро 
е да размислите за нејзините потреби: зошто оваа иницијатива би 
била добра за нив и што сакаат да чујат од вас. 

На пример, ставете се во улога на пратеник што треба да 
поддржи законска измена за Законот за здравствена заштита 
со која ќе бидат регулирани правата на пациентите со ретки 
болести. Нему треба да му објасните дека:

- Законската измена со која им се признаваат правата 
на овие пациенти претставува јасна политичка волја 
за еднаков третман во јавното здравство на сите 
граѓани со која се надминува досегашната практика на 
дискриминација на овие луѓе; 

- Законската измена ќе овозможи редовна и навремена 
терапија за лицата со ретки болести;

- Со законската измена конечно ќе се регистрира бројот 
на лицата со ретки болести и ќе се регулираат нивните 
специфични потреби во зависност од болестите, во 
согласност со препораките на Советот на Европската 
унија и со програмата ЕУРОПЛАН - Европскиот проект 
за развој на националните планови за ретки болести во 
земјите-членки, чија членка е и Македонија. 

Нема правило за тоа колку пораки треба да пратите. Тоа, секако, 
зависи од обемот на проблематиката со која се занимавате, 
целните групи и слично. Сепак, потрудете се да се држите до 
стандардното комуникациско правило 3 (три): не повеќе од 
три клучни пораки за секоја од целните групи, пратени во еден 
момент. И, уште поважно, внимавајте да не праќате збунувачки и 
контрадикторни пораки.
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При структурирање и објавување/пренесување на пораките:

•	Бидете	јасни	и	директни	–	кажете	што	ви	е	целта,	што	сакате	да	
промените, што можете да направите за целните групи и што 
очекувате од нив;

•	Бидете	 кратки	 и	 прецизни	 –	 избегнувајте	 технички	 јазик,	
професионални жаргони, кратенки, долги зборови;

•	Внесете	 емоција,	 страст,	 енергија	 и	 ангажман	 во	 тоа	што	 го	
пишувате и што го зборувате;

•	Бидете	искрени	–	искреноста	е	секогаш	најдобра	политика;

•	Бидете	внимателни	во	врска	со	начинот	на	кој	ја	пренесувате	
пораката. Вербата на луѓето во тоа ШТО го зборувате во голем 
дел зависи од тоа КАКО ги пренесувате вашите пораки;

•	Бидете	убедливи	–	поткрепете	ги	вашите	тврдења	со	факти	и	
добар презентациски материјал (пишан, аудио и визуелен);  

•	Бидете	 внимателни	 околу	 тоа	 КОЈ	 ја	 пренесува	 пораката	 на	
вашата организација. Доколку јавноста и вашите целни групи 
немаат доверба во лицето што ја пренесува пораката, таа може 
да помине незабележано, па дури и да има спротивен ефект 
од очекуваниот. Во секој случај, сите луѓе поврзани со вашата 
организација треба да ги знаат пораките и да зборуваат во ист 
глас. Најважно за гласниците на вашата организација е:

o да ги имаат довербата и симпатиите на целната група со 
која комуницираат, и

o да поседуваат комуникациски вештини – и да бидат 
обучени за тоа.

Важно е да се размисли за:

Кои се вашите главни пораки што треба да ги пренесете?

Дали пораките доволно јасно укажуваат на тоа дека целната 
група треба да преземе некоја акција, да промени некое 
однесување, да направи нешто, да престане да прави нешто, да 
користи некои погодности?

Иако пораките, во суштина, ќе останат исти, дали е потребно да 
се модифицираат зависно од целната група?
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Дали вашите пораки можат да допрат до сите целни групи?

Како најдобро визуелно можете да ги изразите пораките?

Дали е потребно да ја делите пораката на фази – да почнете 
со поширок концепт и постепено да станувате поспецифични 
и директни?

(5) Форми и алатки за комуницирање со целните групи и јавноста
Алатките и формите на обраќање до јавноста се различни: од 
соопштенија за јавноста, периодични изданија, како што се билтени 
и информатори, веб-страница на институцијата, организирање 
прес-конференции, јавни настани, трибини и дебати, брифинзи, 
организирање отворени денови за посета, кампањи, но и 
гостување во емисии на радио и на ТВ, интервјуа и изјави во 
печатените медиуми, пишување реакции и писма до уредништвата. 
При изборот на алатките, како и кај структурирањето на пораката, 
имајте ги предвид спецификите на публиката: веројатно нема 
да направите видео што ќе го споделувате онлајн за целна 
група за која знаете дека се информира преку традиционалните 
медиуми како, на пример, телевизија. Немојте да ја заборавите 
комуникацијата со колегите во организацијата, затоа што добрата 
комуникација започнува со добра внатрешна комуникација. 

Важно е да се размисли за:

Кој е најдобриот начин да допрете до целните групи што ги 
одредивте претходно? Дали преку социјалните медиуми, радио 
или телевизија, преку водачите на заедницата, рекламирање 
или можеби преку специфична директна комуникација, лице в 
лице?

Дали имате јасна претстава за улогата на различните средства 
за комуникација, за нивната ефикасност и за влијанието што би 
го имале?

Дали знаете колку чинат различните елементи на една кампања 
– на пример, национална кампања со истакнување постери или 
ограничена радиокампања во некоја општина?
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Дали размислувате да ја искористите мрежата од лица за 
односи со јавност на локално ниво за да ја пренесете вашата 
порака на локално ниво?

Кои се најдобри гласници? Дали секогаш тоа треба да бидат 
министрите? Ако имате пораки со кои се дава медицински 
совет дали лекар би бил подобар избор од министер? На кого 
публиката ќе му верува повеќе?

Дали ќе помогне ако се создаде група експерти што „ќе ја 
промовираат“ вашата цел – личности, лекари, добропознати 
бизнисмени – кои ќе бидат подготвени да ги пренесат главните 
пораки и да ја истакнат вашата политика? 

(6) Временска рамка
Определувањето на соодветното време кога ќе ја пренесете 
информацијата до вашите целни групи е еден од најважните 
елементи за успех. Затоа, внимавајте при одредување на времето 
(датумите, деновите, часот) во кое сакате да организирате јавна 
активност или да пренесете информација. Изгответе календар, 
во кој ќе ги прибележите сите активности, а во кој, исто така, ќе 
прибележите кој и кога треба да ја добие информацијата за таа 
активност. Кога организирате настани, информирајте се дали во 
земјата се случува нешто важно, дали некој друг организира прес-
конференција и за што, дали можеби повисоки инстанци или 
институции со кои соработувате токму тој ден организираат јавен 
настан – планирањето ќе ви помогне за поуспешна реализација и 
поголема посетеност, што неминовно ќе резултира со поголема 
видливост во јавноста. 

Важно е да се размисли за:

Дали имате временска рамка за создавање на политиката? Дали 
имате календар на претстојни настани и активности на оние што 
одлучуваат?

Дали временската рамка на планот за комуникација е тесно 
поврзана со планот за политиката?

Дали размислувате кое време од денот е најдобро за да допрете до 
вашата целна група и да се вклопите во потребите на медиумите? 
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(7) Буџет
Буџетот за спроведување на планот за комуникација се подготвува 
врз основа на поставените приоритети и цели, природата, 
големината, географската распространетост и другите специфики 
на целните групи до кои сакате да допрете, како и алатките што 
ги користите. 

Важно е да се размисли за:

Дали треба да трошите пари за да ги остварите вашите 
комуникациски цели?

Што е најисплатливо а постигнува најголем ефект? 
Приоритетизирајте.

Дали имате капацитет или вештини да управувате со голема 
сума пари за кои ќе бидете одговорни?

(8) Набљудување и оцена
Во овој дел треба да предвидите механизми што ќе ви овозможат 
да го следите спроведувањето на планот, да добиете информации 
дали успешно ги остварувате целите, да ги идентификувате 
проблемите во комуницирањето со вашите публики, но и да го 
надгледувате однесувањето на јавноста, со цел сите проблеми да 
бидат адресирани навреме. Ова се прави преку:

•	Редовни	средби	со	претставници	на	целните	групи;

•	Прашалници	и	други	форми	на	анкетирање	(отворени	линии,	
кутии за жалби и пофалби, итн.);

•	Истражувања	на	јавното	мислење;

•	Мониторирање	на	медиумите.	

Важно е да се размисли за:

Како ќе знаете дали ефикасно комуницирате?

Дали треба да спроведете формално истражување или можете 
да добиете сè што ви треба преку секојдневните контакти со 
вашата целна група? 
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Ако спроведувате кампањи, дали претходно ќе го проверите 
вашиот углед за да утврдите дали зборовите и дизајните што ги 
користите ја пренесуваат пораката?

Кои средства ќе ги употребите за оцена на вашето влијание?
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Што е закон, како се одвива јавна расправа, закажување состанок 
и типови средби, алатки за застапување во Собранието, брифинг 
и урнеци за брифинг.

Иако пишувањето закони не е единствено обврска на предлагачите, 
корисно е да се потенцира структурата на еден предлог за 
законски измени или ново законско решение. Притоа, без оглед на 
тоа каква е целта на законските измени, постои стандардизиран 
формат, содржина на еден предлог-закон.

8.1. Содржина на предлог-законот 

Содржината на предлог-законот е дефинирана во член 135 од 
Деловникот за работа на Собранието.

Предлог-законот содржи:

- Назив на законот, 

- Вовед.

o Оцена на состојбите во областа што треба да се уреди 
со законот и причините за донесување на законот,

o Целите, начелата и основните решенија на предлог-
законот,

o Оцена на финансиските последици од предлог-законот 
врз Буџетот и другите јавни финансиски средства и

o Процена на финансиските средства потребни 
за спроведување на законот и начинот на нивното 
обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето 
на законот повлекува материјални обврски за одделни 
субјекти. 

8. ПРАКТИЧЕН ПРИСТАП 
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- Текст на одредбите на законот и 

- Образложение.

o Објаснување на содржината на одредбите од предлог-
законот, меѓусебната поврзаност на решенијата содржани 
во нив и последиците што ќе произлезат од предложените 
решенија.

o Ако предлог-законот содржи одредби што имаат 
повратно дејство, предлагачот е должен посебно да ги 
образложи причините за нивното предлагање.

Покрај тоа, во случај кога со предлогот се врши некои усогласување 
со правото на Европската унија, во воведот се потенцираат:

- регулативи од други правни системи и усогласеност на 
предлог-законот со правото на Европската унија,

- преглед на законите што треба да се изменат со 
донесувањето на законот и прописите што треба да се 
донесат за спроведување на законот и  

- други последици што ќе произлезат од предложените 
решенија.

Дополнително, во воведот има и податоци за изворниот акт на 
Европската унија со полн назив, број и датум. Ова се потврдува со 
потпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот 
акт на Европската унија со кој е извршено усогласувањето. Доколку 
предлогот е од пратеник како застапувач на некоја организација, 
ова ќе изостане.

8.2 Јавни дискусии (расправи)

За предлог-законот што е од поширок интерес, Собранието, по 
општата расправа, може да одлучи по тој закон да се спроведе 
јавна дискусија, при што се определува матично работно тело 
што ќе ја организира јавната дискусија.

•	 Работното	тело	што	ја	организира	јавната	дискусија:	

o се грижи предлог-законот да се објави за да им биде 
достапен на граѓаните, јавните установи, институциите, 
здруженијата на граѓани, политичките партии, синдикатите 
и други заинтересирани субјекти, 
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o обезбедува собирање и средување на мислењата и 
предлозите што биле изнесени во текот на јавната дискусија и 

o подготвува извештај за резултатите од јавната дискусија. 

За полесно извршување на задачите, матичното работно тело 
може да основа посебна работна група пратеници.

•	 Предлог-законот	 што	 се	 става	 на	 јавна	 дискусија	 се	
објавува во дневниот печат што ќе го определи надлежното 
работно тело, а со предлог-законот се објавува и повик за 
доставување мислења и предлози и се определува рокот во 
кој тие можат да се доставуваат.

•	 Врз	основа	на	мислењата	и	предлозите	изнесени	во	јавната	
дискусија, матичното работно тело подготвува извештај и 
го доставува до Собранието заедно со предлог-законот за 
второто читање.

НАПОМЕНА: Јавните расправи се исклучителен механизам за 
промовирање одредена тема, проблем, предмет на законските 
измени. Расправата вклучува пратеници, експерти, лица од 
граѓанскиот сектор и се емитува на Собранискиот канал. Затоа, 
мора да се воспостави посебна, цврста врска со претседателот на 
работното тело, кој и формално ја иницира и ја води расправата на 
работното тело.

8.3 Алатки за застапување во 
Собранието на Република Македонија

Процесот на застапување има цел да ја зголеми улогата на 
граѓаните во општеството, но и да го подигне капацитетот на 
Собранието како институција на едно повисоко ниво. Таквото 
Собрание ќе се карактеризира со поголема транспарентност, 
инклузивност и отчетност.

"A nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in 
an open market is a nation that is afraid of its people." John F. Kennedy
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Во тој процес, како алатки треба да се искористат:

Собраниски канал

Надлежност Застапување

- Програмска одговорност за 
емитување на програмскиот 
сервис наменет за емитување на 
активностите на Собранието;
- Емитува програми од 
интерес за социјалната 
кохезија, меѓуетничкиот 
соживот, културните разлики 
и борбата против сите видови 
дискриминација и нуди 
програми што ја одразуваат 
разноликоста на македонското 
општество;
- Обезбедува политичката 
рамноправност и соодветна 
јазична застапеност во 
емитуваните програми.

- Емитување расправи на 
работно тело или седница на 
Собрание по заинтересираните 
законски измени; 
- Емитување на јавните дебати 
и надзорни расправи каде што 
на дневен ред е иницијативата 
што се застапува;
- Посебни дебатни емисии 
или претставувања иницијативи 
од пратеници (предлог да се 
воведе). 

Парламентарен институт

Надлежност Застапување

Посебна организациска единица, 
основана за зајакнување на 
законодавниот, надзорниот 
и аналитичко-истражувачки 
капацитет на Собранието. 
Работата на посебната 
организациска единица се 
уредува со посебен акт што 
се донесува од страна на 
генералниот секретар врз 
основа на усогласени ставови 
и насоки од координацијата на 
Претседателот на Собранието 
со Потпретседателите на 
Собранието и координаторите на 
пратеничките групи.

Парламентарниот институт 
треба да се искористи како 
истражувачки центар што на 
пратениците им обезбедува 
навремени, објективни и 
независни стручни истражувања 
и анализи за извршувањето на 
пратеничката функција, а во 
функција на застапување на 
граѓаните по одредена тема 
или проблем, како, на пример, 
компаративни анализи како и 
дали е тоа решено во други земји.
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8.4. Средби/состаноци

Средбите со чинители од политиката е една од клучните алатки 
во процесот на застапување. За жал, во Република Македонија не 
постои доволно познавање за системот на работа на Собранието 
и најчесто перцепциите за неговата работа се резултат на 
стереотипи. Вештината да се разбере ефектот од политиката 
или имплементацијата на законите е клучна за застапувањето. 
Овие вештини може да се користат од лицата што застапуваат со 
чинители што одлучуваат. 

Постојат повеќе начини за комуникација со пратениците, како што 
се пишувања писма (обични и електронски), телефонски јавувања, 
контактирање преку социјалните мрежи. Сепак, најефикасен 
начин се средбите лице в лице. 

ВАЖНО: Покрај традиционалните начини на комуникација 
(телефонски јавувања, писмо, електронска пошта), современата 
комуникација сè повеќе се потпира и на социјалните мрежи 
(„Фејсбук“, „Твитер“ и други). Социјалните мрежи се брз, 
ефикасен и високоперсонализиран начин на комуникација што 
овозможува подобро запознавање, побрз проток на информации 
и поефикасна соработка. Дополнително, овој тип комуникација 
преку социјалните мрежи овозможува поголемо анимирање на 
јавноста и потреба за поголема отчетност на пратеникот кон 
јавноста.  

За да дојде до директна средба, лицето или организацијата 
најпрвин се јавува по телефон, најчесто во пратеничката група, а 
потоа праќа електронска порака за тематиката на средбата.

Средбите се најчесто 15-30 минути, но често се случува пратеникот 
да доцни, па затоа мора да се биде подготвен и концизен. Најчесто, 
пратеникот е придружуван од некој од неговиот кабинет и добро 
е ако се знае колку лица ќе присуствуваат на средбата со цел да 
се донесат соодветен број материјали.
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Средбите најчесто се реализираат во 4 сегменти:

o Воведно запознавање

o Потенцирање на случајот, темата, целта

 � Брифинг од една страница

o Дискусија

o Заклучок

 � Следни чекори

Корисни препораки:

- Дојдете десетина минути порано;

- Бидете јасни и концизни;

- Избегнете ја посветеноста за проблемот да се монополизира 
средбата;

- Наместо многу метафори и жаргони, користете лични 
приказни;

- Не очекувајте пратеникот да има познавања за проблемот, 
темата; 

- Избегнувајте критики за одлучување за слична тема во 
минатото;

- Потенцирајте ја улогата на пратеникот (промотор, шампион);

- Сугерирајте за специфични акции и барања;

o Поддршка за закон, предлагање информација, 
поставување пратеничко прашање;

- На крајот од средбата можете да оставите информативен 
материјал (policy paper) со клучни тези;

- Без оглед на одговорот од пратеникот, заблагодарете се за 
средбата.

8.4.1. Подготовка за состанок

За секоја средба мора да има добра подготовка, а тоа се прави 
со план за состанок, како што е прикажан на сликата. Планот за 
состанокот ја дефинира целта на средбата, а, согласно целта, 
се избираат материјалите и луѓето што ќе ја бранат идејата, со 
претходно зададени улоги и текстови. Во табелата подолу се 
прикажани двете фази (подготовка на состанок и очекувани 
резултати од состанокот) што треба да ги има предвид застапувачот.
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Квалитетната подготовка е еднакво важна и за изборот на луѓе, 
материјали и начинот на комуникација. Во секој случај, мора да 
бидеме спремни на сите можни сценарија од средбите. Односно, 
иако можеби целта на средбата е молба, барање за предлагање 
некое законско решени, не треба да одбиеме и согласност на 
пратеникот да постави пратеничко прашање за соодветната тема 
или проблем.

8.4.2. Типови средби:

Координатор на 
пратеничка група

Со оглед на важноста на координаторот во 
процесот, ова е клучна средба; 
Дефинирање следни активности во случај на 
позитивен одговор;
Задолжување известител од работно тело 
или пратеник;
Потреба за меѓупартиска средба и 
поддршка. 

Одредување 
на целта

Јавна 
поддршка

Добивање 
инфо

Поддршка за
гласање

Барање на
промотор

Средба 
со лидер

Приказна

Брифер

Лица на терен

Снимка од 
средбата

Придружба

Инфо за
пратеникот

Координација
пред средбата

Распределба
на улоги

ПЛАН ЗА 
СОСТАНОК
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Пратеник, претседател 
или член на матично 

работно тело

На овие состаноци, покрај политичка, 
потребно е развивање и стручна дебата.

Пратеничка група

Презентација пред пратеничка група со 
користење табели, статистики и графикони;
Веднаш по претставувањето, треба да се 
потенцираат целите, не чекајќи го крајот 
на предвиденото време за презентација; 
Корисно е ако целите не бидат повеќе од 
три;
Потенцирање на аргументите во поддршка 
на посакуваната цел;
Претставете не повеќе од три конкретни 
примери поврзани со целите.

Стручни служби

Надминување на непознајниците за 
деловнички детали;
Идејата да се преточи во законско решение 
или информација;
Пишување на законските измени.

8.4.3. Урнек за брифинг

o ЦЕЛ

Целта на брифингот е информирање на чинителот, пратеникот 
или министерот за иницирање одредена законска измена со која 
би се решил некој проблем, би се надминала некоја нелогична 
или недоречена одредба, би се поттикнало пратеничко прашање 
или би се поддржала одредена тематска информација.

o СОДРЖИНА

o Тековна состојба

 � Јасна слика за тоа каква е реалноста, без многу 
хронологија или низа претходни активности. 

o Клучни предизвици

 � Иницирање аргументи (променливи) што треба да се   
земат предвид и правење табела „за и против“;

 � Можни опции како решение.
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o СЛЕДНИ ЧЕКОРИ

 � Што се бара од пратеникот, министерот.

Насоки за документот

•	 Форматот	на	брифингот	треба	да	биде	приспособен	на	луѓе	
зафатени со работа; 

•	 Јасно	 идентификувајте	 ги	 аргументите,	 потенцирајте	 ги	
фактите со јасни табели со споредби;

•	 Подгответе	одговор	на	најчесто	поставувани	прашања;	

•	 Информирајте,	наговорете,	едуцирајте;	

•	 Приоритетизирајте	ги	акциите;	

•	 Нека	биде	една	страна;

•	 Немојте	да	користите	долги	реченици;	

•	 Избегнувајте	жаргони,	акроними	или	интерен	дијалог;

•	 Вклучете	само	корисна	и	јасно	видлива	статистика;

•	 Користете	повеќе	потточки,	графикони	и	слики;

•	 Користете	лични	приказни	и	судбини;	

•	 Предложете	конкретни	активности;

•	 Вашата	информација	и	аргументите	мора	да	содржат	најнови	
податоци;

•	 Вклучете	име,	адреса,	телефон,	електронска	пошта	за	Вас	и	
за Вашата организација. 

•	 Заклучни	согледувања

За подобрување на процесот на застапување, сметаме дека во 
рамките на Собранието треба да се формира посебно одделение 
за координација за застапување. Притоа, неговата улога ќе биде:

o да ги прима и да ги разгледува иницијативите од граѓаните;

o да комуницира со стручните служби и пратеничките групи;

o да помага во организирањето средби помеѓу граѓаните и 
пратениците;

o да помага во мониторирањето на процесот на застапување;

o да одржува постојана комуникација со предлагачите.

Покрај тоа, како дел од собранискиот веб-портал предлагаме 
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посебен дел за процесот на застапување каде што 
заинтересираните граѓани ќе можат да следат во која фаза од 
донесувањето е одредено законско решение. Порталот би нудел 
и информации за тоа дали за одреден предлог има закажана јавна 
расправа, кое е матичното работно тело и слично.

Избери 
закон

Статус Поднесен 
од

Матично 
работно 
тело

Забелешка

Закон за 
здравствена 
заштита

II читање НВО Надеж Комисија за 
здравство

16.2. 
последен 
рок за 
амандмани
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АНЕКС 1: 
ПРЕГЛЕД НА ЧИНИТЕЛИ, ИНТЕРЕС, 
ВЛИЈАНИЕ И ВАЖНОСТ

Со цел да се создаде квалитетна база на сите активности во 
рамките на одреден проект, корисно е да се запомни однесувањето 
на некои чинители, особено пратеници. Тие податоци може да се 
користат во иднина за да се анализира работата на некој пратеник, 
вклучително и за време на некоја кампања во која пратеникот 
повторно би се јавил како кандидат.

Чинител 1 Чинител 2 Чинител 3

Име на чинител и позиција

Интерес на чинителот 
(примарен или секундарен)

Ниво на поддршка или
спротивставување на 
чинителот за темата

Влијание на чинителот за 
темата, проблематиката 
(непознато, без влијание, 
средно влијание, многу 
важно, клучен играч)

Важност на ангажманот на 
чинителот (непознато, без 
влијание, средно, многу 
важно, клучен играч)
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АНЕКС 2: РИЗИЦИ

Ризик

(можна 
опасност)

Веројатност

можност да се 
случи

(1=мала, 
5=голема)

Значење

(1=мала, 
5=голема)

Вкупен ризик
 

Значење х 
веројатност

Решавање

Чекори за 
надминување

Внатрешни ризици

Пример: 
Движечкиот 
партнер ја 
напушта 
стратегијата

2 4 8 Да 
обезбедиме, 
пред 
почетокот 
на проектот, 
сите партнери 
да се 
почувствуваат 
како 
сопственици 
и носители на 
проектот

Надворешни ризици

Пример: 
Новоизбран 
пратеник 
станува 
промотор на 
законските 
измени

1 3 3 Градење 
доверба со 
стручните 
служби во 
соодветното 
работно 
тело што 
содржински 
ја покрива 
законската 
измена
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АНЕКС 3: ПАТОКАЗ (ROAD MAP). 

Развивање патоказ (Road Map) за реализација на планот за 
застапување и лобирање (правење стратегија, идентификување 
цели и претпоставена временска рамка за остварување на 
планот).

Чекор 1
• НВО 

ефикасност

Чекор 6
• Порака за 

пренесување

Чекор 7
• Консолидирање

на планот и 
следење на 
напредокот

Чекор 2
• Дефинирај

што сакаш да
промениш

Чекор 3
• Кој може да

ја направи
промената

Чекор 4
• Гради коалиции

Чекор 5
• Презентирај 

случај
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АНЕКС 4: УРНЕК ЗА ЗАКОН

Предлагач: Пратеник/Група пратеници

 

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН

 

за дополнување на Законот за...

 

Скопје, јануари 2017 година
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Врз основа на член 71 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 132 и 137 од Деловникот за работа на Собранието 
на Република Македонија, Ви поднесуваме Предлог-закон за 
дополнување на Законот за...

        Име и презиме                  Потпис:
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ВОВЕД:
 
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ 
СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за... („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009) во 
членот е определено... 

Меѓутоа, во истиот член, ниту во друг член од Законот не е 
определен... 

Со предложениве дополнувања на Законот предлагаме да се 
определи прецизен рок во кој ќе се надмине овој проблем и... 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основната цел што се сака да се постигне со предложеното 
дополнување на Законот е допрецизирање на одредбата што се 
однесува на...

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ-
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА

 Предлог-законот за дополнување на Законот за... нема да 
предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ 
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

 За спроведување на Предлог-законот за дополнување на 
Законот за... не е потребно обезбедување финансиски средства, 
ниту повлекува материјални обврски за одделни субјекти.
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ПРЕДЛОГ-ЗАКОН
за дополнување на Законот за...

Член 1

 Во Законот за... („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009), во 
членот... по ставот... се додава нов став..., кој гласи:
 „                                                                                                                      “

Член 2

 
 Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Со Законот за... („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009) во 
членот... е определено дека...

Меѓутоа, во истиот член, ниту во друг член од Законот не е 
определен...

Со предложениве дополнувања на Законот предлагаме да се 
определи...
 
II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата во предложените одредби се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
РЕШЕНИЈА

Со предложеното дополнување на Законот за здравственото 
осигурување ќе се допрецизира одредбата што се однесува на...
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБАТА НА ЗАКОНОТ ЗА...
ШТО СЕ ДОПОЛНУВА

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009)

Член...
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АНЕКС 5: ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Идентификација 
на проблемот

Од општо кон посебно, кој е проблемот генерално 
и кои аспекти од проблемот ќе бидат предмет на 
застапувањето

Прелиминарно 
истражување

Анализа на проблемот
•	 	Што	е	проблемот	и	од	каде	потекнува	овој	

проблем?
•	 	Која	институција/личност	е	надлежна	за	

решавање на проблемот?
•	Колку	надлежните	институции	се	запознаени	

со проблемот? 
•	Колку	широката	и	стручната	јавност	е	

запознаена со проблемот?
•	Дали	и	како	бил	медиумски	третиран	во	

минатото и сега?
•	Имало	ли	обиди	(успешни/неуспешни)	во	

минатото да се решава проблемот?
•	Какви	се	искуствата	од	регионот	(и	пошироко)	

за решавање на проблемот?
•	 	Дали	меѓународните	институции/донатори	се	

заинтересирани за решавање на проблемот?

Цели •	Која	е	крајната	цел?	Во	кои	случаи	проблемот	
би бил комплетно решен?

•	Кое	се	посебните	меѓуцели?	Што	е	она	што	
би требало да се направи за да се дојде до 
делумно решавање на проблемот?

Целни групи Кој има моќ да ги направи неопходните промени?
•	Кои	државни	институции?
•	Кои	стручни	институции,	експерти	итн.?
•	Медиуми
•	Граѓански	организации	или	коалиција	на	

граѓански организации
Под чие влијание се тие луѓе?

•	Гласачи
•	Идеологија
•	Медиуми
•	Граѓански	организации
•	Меѓународни	инстанци
•	Меѓународни	договори,	конвенции,	практики
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ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Сојузници Со кого можете да соработувате за градење 
моментум и поддршка?

•	 	Медиуми
•	 	Парламент	(пратеници-шампиони	во	

застапувањето, владејачко мнозинство, 
опозиција, помали пратенички групи итн.)

•	Влада,	владини	институции	што	имаат	
ингеренции во доменот на вашите цели на 
застапувањето

•	Други	граѓански	организации,	кои	се	
занимаваат со проблемот или кои би имале 
интерес да помогнат во неговото решавање

•	Меѓународни	инстанци,	невладини	
организации, фондации, амбасади 

•	Други	фактори	

Каде се разликувате
•	Анализа	на	вашите	општи	и	конкретни	цели	

во однос на целите на другите потенцијални 
партнери и сојузници

•	На	кои	точки	се	совпаѓате,	а	на	кои	се	
разликувате?

•	Околу	кои	теми	може	да	се	гради	коалиција,	
а кои теми ги оставате за да се решаваат 
понатаму?

Дефаворизирачки 
фактори (ризици)

•	Кој	може	да	ви	застане	на	патот	на	
остварување на целите?

•	Кои	институции?	Со	кои	мотиви?
•	Идеолошки	противници?
•	Буџетски	ограничувања
•	Недоволен	капацитет	на	вашата	организација/

коалиција за решавање на проблемот
•	Погрешен	политички	или	општествен	момент	

или тајминг
•	Преголеми	амбиции,	преголеми	очекувања
•	Медиумска	незаинтересираност	за	проблемот
•	Други	фактори	
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ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Планирање 
(време + ресурси)

•	Детална	посакувана	временска	рамка	во	која	
би се решил проблемот 

•	Детална	листа	на	временски	ограничувања	
што би можеле да го забават решавањето на 
проблемот или да го компромитираат целиот 
процес (непредвидени избори, политичка 
криза, други владини/парламентарни 
приоритети итн.)

•	Ограничени	ресурси	(буџетски,	човечки	
итн.). Колку можеме да постигнеме со 
расположливите ресурси?

•	Можно	ли	е	во	текот	на	процесот	да	ги	
зголемиме ресурсите и има ли опасност од 
дополнително ограничување на ресурсите?

•	Со	каков	„човечки	материјал“	располагаме	во	
текот на процесот, во рамките на граѓанската 
организација и надвор од неа?

•	Развивање	странични	и	излезни	стратегии	
(што ако наидеме на непредвидливи пречки 
на патот на застапувањето? Имаме ли 
алтернативен план? Имаме ли план за делумно 
остварување на целите? Имаме ли „излезен“ 
план да го прекинеме процесот на застапување 
и да го одложиме за „подобри времиња“?

Целни публики •	Со	кого	комуницирате?	
•	Внесете	детален	опис	на	вашите	клучни	целни	

публики.
•	Кои	се	вашите	приоритети?	
•	Внесете	што	тие	веќе	можеби	знаат	за	вас	–	

луѓе, истражување и тема. 
•	Што	мислите	дека	тие	треба	да	знаат?	
•	И	поделете	ги	корисниците	во	поткатегории	

и додадете ги контактите што веќе сте ги 
оствариле.

Целни публики рангирани по 
важност

Претпочитани/соодветни канали 
на комуникација

Како ќе комуницирате? Кој е најсоодветниот канал – билтен, голема 
конференција, ручек за вмрежување, работилница, вечерен прием, 
известувања на електронска пошта, изјави за печат, веб-страница, 
промотивна литература, регионални семинари, итн.? Вие најверојатно 
ќе имате неколку канали што се соодветни.
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ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Развивање 
порака

Подготовка на фрази, кратки реченици што ја 
опишуваат вашата организација и вашата работа. 
Подготовка на пораки за конкретни публики.

Мониторинг •	Следење	на	процесот	од	првата	до	последната	
активност.

•	Дали	има	отстапувања	од	временските	рамки	
на планирањето и на фазата „акција“?

•	Дали	ваквите	отстапувања	го	компромитираат	
делумно или целосно процесот на 
застапување?

•	Дали	се	појавуваат	нови	потенцијални	
точки, кои можат да го подобрат процесот 
на застапување, а кои не биле претходно 
идентификувани?

•	Има	ли	можност	новите	моменти	(потенцијали)	
да се интегрираат во процесот?

•	Дали	буџетот	е	надминат	и	колку	тоа	ќе	влијае	
врз крајната цел на застапувањето?

•	Дали	во	текот	на	застапувањето	се	
идентификувани пропусти во прелиминарните 
истражувања на проблемот (нови моменти, 
нејасно поставени цели, незаинтересираност 
на јавноста/медиумите, недоволен пробив во 
институциите итн.)? 

Евалуација Документација во сите фази на застапувањето 
(копии од записници од состаноци, копии од 
истражувања, фотографии и ТВ-клипови, ФБ-
кампања, стенограми од комисиска/пленарна 
собраниска расправа итн.).
Кои општи и посебни цели ги остваривме, а кои не?
Кои се причините за (не)остварувањето?
Каде и во која фаза грешевме?
Каде и во која фаза имавме (не)очекуван успех?
Кои беа позитивните, а кои беа негативните страни 
на нашето застапување?
Кои аспекти на застапувањето ги потценивме, а 
кои ги преценивме? 
Што би подобриле во иднина? 
Идни активности?
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ВИСОКА ШКОЛА ЗА НОВИНАРСТВО
И ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА


