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Методологија и структура на извештајот 

Овој извештај ги претставува наодите од истражувањето на јавното мислење 
спроведено во текот на март 2014 година во рамки на проектот „Граѓанска мрежа 
за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Целта на 
истражувањето беше да собере податоци за перцепциите, ставовите и искуствата 
на испитаниците во однос на низа прашања поврзани со судирот на интереси и 
корупцијата на ниво на единиците на локалната самоуправа, но и со напредокот на 
Македонија во однос на ЕУ интеграцијата.  

Во продолжение на овој извештај се претставени наодите од истражувањето 
поврзани со судирот на интереси и корупцијата на локално ниво. Наодите за 
перцепциите во однос на напредокот на Македонија во ЕУ интеграцијата се 
содржани во посебен извештај, достапен на веб-страницата на ИДСЦС 
(www.idscs.org.mk). Во овој извештај претставени се вкупно 17 затворени прашања, 
поделени во три генерални теми: 

I. Перцепции за нивото на судирот на интереси и корупцијата во единиците 

на локалната самоуправа 

II. Ставови и перцепции за улогата на различни актери 

III. Искуства и практики поврзани со судирот на интереси и корупцијата. 

Податоците се пренесени наративно, преку табеларен приказ и преку графикони, 
при што секое прашање е претставено во посебна секција.   

Податоците се собрани преку теренска анкета, лице-в-лице, на примерок од 1600 
испитаници со статистичка грешка од +/- 2,5%. Анкетата се спроведуваше на 
македонски и албански јазик. Во примерокот беа вклучени лица постари од 18 
години, а неговата структура беше определена од критериумите: пол, возраст, 
етничка припадност, образование и рамномерната регионална распределба. 
Анкетата беше спроведена од агенцијата М-проспект (http://m-prospect.com/) од 
Скопје. 

Од вкупно 1600 испитаници, вклучени во примерокот: 

- Според пол: 50,7% се мажи, а 49,3% жени.  

- Според возраст: 31,5% се од 18 до 29 години, 17,5% од 30 до 39 години, 

16,3% од 40 до 49 години, 22,6% од 50 до 64 години и 12,1% над 65 години. 

- Според образованието: 18,8% се со основно и помалку, 51,4% со средно и 

29,8% со вишо или високо. 

- Според етничка припадност: 67,3% се Македонци, 25,3% Албанци, 2,8% 

Турци, 2,9% Роми, 0,8% Срби итн.  

http://www.idscs.org.mk/
http://m-prospect.com/
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- Според работниот статус: 10% вработени во јавниот сектор, 28,5% 

вработени во приватниот сектор, 20,4% невработени, 11,2% домаќинки, 

11,8% студенти и ученици и 17% пензионери.  

Во извештајот, незначително малцинство се употребува за одговори до 10% од 
примерокот, мало малцинство за одговори меѓу 10% и 25% од примерокот, 
малцинство за одговори меѓу 25% и 40% од примерокот, значително малцинство 
меѓу 40% и 50%, мнозинство за одговори меѓу 50% и 70% и големо мнозинство за 
над 70% од примерокот.  

 

Перцепции за нивото на судирот на интереси и 
корупцијата во единиците на локалната самоуправа 

П1: Испитаниците беа прашани да го определат нивото на транспарентност на 
општинската администрација во својата општина. При тоа, беа понудени четири 
можни одговори како карактеристика на администрацијата: целосно транспарентна, 
умерено транспарентна, целосно нетранспарентна и умерено нетранспарентна. 
Мнозинството од испитаниците се согласуваат дека општинската администрација 
во нивната општина поседува некое ниво на транспарентност (збирно 54,6%), 
меѓутоа мало малцинство од вкупниот број на испитаници смета дека таа 
транспарентност е на највисоко ниво (13,2%). 41,4% од сите испитаници сметаат 
дека работата на општинската администрација во нивната општина е умерено 
транспарентна. За 19,9% од испитаниците работата на општинската 
администрација е умерено нетранспарентна, a за 12,7% е целосно 
нетранспарентна.  

П1. Кое од следните тврдења најдобро ја отсликува работата на 
општинската администрација во Вашата општина? 

  
Број % 

Валиден 
% 

  целосно транспарентна 211 13,2 13,2 

умерено транспарентна 663 41,4 41,4 

умерено нетранспарента 319 19,9 19,9 

целосно нетранспарентна 203 12,7 12,7 

Не знам 184 11,5 11,5 

Без одговор 21 1,3 1,3 

Вкупно 1600 100,0 100,0 

 

Постојат значителни разлики меѓу вработените во јавниот и приватниот сектор по 
однос на степенот на транспарентност на општинската администрација. 35,3% од 
вработените во јавниот сектор сметаат дека општинската администрација е 
целосно транспарентна, споредено со 11% од вработените во приватниот сектор 
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кои го сметаат истото. Невработените и студентите, исто така пониско ја оценуваат 
транспарентноста на општинската администрација споредено со вработените во 
јавниот сектор.  

П2: Прашани за карактерот на спроведувањето на јавните набавки во своите 
општини во прашање со четири понудени одговори, скоро една третина од 
испитаниците (31,6%) сметаат дека тој процес е донекаде фер и транспарентен. 
Споредено со тоа, само 10,2% сметаат дека тој процес е целосно фер и 
транспарентен. Мало малцинство од 21,5% смета дека спроведувањето на јавните 
набавки на општинско ниво е донекаде нефер и нетранспарентно, а 15,1% 
одговориле дека спроведувањето е целосно нефер и нетранспарентно. Скоро една 
петина од сите испитаници (19,7%) не знаат да одговорат дали јавните набавки во 
нивната општина се фер и транспарентни.  

 

П2. Дали во Вашата општина јавните набавки се спроведуваат: 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Целосно фер и транспарентно 163 10,2 10,2 

Донекаде фер и транспарентно  505 31,6 31,6 

Донекаде нефер и 
нетранспарентно 

344 21,5 21,5 

Целосно нефер и 
нетранспарентно 

241 15,1 15,1 

Не знам 316 19,7 19,7 

Без одговор 30 1,9 1,9 

Вкупно 1600 100,0 100,0 

 

Слично како и кај П1, постојат значителни разлики во перцепциите за степенот на 
праведно спроведување на јавните набавки меѓу вработените во јавниот и 
приватниот сектор. Скоро една третина од вработените во јавниот сектор (28,7%) 
сметаат дека спроведувањето на јавните набавки на локално ниво е целосно фер 
и транспарентно, споредено со мало малцинство од вработените во приватниот 
сектор (11,4%) кои го мислат истото. Перцепциите за целосна фер и 
транспарентност се уште пониски кај останатите категории од демографската 
варијабла работен статус (невработените, студентите/учениците, домаќинките и 
пензионерите). Пензионерите (29,7%) и невработените (23,3%) споредено со 
другите категории во најголема мера не знаат да дадат одговор на прашањето за 
спроведувањето на јавните набавки во нивната општина.     

П3: Скоро половина (47,3%) од вкупниот број на испитаници сметаат дека 
тендерите во нивните општини се доделуваат неправедно, а мало малцинство од 
27,0% го перципираат доделувањето на тендерите во општината како праведно. 
Високи 22,2% од сите испитаници не знаат дали доделувањето на тендери во 
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нивната општина е праведно. Жените (26,1%) во поголема мера од мажите (18,3%) 
не знаат дали тендерите се доделуваат неправедно. Истото важи и за 
испитаниците Македонци (23,8%) во споредба со испитаниците Албанци (18%).  

 

 
 

И во однос на ова прашање постојат значителни разлики меѓу перцепциите на 
вработените во јавниот и приватниот сектор. Мнозинство од вработените во јавниот 
сектор (51,6%) сметаат дека тендерите се доделуваат праведно, во споредба со 
вработените во приватниот сектор кои во мнозинство (50,8%) сметаат дека 
тендерите се доделуваат неправедно. Невработените (53,9%) и домаќинките 
(54,1%) во уште поголем процент сметаат дека доделувањето на тендери во 
општините е неправедно.  

 

П3. Која од следниве изјави е поблиска до Вашиот став?  

  
Број % 

Валиден 
% 

  Имам впечаток дека тендерите во 
мојата општина се доделуваат 
праведно 

432 27.0 27.0 

Имам впечаток дека тендерите во 
мојата општина не се доделуваат 
праведно 

756 47.3 47.3 

Не знам 354 22.2 22.2 

Без одговор 57 3.6 3.6 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

27%

47%

22%

4%

Доделување на тендери во општината

Праведно Неправедно

Не знам Без одговор



      
Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација 

Проектот е финансиран од Европската Унија 

7 
Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е 

единствена одговорност на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и на 
никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија. 

 

П4: Скоро една третина (32,6%) од испитаниците сметаат дека непотизмот 
(вработување на роднини и пријатели) во општинската администрација е многу 
честа појава, a 28,3% сметаат дека е честа. За незначително малцинство од 
испитаниците (5,2%) непотизмот воопшто не е присутен во нивната општина. 
Малцинство од 19,7% смета дека непотизмот понекогаш се случува.  

 

П4. Колку сметате дека непотизмот (вработување на роднини и пријатели) 
како појава во вашата општина е присутен: 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Многу често 521 32,6 32,6 

Често 452 28,3 28,3 

Понекогаш 316 19,7 19,7 

Ретко 155 9,7 9,7 

Никогаш 83 5,2 5,2 

Не знам 55 3,4 3,4 

Без одговор 18 1,1 1,1 

Вкупно 1600 100,0 100,0 

 

Според работниот статус, перцепциите за постоење на непотизам во општините се 
најголеми кај невработените испитаници (41,6% сметаат дека непотизмот е честа 
појава, а 30,2% дека е честа), а најниски кај вработените во јавниот сектор (сепак, 
31,7% од нив сметаат дека непотизмот понекогаш се случува). 39,9% од студентите 
и учениците сметаат дека непотизмот е многу честа појава, а 32,9% дека е честа.  

Во однос на ова прашање не постојат значителни разлики меѓу испитаниците од 
различни етнички групи. За мнозинство од 60,08% од сите испитаници Македонци 
непотизмот е позначително застапен (31% во многу честа форма и 29,8% во честа 
форма), додека истото е случај со 62,1% од испитаниците Албанци (36,6% во многу 
честа форма и 22,5% во честа). Сепак, 22,3% од испитаниците Македонци велат 
дека непотизмот се случува понекогаш, наспроти 13% од испитаниците Албанци. 
На сличен начин, малцинство од 12,1% од Албанците сметаат дека непотизмот е 
ретка појава наспроти незначително малцинство од 9,4% од Македонците.   

П5: Процесот на вработување во општинската администрација за мнозинство 
од испитаниците (64,7%) е отворен и достапен за луѓе блиски на партијата на власт 
во соодветните општини. За разлика од тоа, мало малцинство од испитаниците 
(27,6%) го сметаат спротивно – дека процесот е отворен и достапен за сите граѓани.   
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Според работниот статус, категоријата вработени во јавниот сектор најмногу 
отстапува од генералната слика – за најголем број од испитаници од оваа 
категорија, 48,6%, процесот на вработување во општинската администрација е 
отворен и достапен за сите. Спротивно на тоа, мнозинство од вработените во 
приватниот сектор (63,2%), невработените (73,1%), студентите и учениците (75%), 
домаќинките (65,9%) и пензионерите (63%) сметаат дека процесот на вработување 
е достапен само за луѓе блиски на паријата на власт во општините.   
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65%
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Каков сметате дека е процесот на вработување 
во општинската администрација во Вашата 

општина:

Отворен и достапен за сите граѓани

Отворен и достапен за луѓе блиски на партијата на власт во општините

Не знам

Без одговор
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П5. Каков сметате дека е процесот на вработување во општинската 
администрација во Вашата општина: 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Отворен и достапен за сите 
граѓани 

441 27,6 27,6 

Отворен и достапен за луѓе 
блиски на партијата на власт во 
општините 

1035 64,7 64,7 

Не знам 88 5,5 5,5 

Без одговор 36 2,2 2,2 

Вкупно 1600 100,0 100,0 

 

П6: Испитаниците беа прашани да го оценат присуството на корупцијата во 
своите општини на скала од 1 до 5, каде 1 е најниско ниво на присуство на 
корупцијата, а 5 е највисоко. Најголем број од испитаниците на ова прашање 
одговориле со „4“ (27,2%), а потоа следуваат оние кои одговориле со „3“ (25,3%) и 
„5“ (22,2%). Мало малцинство од 7,8% смета дека во општината корупцијата е 
присутна со најниско ниво. Средната оценка на присуството на корупцијата во 
општините е 3,48, а големо мнозинство од испитаниците (74,7%) одговориле на ова 
прашање со оценка „3“ или повисока.   

Повторно постојат значителни разлики во перцепциите меѓу вработените во јавниот 
сектор и останатите категории од демографската варијабла „работен статус“. 
Споредбено со другите категории, релативно високи 21,7% од вработените во 
јавниот сектор сметаат дека корупцијата е присутна на најниско ниво во својата 
општина, а релативно ниски 8,9% дека присутноста на корупцијата е на највисоко 
ниво.  

Кај останатите категории резултатите се спротивни од оние на вработените во 
јавниот сектор. Повеќе од една четвртина од невработените (25,2%) и студентите и 
учениците (25,5%), како и 23,2% од вработените во приватниот сектор сметаат дека 
во општината корупцијата е со највисоко ниво на присутност. Албанците 
пофреквентно од Македонците одговориле со „5“ на ова прашање (26,2% наспроти 
21,4%).  
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П6. По Ваше мислење колку е присутна корупцијата во Вашата општина? 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Најниско ниво на присутност 125 7.8 7.8 

2 177 11.1 11.1 

3 405 25.3 25.3 

4 435 27.2 27.2 

Највисоко ниво на присутност 354 22.2 22.2 

Не знам 87 5.4 5.4 

Без одговор 16 1.0 1.0 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

П7: Испитаниците беа прашани да го определат присуството на судирот на 
интереси во својата општина на иста петостепена скала како и кај П6. 18,4% од 
испитаните одговориле дека присуството на судирот на интереси е на највисоко 
ниво, а 5,5% на најниско ниво. Најголем дел од испитаниците (30,7%) на ова 
прашање одговориле со оценката „3“, 23,7% одговориле со „4“, а 12,8% со „2“. 
Средната оценка за присуство на судирот на интереси во општините изнесува 3,4, 
а 72,7% од сите испитаници одговориле со оценка „3“ или повисока.  

Вработените во јавниот сектор имаат тенденција повеќе од останатите категории 
од варијаблата работен статус да даваат пониски оценки за присутноста на судирот 
на интереси. Само 7,3% од вработените во јавниот сектор сметаат дека судирот на 
интереси е застапен во општината со највисоко ниво во споредба со 22,7% од 
вработените во приватниот сектор, 20,6% од невработените и 18,4% од студентите 
и учениците.  

Испитаниците Македонци и Албанци во слична мера го перципираат нивото на 
присутноста на судирот на интереси во општините, при што кај испитаниците 
Албанци средната оценка е нешто повисока: 77,6%од испитаниците Албанци 
одговориле со оценка „3“ или повеќе, додека тоа е случај со  70,9% од Македонците.  
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П7. По Ваше мислење колку е присутен судирот на интереси во Вашата 
општина? 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Најниско ниво на присутност 88 5.5 5.5 

2 205 12.8 12.8 

3 491 30.7 30.7 

4 379 23.7 23.7 

Највисоко ниво на присутност 294 18.4 18.4 

Не знам 117 7.3 7.3 

Без одговор 25 1.5 1.5 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

Ставови и перцепции за улогата на различни актери 

П8: Прашани да определат на скала од 1 до 5, каде 1 значи воопшто не се 
согласувам а 5 целосно се согласувам, мнозинство од испитаниците (56,9%) 
целосно се согласуваат со тврдењето дека „државата е одговорна да обезбеди 
работа на граѓаните“, а само 6,5% воопшто не се согласуваат со тврдењето. Мало 
малцинство од 18,1% се согласуваат со оценката 4, како и 13% со оценката 3. 
Средната оценка од добиените одговори изнесува 4,15, што значи дека 
согласувањето со ова тврдење е во голема мера застапено меѓу испитаниците.  

П8. Државата е одговорна да обезбеди работа за граѓаните 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 104 6,5 6,5 

2 75 4,7 4,7 

3 207 13,0 13,0 

4 289 18,1 18,1 

Целосно се согласувам 909 56,9 56,9 

Не знам 6 ,4 ,4 

Без одговор 9 ,5 ,5 

Вкупно 1600 100,0 100,0 

 

П9: На иста таква скала од 1 до 5 испитаниците беа прашани и околу улогата на 
политичките партии во обезбедувањето на работа за нивните членови. 
Четвртина од сите испитаници (25,3%) воопшто не се согласуваат со тврдењето 
„политичките партии се одговорни да обезбедат работа за нивните  членови“. 
Спротивно на тоа, една петина од испитаниците (21,3%) целосно се согласуваат со 
ова тврдење. Средната оценка од добиените одговори изнесува 2,96, вредност што 



      
Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација 

Проектот е финансиран од Европската Унија 

12 
Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е 

единствена одговорност на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и на 
никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија. 

означува дека улогата на партиите во обезбедувањето работа за членовите се 
проценува многу помалку позитивно во споредба со перципираната одговорност на 
државата да обезбеди работа за граѓаните.   

Од сите категории според работниот статус, невработените во најголема мера 
целосно се согласуваат со ова тврдење (28%), а во најмала мера студентите и 
учениците (11,9%). Скоро една третина од вработените во јавниот сектор (32,6%) 
воопшто не се согласуваат со ова тврдење, а по нив следат пензионерите (30,6%), 
вработените во јавниот сектор (26,4%) и студентите и учениците (26,4%).   

Не постојат значителни разлики меѓу испитаниците според нивната етничката 
припадност. Воопшто не се согласуваат 20% од анкетираните Македонци и 23,8% 
од анкетираните Албанци. Од друга страна, целосно се согласуваат 26,4% од 
анкетираните Македонци и 24,8% од анкетираните испитаници од Албанска етничка 
припадност.  

 

П9. Политичките партии се одговорни да обезбедат работа за нивните 
членови. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 405 25.3 25.3 

2 174 10.9 10.9 

3 395 24.7 24.7 

4 247 15.5 15.5 

Целосно се согласувам 340 21.3 21.3 

Не знам 22 1.4 1.4 

Без одговор 16 1.0 1.0 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

П10: Значително малцинство од 45,3% потполно се согласуваат со тврдењето дека 
„во Македонија никој не може да се вработи освен ако не е член на политичка 
партија“. Скоро четвртина од сите испитаници (24%) се согласуваат, но со оценка 
„4“, а 16,9% со оценка „3“. Средната оценка добиена од одговорите на сите 
испитаници изнесува високи 3,99, во прилог на тврдењето дека доминантната 
перцепција е дека вработувањето е невозможно без членство во политичка партија.  

Вработените во јавниот сектор повторно отстапуваат со своите перцепции во однос 
на другите групи од варијаблата „работен статус“. Само 23,2% од вработените во 
јавниот сектор потполно се согласуваат со тврдењето, за разлика од мнозинството 
невработени (53,7%) и значителните малцинства во категориите студенти и 
ученици (43,2%) и вработени во приватниот сектор (40,6%).  
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Според етничка припадност, Албанците повеќе од Македонците потполно се 
согласуваат со даденото тврдење (49,1% наспроти 42,6%), додека Македонците во 
поголем процент одговориле со „4“ (26,4% наспроти 17,7%). Сепак, иако постои 
оваа разлика во фреквенцијата на степенот на согласување со тврдењето, можеме 
да кажеме дека не постојат значителни отстапувања меѓу перцепциите на двете 
етнички групи за поврзаноста на вработувањето и членството во политичка партија.   

П10. Во Македонија не може никој да се вработи освен ако не е член на 
политичка партија. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 90 5.6 5.6 

2 95 5.9 5.9 

3 271 16.9 16.9 

4 384 24.0 24.0 

5 724 45.3 45.3 

Не знам 22 1.4 1.4 

Без одговор 14 .9 .9 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

П11: Секој трет испитаник (35,2%) воопшто не се согласува со тврдењето дека 
„врски и поткуп се корисни“ во односот со јавната администрација. Спротивно на 
тоа, мало малцинство од 13,4% целосно се согласува со тврдењето. Останатите 
испитаници се поделени со своите одговори по степените на скалата од 1 до 5. 
Средната оценка од одговорите кон ова тврдење изнесува 2,56.   

П11. Врски и поткуп се корисни за да направите администрацијата да заврши 
работи за вас. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 564 35.2 35.2 

2 215 13.4 13.4 

3 313 19.6 19.6 

4 241 15.0 15.0 

Целосно се согласувам 214 13.4 13.4 

Не знам 36 2.3 2.3 

Без одговор 17 1.1 1.1 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

Од сите категории од демографската варијабла „работен статус“, најмногу со 
тврдењето воопшто не се согласуваат вработените во јавниот сектор (45%), а потоа 
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следат домаќинките (41,9%) и студентите и учениците (38,2%). Од друга страна, со 
тврдењето најмногу се согласуваат испитаниците од категоријата домаќинки 
(16,9%) и вработените во приватниот сектор (16%). За споредба, додека скоро секој 
втор од вработените во јавниот сектор целосно не се согласува со ова тврдење, кај 
вработените во приватниот сектор тоа е случај со скоро секој трет испитаник 
(30,8%).  

П12: На иста скала од 1 до 5, каде „1“ значи „воопшто не се согласувам“, а „5“ 
потполно се согласувам, испитаниците беа прашани за нивното (не)согласување со 
тврдењето: „фирмите блиски до општинската власт секогаш имаат предност 
на тендерите“. 37,1% од испитаниците потполно се согласуваат со тврдењето, 
19,1% се согласуваат со вредност „4“, а 17,1% со вредност „3“. Незначителни 
малцинство од испитаниците одговориле со „1“ (5,4%) и „2“ (8%). Средната 
вредност на одговорите од петостепената скала по однос на ова прашање е 3,86, 
резултат што покажува висока приврзаност кон поставеното тврдење.  

Повторно, вработените во јавниот сектор во понизок процент го перципираат 
постоењето на оваа негативна појава – ниту една четвртина (23,5%) од оваа 
категорија се согласува потполно со тврдењето, процент значително понизок од 
испитаниците кои припаѓаат на останатите групи од варијаблата „работен статус“.   

Не постојат значителни отстапувања во одговорите на испитаниците во однос на 
етничката припадност – нешто повеќе од една третина од Македонците (37,5%) и 
Албанците (36,6%) потполно се согласуваат со ова тврдење.  

П12. Фирмите блиски до општинската власт секогаш имаат предност на 
тендерите. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 86 5.4 5.4 

2 128 8.0 8.0 

3 273 17.1 17.1 

4 305 19.1 19.1 

5 594 37.1 37.1 

Не знам 145 9.1 9.1 

Без одговор 69 4.3 4.3 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

П13: Прашани да определат во колкава мера се согласуваат со тврдењето 
„службениците се позаинтересирани за остварување на својот личен интерес 
пред јавниот интерес“ на скала од 1 до 5, повеќе од една третина од испитаниците 
(36,5%) се определиле за одговорот „5“, или највисоко ниво на согласување. Само 
7,1% од испитаниците воопшто не се согласуваат. Со „2“ одговориле 9,2%, со „3“ 
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21,9% и со „4“ 22,3%. Големо мнозинство од 80,8% од испитаниците одговориле со 
оценка „3“ или повисока. Средната оценка по однос на ова прашање изнесува 3,74. 

Од сите групи во рамки на варијаблата работен статус, учениците и студентите во 
најголема мера се согласуваат со тврдењето (значително малцинство од 47,1%), а 
во најмала мера се согласуваат вработените во јавниот сектор (20,6%). Според 
етничка припадност постојат значителни разлики меѓу двете најголеми етнички 
групи по однос на ова прашање. Скоро половина од сите испитаници етнички 
Албанци во највисок степен се согласуваат со тврдењето (48,1%), споредено со 
една третина од испитаниците етнички Македонци (33,4%) кои на ист начин го 
оцениле тврдењето.   

П13. Службениците се позаинтересирани за остварување на својот личен 
интерес пред јавниот интерес. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 113 7.1 7.1 

2 148 9.2 9.2 

3 351 21.9 21.9 

4 356 22.3 22.3 

5 584 36.5 36.5 

Не знам 34 2.1 2.1 

Без одговор 13 .8 .8 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

П14: Со тврдењето дека јавните службеници работат многу подобро кога имаат 
лична корист потполно се согласува значително малцинство од испитаниците 
(40,1%). Помал дел се согласуваат во голема мера (24%), одговарајќи со вредноста 
„4“, а 17,3% одговориле со „3“. Мало малцинство од испитаниците одговориле со „1 
– Воопшто не се согласувам“ (4,7%) и „2“ (8,9%). Средната оценка по однос на ова 
тврдење на петостепена скала е високи 3,90.    

Од групите застапени во демографската варијабла „работен статус“, во највисок 
процент потполно се согласуваат мнозинство од студентите и учениците (50,3%), 
по што следат невработените (49,4%), домаќинките (49,3%) и вработените во 
приватниот сектор (38,7%). Во најнизок процент потполно се согласуваат 
вработените во јавниот сектор (22%), кои воедно во највисок процент воопшто не 
се согласуваат (12,4%).  
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П14. Јавните службеници работат многу подобро кога имаат лична корист. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 76 4.7 4.7 

2 142 8.9 8.9 

3 276 17.3 17.3 

4 384 24.0 24.0 

5 642 40.1 40.1 

Не знам 56 3.5 3.5 

Без одговор 24 1.5 1.5 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

Искуства и практики поврзани со судирот на интереси и 
корупцијата 

П15: Испитаниците беа прашани на скала од 1 до 5, каде „1“ значи „потполно се 
согласувам“, а „5“ значи „воопшто не се согласувам“ да одговорат на тврдењето 
„праксата услуга за услуга е широко распространета во Македонија“. Повеќе 
од една третина од испитаниците (38,3%) потполно се согласуваат со тврдењето, а 
помал број ги избрале опциите „4“ (23,4%) и „3“ (21%). Мало малцинство се 
определило за одговорите „2“ (8,5%) и „1“ (3,4%). Средната оценка од одговорите 
на испитаниците изнесува високи 3,93.   

П15. Праксата „услуга за услуга“ е широко распространета во Македонија. 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Воопшто не се согласувам 54 3.4 3.4 

2 136 8.5 8.5 

3 335 21.0 21.0 

4 374 23.4 23.4 

5 612 38.3 38.3 

Не знам 66 4.1 4.1 

Без одговор 20 1.3 1.3 

Вкупно 1600 100.0 100.0 

 

Забележани се значителни разлики во однос на степенот на согласување со 
тврдењето во однос на етничката припадност. Македонците повеќе од Албанците 
потполно се согласуваат со тврдењето (42,3% наспроти 25,8%). Исто така, 
Албанците пофрекветно ги избирале пониските оценки од Македонците – на 
пример, четвртина од испитаниците Албанци (25,2%) одговориле со степенот „3“, 
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во споредба со 19,9% од Македонците. Албанците почесто одговарале и со „1“ и „2“ 
отколку Македонците. Според тоа, перцепциите за широката распространетост на 
праксата „услуга за услуга“ се повисоки кај Македонците отколку кај Албанците.     

П16: Испитаниците беа прашани и за своите искуства во однос на давање или 
барање подароци, пари и услуги од службениците во општинските тела, органи 
и претпријатија во прашање со повеќе можни одговори. Од вкупно 1637 одговори, 
големо мнозинство (70,7%) се од испитаници кои одговориле дека никогаш немале 
таква ситуација. Мало малцинство (10,4%) ја избрале понудената опција „побарано 
и не дал“, а незначително малцинство (5,3%) испитаници искусиле ситуација во која 
тие дале нешто што било побарано во замена за услуга. 4,4% од испитаниците 
известија за ситуации во кои подарок, пари или услуги биле понудени на локалните 
службеници и прифатени од истите. 

12.2% од вработените во приватниот сектор искусиле да им бидат побарани пари, 
подароци или услуги но не дале, како и 11.9% од анкетираните студенти и ученици 
и 11,5% од невработените испитаници. 10.6% од студентите и учениците имале 
искуство да им бидат побарани пари, подароци или услуги во општината на што се 
сложиле и дале, а истото важи и за 6% од вработените во приватниот сектор и 5,6% 
од невработените испитаници.   

Според етничката припадност, Македонците (74,8%) во поголем процент од 
Албанците (65,3%) немале ситуација со давање и барање на подароци, пари и 
услуги на општинските службеници.  

П16. Какво е Вашето искуство во однос на давање/барање 
подароци/пари/услуги во општината? 

  
Одговори % од 

испитаници Број % 

  
            

Побарано и не дал 170 10.4% 10.6% 

Побарано и дал 87 5.3% 5.4% 

Понудил и не било прифатено 26 1.6% 1.6% 

Понудил и било прифатено 72 4.4% 4.5% 

Исплатил преку подарок-пари-
услуга 

32 1.9% 2.0% 

Немал таква ситуација 1157 70.7% 72.4% 

Не знам 46 2.8% 2.9% 

Нема одговор 48 2.9% 3.0% 

Вкупно 1637 100.0% 102.4% 

 

П17: На прашањето: „На кого би му се обратиле доколку некој Вас ви побара 
подарок-пари-услуга или доколку сте сведок на некој друг кога му барале?“ 
најчест одговор на испитаниците е дека би се обратиле на Министерството за 
внатрешни работи – МВР (23,8%), потоа следат Државната комисија за спречување 
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на корупцијата – ДКСК (12,3%), медиумите (10,9%), невладините организации 
(9,6%) и градоначалникот на општината (9,4%). Секој петти граѓанин (19,4%) 
претпочита да не се обрати никаде.  

Од сите понудени одговори, најмалку избрани од испитаниците биле пратениците 
(0,8%), по што следат јавното обвинителство (2%), месните заедници (2%) и 
советите на општините (3,2%).  

МВР како страна на која испитаниците би се обратиле е избрана од 27,2% од 
пензионерите, 24,7% од домаќинките, 24,3% од невработените, 23,6% од учениците 
и студентите и 23% од вработените во приватниот сектор. ДКСК ужива најголема 
доверба кај вработените во јавниот сектор (20,2%) и студентите и учениците (20%). 
Студентите и учениците (15,2%) и домаќинките (14,4%) најфреквентно од 
останатите групи ги избираа медиумите како страна на која би се обратиле. 
Невладините организации, пак, уживаат најголема доверба меѓу вработените во 
јавниот сектор (13.4%), невработените (11,5%) и домаќинките (11%). 
Градоначалникот на општината е најферквентен одговор кај вработените во јавниот 
сектор (15,7%). 

 

Пензионерите (25,6%), вработените во приватниот сектор (23,45%) и 
невработените (20,5%) во најголема мера претпочитаат да не се обратат на никого. 
Само 8% од вработените во јавниот сектор одговориле дека не би се обратиле на 
никого, најниска фреквенција од сите останати групи.  
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П17. На кого би му се обратиле доколку некој Вас ви побара подарок-пари-
услуга или доколку сте сведок на некој друг кога му барале? 

  
Број % 

Валиден 
% 

  Советот на општината 51 3.2 3.2 

Месната заедница 32 2.0 2.0 

Градоначалникот 151 9.4 9.4 

Пратеник 13 .8 .8 

Медиуми 174 10.9 10.9 

НВО 154 9.6 9.6 

ДКСК 197 12.3 12.3 

МВР 381 23.8 23.8 

Јавно обвинителство 32 2.0 2.0 

Друг 18 1.1 1.1 

Не би се обратил 310 19.4 19.4 

Не знам 65 4.1 4.1 

Без одговор 22 1.4 1.4 

Вкупно 1600 100.0 100.0 
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Генерални заклучоци 

1. Перцепции за нивото на судирот на интереси и корупцијата во 

единиците на локалната самоуправа: 

 Генерално, може да се каже дека меѓу испитаниците е застапено мислењето 

дека појавите судир на интереси и корупција се присутни во единиците на 

локалната самоуправа. На петостепена скала, средната оценка од 1 до 5 за 

присуството на овие појави е 3,4 за судирот на интереси и 3,48 за 

корупцијата. Големи мнозинства на испитаниците (над 70%) одговориле на 

овие две прашања давајќи оценка „3“ или повисока.  

 Испитаниците високо го вреднуваат и присуството на појавата непотизам на 

локално ниво. Мнозинство од испитаниците сметаат дека присуството на 

непотизмот е „многу често“ или „често“ во своите општини. Спротивно на тоа, 

незначителни малцинства испитаници сметаат дека непотизмот е „ретка“ 

појава или дека „никогаш“ не се случува. 

 Значително малцинство на испитаници (скоро половина од сите испитаници) 

„имаат впечаток“ дека тендерите во нивната општина „не се доделуваат 

праведно“. Од друга страна, исто такво значително малцинство смета дека 

јавните набавки во некоја мера се спроведуваат „фер и транспарентно“, иако 

многу мало малцинство би рекло дека тој процес е „целосно фер и 

транспарентен“. Забележливо е тоа што голем дел од испитаниците – околу 

една петина – не можеле да дадат одговор на прашањата поврзани со 

спроведувањето на тендерите и јавните набавки избирајќи ја опцијата „не 

знам“, податок што упатува на недоволна информираност кај граѓаните по 

однос на овие прашања. 

 Сепак, мнозинство од испитаниците би рекле дека администрацијата во 

нивната општина е транспарентна, иако постојат разлики во перцепциите на 

нивото на таа транспарентност.  

2.  Ставови и перцепции за улогата на различните актери: 

 Мнозинство од испитаниците целосно се согласува со тврдењето дека 

улогата на државата е да „обезбеди работа за граѓаните“. Средната оценка 

на петостепената скала по однос на тоа прашање е високи 4,15. Ваквиот 

податок упатува на постоење на цврст и вкоренет став меѓу граѓаните кој ја 

оценува улогата на државата како клучна, дури и доминантна, во процесите 

на вработување.  

 Значително малцинство од испитаниците целосно се согласуваат со 

тврдењето „во Македонија не може никој да се вработи ако не е член на 
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политичка партија“, а незначителни малцинства воопшто или малку не се 

согласуваат со истото (средна оценка на петостепена скала: 3,99). 

Споредено со тоа, тврдењето „политичките партии се одговорни да 

обезбедат работа за нивните членови“ наоѓа на значително послаба 

поддршка, при што средната оценка е 2,96. Комбинирањето на податоците 

од овие две тврдења упатува на постоење на една раширена перцепција 

дека политичките партии во голема мера го монополизираат процесот на 

вработување во јавниот сектор, но и на еден став кој добива значителна 

поддршка – дека одговорноста на политичките партии не е да обезбедат 

работи за своите членови. Следствено, може да се каже дека таквата улога 

на партиите е најчесто перципирана негативно од значителен дел од 

испитаниците.  

 Работата на јавните службеници е особено негативно евалуирана. Големи 

мнозинства од испитаниците одговараат со оценка „3“ или повисока на 

петостепена скала на тврдењата: „службениците се позаинтересирани за 

остварување на својот личен интерес пред јавниот интерес“ (средна оценка: 

3,74) и „јавните службеници работат многу подобро кога имаат лична корист“ 

(средна оценка: 3,90). Овие ставови упатуваат широко раширена недоверба 

кон припадниците на јавните служби.  

 Големо мнозинство од испитаниците одговара со оценка „3“ или повисока во 

однос на тврдењето „фирмите блиски до општинската власт секогаш имаат 

предност на тендерите“ (средна оценка: 3,86), уште еден распространет став 

кој упатува на постоење на генерална перцепција за нефер селекција при 

трошењето на јавните средства на локално ниво.      

3. Искуства и практики поврзани со судирот на интереси и корупцијата: 

 Мнозинство од испитаниците изјавиле дека „немале ситуација“ на 

„давање/барање подароци/пари/услуги“ во односот со општинската 

администрација. Сепак, повеќе од една петина од сите испитаници известиле 

за некаква ситуација во која подароци, пари или услуги биле побарани, 

понудени или исплатени, што сепак претставува значителна фреквенција 

која упатува на постоење на ваквите појави. 

 Воедно, испитаниците во голема мера сметаат дека „праксата ‘услуга за 

услуга’ е широко распространета во Македонија“ (средна оценка на 

петостепена скала: 3,93).  

 На прашањето „на кого би му се обратиле доколку некој ви побара подарок, 

пари или услуга“ најголем дел од испитаниците (скоро една четвртина) како 

одговор го избрале МВР, по што следат ДКСК, медиумите и невладините 
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организации. Релативно висок процент на испитаници (19,4%) претпочитаат 

да не се обратат кај никого, став кој упатува на постоење на извесна 

недоверба кон институциите кои треба да ги санкционираат ваквите 

практики.  

4. Значителни разлики во перцепциите меѓу вработените во јавниот 

сектор и останатите категории од демографската варијабла „работен 

статус“: 

 Во однос на повеќе различни прашања поврзани со нивото на присуство на 

низа негативни појавни поврзани со судирот на интереси и корупцијата на 

локално ниво, како што се присуството на непотизмот, нетранспарентноста и 

фаворизирањето на одделни економски субјекти при спроведувањето на 

јавните набавки, транспарентноста на општинската администрација и др., 

постојат значителни разлики во перцепциите меѓу вработените во јавниот 

сектор и останатите категории – вработените во приватниот сектор, 

невработените, студентите и учениците, домаќинките и пензионерите. 

Следствено, можеме да заклучиме дека работниот статус претставува важен 

фактор при формирањето на перцепциите и ставовите за прашања поврзани 

со постоењето на судирот на интереси и корупцијата во јавната 

администрација. Формирањето на ваквите гледишта условени од работниот 

статус претставува посебна истражувачка тема на која во иднина треба да 

се обрне поголемо внимание.  
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ИДСЦС е граѓанска организација основана во 1999 година од 
група на интелектуалци собрани околу идејата за 
демократија, солидарност и цивилно општество. 
Долгорочните цели на Институтот се да работи на 
балансиран социо-економски развој, активна граѓанска 

вклученост и партиципативна политичка култура, како и остварување 
на либералните вредности во македонското општеството. Својата работа 
ИДСЦС првенствено ја заснова на социометриски истражувања и проектни 
активности. Веруваме дека човековиот капитал е главен предуслов за позитивна 
општествена промена и затоа посветено работиме на проекти за подобрување на 
капацитетите, преку трансфер на знаење и вештини.  
 

Други истражувања на ИДСЦС:  

Близнаковски, Јован (2014) Локални јазични политики за немнозинските 
заедници. Можности за поефективна имплементација. ИДСЦС, Скопје, април 
2014 
Димески, Јане (2014) Прирачник за парламентарни избори во Република 
Македонија 2014 година. КАС и ИДСЦС, Скопје, април 2014 
Мангова, Илина; Јован Близнаковски и Ивана Кипријановска (2014) Прирачник за 
претседателски избори 2014 година. КАС и ИДСЦС, Скопје, април 2014 
Kmezic, Marko (ed) (2014) Europeanization by Rule of Law Implementation in the 
Western Balkans. IDSCS, Skopje, February 2014 
Мангова, Илина (2014) Македонските државјани во странство – Глас ЗА 
гласање во странство. ИДСЦС, Скопје, февруари 2014. 
Барбиери, Сара; Роска Вргова и Јован Близнаковски (2013) Надминување на 
етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во 
Македонија и Босна и Херцеговина. ИДСЦС и „Зашто не?“, Скопје и Сараево, 
ноември 2013 
 

 

 

 

Истражувањето на јавното мислење и публикувањето на овој извештај е спроведено 
во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во 
јавната администрација“, финансиран од Европската Унија и спроведен од Институтот 
за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид институтот за економски 
стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ).  


