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3Извештај од фокус групи: Јавната перцепција за довербата во политичките 
партии, јавните институции и квалитетот на животот во Северна Македонија

Во септември 2022 г., Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје, во рамки на 

Програмата за парламентарна поддршка (ППП), спроведе студија со осум фокус-групи за подобро 

да ја истражи јавната перцепција на квалитетот на живот, политичките прашања и довербата во 

Северна Македонија. Студијата со фокус-групи беше спроведена во осум плански региони во Северна 

Македонија - Скопје (Скопскиот Регион); Штип (Источниот Регион); Гевгелија (Југоисточниот Регион); 

Куманово (Североисточниот Регион); Битола (Пелагонискиот Регион); Кавадарци (Вардарскиот 

Регион); Струга (Југозападниот Регион) и Гостивар (Полошкиот Регион). 

Дискусиите во фокус-групи беа спроведени со 67 учесници, демографски поделени по возраст, род, 

професија, етничка припадност, место на живеење и политичка определба. Од вкупниот број учесници, 

34 беа жени, 33 мажи, а во поглед на етничка припадност, 48 беа Македонци, 15 Албанци, двајца Роми, 

еден Турчин, и еден Бошњак. За подобро да се разберат разликите во мислење од демографски аспект, 

една фокус-група беше водена само со албански учесници, две со само македонски учесници, и пет 

фокус-групи беа водени пропорционално со етничкиот состав на регионот. 

Прашалникот беше поделен на пет групи прашања, што се фокусираа на главните проблеми со 

кои се соочуваат граѓаните и на квалитетот на живот; довербата во институциите; довербата во 

политичарите и политичките чинители; личното искуство со институциите; и поларизацијата во 

општеството. 

I. Методологија_
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Согласно уставот, Собранието на Република Северна Македонија има законодавна моќ и се состои 

од 120 пратеници. Пратениците се избираат непосредно, со пропорционални изборни листи, и имаат 

мандат од четири години. Согласно неформалниот обичај, во октомври 2019 г., Зоран Заев, лидерот 

на тогашната Влада, предводена од СДСМ, најави лидерска средба на која ги предложи петтите 

предвремените парламентарни избори1 изминатава деценија. Изборите беа резултат на неможноста 

земјата да почне преговори со Европската Унија (ЕУ) поради француското вето и срушената доверба 

во Владата на СДСМ, чија платформа беше главно базирана на непречениот пат на земјата кон ЕУ. 

Во февруари 2020 г., Собранието едногласно одлучи да се распушти, додека претседателот на 

Собранието, Талат Џафери, согласно неговите уставни и правни надлежности, ги закажа изборите за2 

12 април.3  Поради влошената состојба со пандемијата на Ковид-19 и здравствените грижи, изборите 

беа одложени и конечно се одржаа на 15 јули, 2020 г.4 Во овој период, претседателот прогласи вонредна 

состојба вкупно во пет наврати,5 со што законодавната надлежност за реакција на пандемијата ѝ ја 

предаде на Владата. Распуштеното Собрание и прогласената вонредна состојба претставуваше 

сѐ поголема грижа поради можното влошување на демократските процеси и човековите права. 

Ситуацијата во овој период беше дополнително влошена поради фактот што Собранието не вршеше 

надзор над Владата, која имаше законодавна моќ со тоа што предлагаше уредби со законска сила.6

Меѓународните набљудувачки мисии сметаа дека изборите беа успешни.7 Социјалдемократски Сојуз 

на Македонија (СДСМ) и коалицијата „Можеме“ освоија 46 пратенички места, Внатрешна македонска 

револуционерна организација — Демократска партија за македонско национално единство (ВМРО-

ДПМНЕ) и коалицијата „Обнова за Македонија“ освоија 44 пратенички места, а Демократската унија 

за интеграција (ДУИ) освоија 15 пратенички места. Коалицијата на Алијансата за Албанците (AA) 

и Алтернатива освоија 12 пратенички места, Левица освои 2 пратенички места, а Демократската 

партија на Албанците (ДПА) освои 1 место.8 По неколку недели преговори беше оформена владина 

коалиција меѓу СДСМ и коалицијата „Можеме“, ДУИ и ДПА.  Со оваа коалиција, Владата обезбеди 

мнозинство во собранието со 62 пратеници. Опозицијата се состоеше од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата 

„Обнова за Македонија“, Алијансата за Албанците, Алтернатива и Левица. Конститутивната седница на 

новото Собрание беше одржана на 4 август. 

Работата на Собранието во 2020 г. општо земено стагнираше, имајќи го предвид намалениот 

1 „Дојче веле“ (2019) „Заев: Избираме предвремени парламентарни избори“. Врска за пристап: https://p.dw.com/ 
p/3RYux 

2 Одлука за свикување предвремени парламентарни избори во Република Северна Македонија. Одлуката е 
симната од вебсајтот на Државната изборна комисија (ДИК). Врска за пристап: https://www.sec. mk/parlamen-
tarni-izbori-2020/?_thumbnail_id=6946   

3 Панковски, М. и други (2020). Прирачник за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020: 
Второ и изменето издание. Фондација „Конрад Аденауер“, Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – 
Скопје. Врска за пристап: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/Prirachnik_za_parlamentarni_iz-
bori_2020_MKD.pdf 

4 Ибид.
5 18 март (во траење од 30 дена), 16 април (30 дена), на 15 мај (14 дена), 30 мај (14 дена) и 15 јуни (8 дена)
6 Речица В. (2020) Каква е општата перцепција на граѓаните за собранието на Република Северна Македонија? 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје. Врска за пристап: https://bit.ly/3iOBtMt
7 Специјална мисија за проценка на изборите на ОДИХР. Врска за пристап: https://www.osce.org/files/f/docu-

ments/b/e/465648_2.pdf 
8 Панковски, М. и други (2020). Прирачник за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020: 

Второ и изменето издание. Фондација „Конрад Аденауер“, Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – 
Скопје. Врска за пристап: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/Prirachnik_za_parlamentarni_iz-
bori_2020_MKD.pdf

II. Политички контекст_
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капацитет поради тешката на ситуацијата со пандемијата на Ковид-19. И покрај поддршката на 

граѓаните на мнозинскиот предлог за Собранието да работи од далечина,9 опозицијата не ја поддржа 

иницијативата и предлогот не беше усвоен.

На 6 август, 2021, претседателот на Собранието ги распиша седумте локални избори за 17 октомври 

2021 г. Истиот ден беше донесена одлука дека Собранието ќе има редовни седници само до 23 

септември 2021 г. и дека ќе биде неактивно до крајот на локалните избори. Џафери оваа одлука ја 

образложи како превентивна мерка, за да се избегнат политички кампањи за време на собраниските 

седници.10 Со оглед на ситуацијата, не се одржуваа собраниски седници сѐ додека не заврши вториот 

круг на локалните избори на 31 октомври 2021 г.

Резултатите од изборите поттикнаа уште една политичка криза во земјата и го преобликува составот 

на Собранието и Владата. Откако беа објавени официјалните резултати, поради лошите резултати, 

Зоран Заев објави дека дава оставка како премиер и како претседател на СДСМ. На 8 ноември 

2021 г., осум дена откако ја најави оставката, 61 пратеник потпишаа иницијатива за гласање 

доверба на Владата. Освен пратениците на опозицијата, т.е. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова 

за Македонија“, коалицијата Алијанса за Албанците и Алтернатива и политичката партија Левица, 

иницијативата ја поддржаа и пратениците на политичката партија БЕСА, владини партнери на 

СДСМ. Пратениците ја образложија иницијативата со фактот дека и покрај тоа што најавил дека ќе 

даде оставка, премиерот не ја поднел службено до Собранието. Меѓутоа, на денот на гласање доверба, 

закажан за 11 ноември 2021 г., Собранието не успеа да се состане поради тоа што немаше кворум 

од 61 пратеник. Имено, од 61 пратеник, кои првично ја потпишаа иницијативата за гласање доверба, 

Кастриот Реџепи, пратеник на БЕСА, го смени ставот и  не присуствуваше на закажаната седница. Па 

така, иницијативата за гласање доверба на Владата на СДСМ беше неуспешна.11 Следниот ден, 12 

ноември 2021 г., политичката партија БЕСА официјално излезе од Владата.12 По интензивни преговори 

меѓу лидерот на СДСМ, Зоран Заев и лидерот на политичката партија Алтернатива, Африм Гаши, на 

5 декември 2021 г. во Собранието формално беше оформено ново парламентарното мнозинство од 

64 пратеник, овој пат со четири пратеници на политичката партија Алтернатива.13

Премиерот Заев ја поднесе оставката до Собранието на 22 декември 2021 г. и се повлече од позицијата 

на претседател на СДСМ. На 29 декември 2021 г., претседателот Пендаровски му го даде мандатот 

за составување нова влада на Димитар Ковачевски, кој беше избран за претседател на владејачката 

СДСМ по оставката на Заев. На 16 јануари 2022 г., со 62 гласа „за“, 46 „против“ и без воздржани, 

Собранието ја изгласа новата Влада, а Димитар Ковачевски беше назначен за претседател на 

Владата.142

Овој мандат на Собранието преживеа различни премрежја кои честопати му пречеа на редовната 

работа. Тешкотиите започнаа со ограничувањата кои пандемијата на Ковид-19 им ги наметна на 

9 Речица, В. и Јовевска Ѓорѓевиќ А. (2021) Следење на парламентот: Резултати од теренската анкета за 
перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија (17 февруари - 10 
март 2020). Врска за пристап: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/MKDWEB_A4_Terenska_anke-
ta_mart_2021.pdf 

10 Радио Слободна Европа (2021) Џафери ги распиша локалните избори, Собранието нема да работи за време на 
кампањата. Врска за пристап: https://www.slobodnaevropa.mk/a/31397318.html   

11 Владата на РСМ (2021) Заев: Имаме стабилно парламентарно мнозинство и Влада за сигурна иднина на 
државата и народот. Врска за пристап: https://vlada.mk/node/27166 

12 Зеќировиќ, Е. (2022) Димитар Ковачевски ја презеде премиерската функција од Зоран Заев. Врска за пристап: 
https://www.aa.com.tr/mk/ политика/димитар-ковачевски-ја-презеде-премиерската-функција-од-зоран-
заев/2475876 
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вработените на парламентот и на пратениците, што сериозно го намали капацитетот на Собранието 

да адресира нови и суштински закони. Згора на тоа, ефективноста на овој парламентарен состав исто 

така ја отежни и „активната блокада“ на опозициската ВМРО-ДПМНЕ, која започна во мај 2022 г. Како 

што најавија од ВМРО-ДПМНЕ, опозициските пратеници со долги говори ќе ја спречуваат работата 

на Собранието освен ако Владата не се согласи да дискутира за спроведување предвремени избори. 

Францускиот предлог, осмислен за да го симне бугарското вето на патот на Северна Македонија кон 

ЕУ, во јули 2022 г., исто така предизвика голем шок во политичката сцена, при што во Собранието 

неколку дена имаше тензии. До расправиите меѓу мнозинството и опозицијата315 во Собранието дојде 

главно поради различните гледишта на Францускиот предлог помеѓу парламентарното мнозинство и 

пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и Левица. Политичките премрежја продолжуваат како што опозицијата ја 

одржува „активната блокада“ и бара референдум за повлекување од договорот со Бугарија.

15 Јаков Марушиќ, С. (2022) „Барањето за референдум за Францускиот договор внесува раздор во Северна 
Македонија“. Врска за пристап: https://balkaninsight.com/2022/07/25/demand-for-referendum-on-french-deal-di-
vides-north-macedonia/ 
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Студијата со фокус-групи беше спроведена за да обезбедат детални информации за незадоволството 

на граѓаните со квалитетот на живот во Северна Македонија, слабата доверба во институциите, како 

Собранието, клучна институција во политичкиот систем на државата, и сѐ послабата доверба во 

политичките партии, кои се клучни чинители во политичкиот живот на земјата. Со податоците за фокус-

групите се дополнува постојното истражување за работата на Собранието што беше спроведено 

во рамките на ППП преку годишната анкета за тоа како граѓаните ја перципираат работата на 

Собранието, како и на Индексот на квалитет на дебата (ИКД), со кој се анализира квалитетот на 

дебатата во Собранието. 

Прашалникот за фокус-групите беше изработен врз основа на податоците од анкетата од ППП, 

прибрани во февруари и март 2022 г. од 1000 испитаници, кои беа незадоволни од политичките 

процеси и немаа доверба во институциите и политичките чинители (под 5 на скала од 1 до 10). 

Највисокиот степен на доверба го има претседателот на земјата - 4,2, додека најнискиот судството 

- 3,1, при што оценките за довербата во Собранието (4,0) и во Владата (3,9) се безмалку идентични. 

Довербата е ниска во политичките партии (3,4).164Од претходните истражувања на ИДСЦС, се гледа 

и дека политичарите (3,2), како поединци, се најниско оценети во споредба со другите чинители во 

општеството.175

16 „Следење на парламентот: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна 
Македонија - 2022 г. (Речица В. и Јовевска Ѓорѓевиќ А., јуни 2022 г.). Институт за демократија „Социетас 
цивилис“– Скопје. Врска за пристап: https://cutt.ly/BBUDok2 

17 „Народски човек: Анализа на јавното мислење за политичките барања на граѓаните,“ Близнаковски et al., 
ноември 2021 г. Врска за пристап: https://idscs.org.mk/en/2021/11/29/man-of-the-people-man-public-opin-
ion-analysis-of-citizens-political-demands-2/ 

III. Вовед_

Графикон 1. Доверба	во	институции	-	На	скала	од	1	-	10	опишете	колкава	е	вашата	доверба
	 	 во	следите	институции:
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4.4Јавната администрација
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Освен тоа, од податоците од анкетата се гледа и општо незадоволство со животот во Северна 

Македонија, бидејќи повеќето испитаници сметаат дека животот во земјата се движи во погрешна 

насока (63%), а само една четвртина од испитаниците (28%) смета дека животот се движи во 

правилна насока.

Графикон 2. Дали	сметате	дека	општо	животот	во	Северна	Македонија	се	движи	во:	(%)

Графикон 3. Дали	сметате	дека	општо	животот	во	Северна	Македонија	се	движи	во:	(според	региони)	(%)

2022 2021 2020 2019
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44%
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29%
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5%

43%
56%
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38%
52%

11%

32%
65%

1%
2%

12%
69%

17%
2%

28%
63%

8%
1%

21%
67%
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Перцепцијата дека животот се движи во погрешна насока е заедничка за речиси сите плански региони 

во земјата; меѓутоа, некои се попесимистички настроени од другите. Релативен оптимизам се гледа 

кај граѓаните во Источниот (44%) и Југозападниот Регион (43%), бидејќи речиси половина одговориле 

дека животот се движи во правилна насока. Најголемите песимисти се граѓаните на Полошкиот 

Регион - 69%, Скопскиот Регион - 67% и конечно граѓаните на Вардарскиот Регион - 66%.

Инспирирани од првичните наоди од годишната анкета од ППП, фокус-групите беа осмислени на 

начин на кој ќе се обезбедат детални информации од општата перцепција на граѓаните. Дискусиите 

се водеа со комбинирани групи граѓани што ја претставуваа разновидноста во Северна Македонија, 

од аспект на род и етничка припадност, меѓу другото. Квалитативните податоци што беа собрани 

со ова истражување се надополнување на податоците од анкетата, а истражувачите и креаторите 

на политики со нив полесно ќе можат да разберат како граѓаните ги перципираат институциите, 

политичките партии и одредени јавни политики, при што може да идентификуваат можни области 

во кои би се интервенирало во иднина. 
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Постои заедничка перцепција дека политичката криза и недоволниот капацитет на институциите 

несе новонастанати состојби; меѓутоа, постои перцепција дека политичката ситуација значително 

се влошила со текот на годините. Постои заедничка перцепција во сите групи дека треба да се 

посвети поголемо внимание на внатрешните работи и секојдневните прашања со кои се соочуваат 

граѓаните, како што се економската криза и општиот квалитет на животот, место на надворешните 

работи, кои се во центарот на политичкиот живот во земјата. Како што истакнува помлад учесник, 

„Не дека се фокусираме повеќе на надворешната политика, но во нашиот политички систем, 

зборуваме само за ЕУ. Имам студирано Европски студии; ни велат дека ЕУ е ветена земја. Ова ни е 

најголемиот проблем во земјата. ЕУ ни помага многу, но главното нешто што треба да го смениме е 

она што треба самите да го смениме, на пример, корупцијата и митото се насекаде...“ (Етнички 

Албанец, Скопје, 18-30).

ИДСЦС Анализа на јавно мислење бр.22/2022 - октомври 2022

_IV. Општи сознанија

Во сите осум фокус-групи беа идентификувани некои заеднички теми, со кои можеше да се проникне 

во општите мислења на граѓаните што беа изразени во годишната анкета. Речиси сите учесници беа 

загрижени за партиската политика и раздорот што го предизвикуваат политичките партии - „меѓу 

нас, би рекле дека тој е предавник, а другиот патриот, но тие ќе си ја тераат својата агенда“ (етнички 

Албанец, Куманово, 51-65), или како што сподели млад учесник од истата група „владеат со нас додека 

нѐ делат на Албанци и Македонци... а ги имаме истите проблеми“ (етнички Македонец, Куманово, 18-30).  

Според повеќето учесници, политичките партии главно ги интересираат својата агенда и интереси, 

а не општото добро и благосостојбата на граѓаните - „...најголемиот дел од членовите на политичките 

партии само сакаат да стигнат до функција, работа, плата... воопшто не покажуваат иницијатива за да 

преземат нешто“ (етничка Македонка, Штип, 51-65). Ваквиот став на учесниците во фокус-групите ни 

овозможува подобро да ги разбереме податоците на годишната анкета од ППП, која ни покажува дека 

над две третини (75%) од граѓаните сметаат дека пратениците во Собранието секогаш ги застапуваат 

интересите на нивните политички партии, а 18% сметаат дека тоа е така само понекогаш. Само 7% од 

граѓаните сметаат дека пратениците секогаш ги застапуваат интересите на граѓаните. 

 Графикон 4. Колку	често	пратениците	ги	застапуваат	следните	интереси?	(%)
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Меѓутоа, најзастапената тема во сите фокус-групи беше потребата од консензус, компромис и 

дискусии. Учесниците инсистираа дека политичките партии толку се поларизирани поради партиските 

интереси, што интересите на граѓаните се маргинализирани. Очекуваат дискусија меѓу главните 

политички чинители за клучни прашања поврзани со благосостојбата на граѓаните и за клучни 

национални интереси кога се работи за спорови со соседни земји, како неодамнешниот спор со Бугарија 

за националниот идентитет на земјата - „Немаме натпартиски консензус за било што... Нема шанса ниту 

еден закон да не функционира добро, мора да има нешто за што се согласуваат... Сега партиите само се 

препукуваат“ (Етнички Македонец, Гевгелија, 31-50).
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Општиот став е дека земјата не се движи во вистинска насока, перцепција која ја споделуваат учесници 

во сите фокус-групи. Со неодамнешната криза се влошија чувствата на беспомошност и перцепцијата 

на лош квалитет на живот, како што изјави учесник од Штип, „Ако ги прашаме граѓаните како им е, ќе се 

расплачат... Каква иднина ме чека во земјава, создавам... но немам достоинствен живот“ (Етнички Ром, 

Штип, 31-50). Перцепцијата дека животот во земјата тргнал во погрешна насока не е нова, што се гледа 

и во претходни истражувања на Институтот за демократија,186меѓутоа постои заедничка перцепција дека 

последниве години се влошил квалитетот на живот. 

Слабиот квалитет на живот го објаснуваат со тврдењето дека последните три децении на независност 

политичките елити лошо управувале со земјата, а и со тоа дека им се обраќа огромно внимание на 

надворешните работи, а недоволно внимание на економската и општата состојба дома, како што 

сподели постар учесник во Битола „Заглавија со договорот со Бугарија и заборавија на нас, кои живееме 

тука“ (етнички Македонец, Битола, 51-65). Освен тоа, постои општа перцепција дека квалитетот на живот е 

слаб, дури и кога економските услови се добри. Според повеќето учесници, ситуацијата е безнадежна, 

и не може да дојде до промена без темелни реформи и посветена борба против корупцијата на сите 

нивоа. Повеќето прашања ги припишуваат на тврдењето дека политичките партии и политичарите 

немаат визија за клучните реформи и за тоа во која насока треба да се движи земјата. Еден учесник од 

Гевгелија ова го опишува на следниов начин: „Можеби некој има визија, но и да има визија, се покорува на 

партиските наредби... Што и да каже партијата“ (етнички Македонец, Гевгелија, над 65 г.).

Иако постои општо незадоволство, некои прашања се појавуваат почесто во дискусиите во фокус 

групите, почнувајќи од загриженоста за економската криза и недостатокот на клучни инвестиции. Сите 

возрасни групи го споменаа економските услови и општата финансиска благосостојба како проблем, 

при што постарите лица се загрижени дека постои несигурност и социјална исклученост поради 

неодамнешната економска криза и високата инфлација. Помладите луѓе главно беа загрижени со 

недоволните можности да ги применат вештините и знаењето на малиот пазар на труд. 

Одлевањето на мозоци и „егзодусот“ на младите луѓе беа исто така меѓу најзастапените проблеми што 

ги споменаа учесниците. Сите фокус-групи беа загрижени за популацијата што старее, или, како што се 

изрази еден постар учесник во Гостивар, „Старите не можат да градат земја“ (етнички Албанец, Гостивар, 

над 65 г.). Намалувањето на популацијата се потврди и со пописот на население од 2021 г., во кој се 

забележа пад од 9,2 проценти во популацијата, при што се губат претежно млади луѓе.197  Намалувањето 

на населението е во согласност со регионалните трендови, а тоа е последица меѓу другите причини на 

нискиот наталитет и емиграцијата.208

Друг постојан пробелм за кое разговараа учесниците беше корупцијата, главно клиентелизам и 

18 Извештаи и публикации за јавното мислење, 2009-2022, Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје. 
Врска за пристап: https://idscs.org.mk/mk/category/publikacii/page/63/ 

19 Попис на населението во Северна Македонија, Државен завод за статистика (ДЗС). Врска за пристап:  https://
popis2021.stat.gov.mk/ 

20 Јудах, T. (2020) Wildly Wrong: North Macedonia’s Population Mystery. Врска за пристап:  https://balkaninsight.
com/2020/05/14/wildly-wrong-north-macedonias-population-mystery/ 

V. Главни проблеми
и квалитет на живот_
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непотизам. Повеќето учесници беа загрижени за секојдневната корупција во институциите и 

недостатокот на можности за вработување поради партиските вработувања. Како што се искажа 

студент од Струга, „Врските и партиската припадност се пресудни кога барате вработување... Вашето 

вработување се базира на врските, место способноста“ (етничка Македонка, Струга, 18-30). Чувството 

дека корупцијата е сеприсутна доминираше во сите фокус-групи. Во повеќето случаи, корупцијата беше 

поврзана со партиски клиентелизам и тесните партиски интереси.

Како прашања се појавија и слабиот квалитет на образованието и здравствениот систем, што им 

влијаат на квалитетот на живот и на секојдневните активности. Повеќето учесници се пожалија на 

недостатокот на квалитетни услуги на здравствените институции, особено во помалите градови. 

Корупцијата во овие институции исто така беше истакната како прашање кое им го засега здравјето. 

Еден помлад учесник во Куманово се изрази на следниот начин: „Помлад сум, не можам да кажам како 

било претходно, но сега сѐ само се влошува, не ни стагнира... Постојано има систематски криминал... На 

пример, здравствената нега воопшто не ни е добра; во целата земја нема вакцина за тетанус...“ (етнички 

Македонец, Куманово, 18-30).

Од политички аспект, многу учесници се пожалија на политичка поларизација, која, според нив, 

ги дели луѓето на „патриоти и предавници“ и која ѝ влијае на општата атмосфера во општеството. 

Подвлекуваат дека политичката култура влијае на начинот на кој луѓето ги перципираат овие прашања 

и дека ниското ниво на образование имало големо влијание. Младите луѓе во фокус-групите обично се 

жалат дека пасивниот менталитет и очекувањето државна работа се важни фактори што придонесуваат 

за стагнација на земјата во многу области, меѓу кои и недостатокот на економски напредок. 

Многу учесници како важно прашање го предочија недостатокот на спроведување на закони. Главно 

се согласуваат дека можеби и има добри закони; меѓутоа, не се спроведуваат соодветно и не 

се следат, со што добрите закони се претвораат во лоши. Еден учесник од Куманово зборува за 

недоволното спроведување, и вели: „Можеби Министерството за внатрешни работи добро работи, но не 

успева... зашто кога ќе ги фатат криминалците, судот ги пушта... Ќорсокак“ (етнички Албанец, Куманово, 

51-65).

Албанските учесници во едно-етничката фокус-група споделија дека се грижат за малцинскиот 

статус, кој, според нив, се подобрил со текот на годините. За ваквите чувства слободно се дискутираше 

во албанската фокус-група; меѓутоа, учесниците во мешаните фокус-групи не ги споменаа. 
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VI. Доверба во
институциите_

Постои општ недостаток на доверба во волјата и способноста на институциите да ја подобрат општата 

состојба во земјата. Корупцијата, непотизмот, клиентилизмот, личните и партиските интереси, и 

политичките и семејните врски се најчесто споменатите проблеми поврзани со институциите и се 

главниот извор за недоверба. Со прости зборови, граѓаните сметаат дека корупцијата е сеприсутна. 

Како што кажа еден учесник од Битола, „Постои одреден момент во процесот кога ништо не се движи 

напред, ќорсокак - некој не си ја врши работата освен ако нема личен интерес“ (етнички Македонец, 

Битола, 31-50).

Освен корупцијата, учесниците ги наведоа и недоволната стручност, соодветно планирање и 

адекватен кадар како суштински проблеми поврзани со државните институции, без оглед дали се 

политички или административни. Исто така зборуваа и за проблемот на превработеноста на јавната 

администрација, што е обично поврзана со клиентелизам. Главно се согласуваат дека одредени 

поединци во јавната администрација и државните институции може да се компетентни и да чинат 

добро; меѓутоа, околината им ги подрива потенцијалот и иницијативите; како што кажа постара жена 

во Битола, „Кој и да започне промена, веднаш му ја поткопуваат, зашто не смеат да се прават попаметни 

од надредените“ (етничка Македонка, Битола, 31-50). Мнозинското мислење е дека нема компетентни 

институции, и дека не може да ѝ се верува на ниту една дека квалитетно ќе си ја заврши работата. 

На прашањето што мислат за главните политички институции во земјата, нема голема разлика во 

мислењето во различните фокус-групи. Главно се поделени во однос на мислењето за претседателот. 

Некои го сметаат за независен и за добар претставник на надворешната политика на земјата. Една 

млада жена од Скопје вели, „...Ми се допаѓа што изјавите на претседателот се разликуваат од изјавите 

на премиерот, што се дрзнува неговите изјави да се разликуваат од изјавите на премиерот“ (етничка 

Ромка, Скопје, 18-30). Меѓутоа, за некои претседателот е премногу тивок и недоволно истакнат во 

задоволување на потребите на граѓаните. Една жена од Кавадарци вели, „Ако ги прашате моите деца, 

немаат претстава кој е претседателот“ (етничка Македонка, Кавадарци, 31-50). На учесниците им е јасно 

дека претседателот има церемонијална улога; меѓутоа, сметаат дека треба да заземе поцврст став во 

надворешната политика и да се постави како важен лидер на земјата.

Во поглед на Владата - учесниците главно сметаат дека со изборите не се добиваат подобри влади, кои 

ги решаваат проблемите на граѓаните, туку само влади кои работат за личните интереси. Не сметаат 

дека Владата е доволно компетентна за да ги надмине своите проблеми. На пример, еден учесник 

од Струга  вели: „Ни требаат луѓе кои се компетентни за тоа работно место, кои се способни за 

тоа работно место, ни треба нова, компетентна влада“ (етничка Македонка, Струга, над 65 г.) Во 

некои фокус-групи постоеја грижи за тоа како се формираат и функционираат владините коалиции, 

па една учесничка од Штип кажа: „Политичките партии мора да го сменат начинот на кој комуницираат 

меѓусебно... Внатрешните зделки меѓу СДСМ и ДУИ се многу штетни, или секоја зделка меѓу ДУИ и ВМРО 

може да биде штетна... Мора да ги надминат личните интереси и меѓусебно да постигнат парламентарен 
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договор, во интерес на граѓаните...“   (етничка Македонка, Штип, 31-50). Некои учесници искажаа грижи 

дека министрите и високите претставници на владата, а и другите функционери, не се именуваат 

по заслуга: „Последниве четири години сме именувале функционери кои го надминале законскиот 

мандат, и иако Државната комисија за спречување на корупцијата алармирала, никој ништо не презел“ 

(етничка Македонка, Штип, 31-50). 

Имајќи ја предвид работата на судството, учесниците претежно сметаат дека судството е 

најкорумпираните институција и ја ужива најмалата доверба. Според нив, политичките партии секогаш 

наоѓаат начин да ја подриваат работата на судството преку корумпирани механизми. Недостасува 

владеење на правото, и постои нееднаков третман според финансискиот и политички капитал. 

Сметаат дека политичарите се „бели мечки“, а како што изјави една жена во Штип, „Луѓето не веруваат 

во судството поради корупцијата - бидејќи е нелогично да имате семејство адвокати, судии, и сите да 

се поврзани...“ (етничка Македонка, Штип, 31-50). Нееднаквоста пред судот што ја перципираат 

учесниците во фокус-групите најекспресивно ја изразува постар учесник од Гевгелија, кој вели: 

„Некои се помалку луѓе од другите“ (етнички Македонец, Гевгелија, над 65 г.).     

На прашањето што да се преземе за да се подобри ситуацијата, некои учесници предложија 

дигитализацијата да се користи како алатка за борба со корупцијата и за подобрување на ефикасноста; 

меѓутоа, многумина не ја претпочитаа оваа опција, зашто не веруваа дека јавната администрација ќе 

биде способна да го спроведе ваквиот процес. Во контекст на борбата со корупцијата, многу испитаници 

инсистираа на отчетност на целата влада, но и на индивидуална отчетност на вработените во јавната 

администрација. Главно сметаат дека функционерите треба потранспарентно да се назначуваат. 

Имаше предлози да се создаде комисија во Собранието, или да постои владино тело за назначување 

директори и раководители на сектори. Ова тело би се подложило на построга контрола од јавноста и 

би било под поголем притисок да постави компетентни лица на раководните места. На крајот, како што 

рече еден учесник од Битола, „Според мене, ако ги деполитизираме институциите, тогаш ќе можеме да 

одиме напред“. (етнички Македонец, Битола, 51-65).           

Во однос на работата на Собранието, главната перцепција е дека институцијата е во вечна криза или во 

постојана мртва точка. Учесниците во фокус-групите претежно сметаа дека кога се блокира работата 

на Собранието, им се наштетува на „обичните граѓани“. Мислењето на фокус-групите се поклопува со 

истражувањето на јавното мислење, според кое повеќето граѓани (65%) сметаат дека бојкотирањето 

на работата на Собранието не е правилниот начин за изразување политички ставови.

Исто така, многумина мислеа дека пратениците се неактивни; па така, многу учесници споделија 

дека не знаат кој им е пратеник. Сметаат дека пратениците се најчесто неискусни и не се запознаени 

со проблемите со кои се соочуваат луѓето. Учесниците сметаа дека капацитетот на пратениците 

од овој мандат е многу полош од нивните претходници, или, како што рекоа: „Имаме пратеници кои 

никогаш не застанале на говорница, туку само гласаат“ (етнички Македонец, Гевгелија, над 65 г.). Еден 

млад учесник од Куманово вели: „Во Собрание со 120 пратеници, само тројца знаат за што зборуваат; 

другите се изгубени, а примаат огромна плата“ (етнички Македонец, Куманово, 18-30).
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Според учесниците, ситуацијата е ваква зашто пратениците не се заинтересирани за нивното 

мислење и потреби, туку главно за политичките одлуки на нивните политички лидери/партии. Еден 

учесник од Штип вели: „Во Собранието, тие [пратениците] не користат аргументи, истражување и 

факти кога образложуваат дали одлуката што ја носат е добра или не е“ (етнички Ром, Штип, 31-50).

Многумина кажаа дека се исфрустрирани од бенефициите на пратениците, или како што беше 

споделено во Кавадарци, „Не си ја вршат работата, а примаат плата“ (етничка Македонка, Кавадарци, 51-

65). Чувството на нефер однос е исто така поврзано со економските потешкотии низ кои поминуваат 

поради економската криза и инфлацијата. 

На прашањето за можните решенија за многуте проблеми за кои дискутираа, учесниците главно се 

фокусираа на отчетноста на пратениците, како и на потребата од подиректен контакт, како што опиша 

еден учесник: „Можеби сме и ние донекаде виновни што не ги повикуваме на одговорност... Мора да 

ги викаме да доаѓаат почесто во локалните заедници, за да чујат што имаме да им кажеме... Никако 

не се поврзани со гласачите... Изгубена е врската пратеник - граѓанин“ (етнички Македонец, Битола, 

51-65). Во контекст на ваквиот став, беше споменато воведување на отворени листи како можно

решение во сите фокус-групи и тоа го поддржаа речиси сите учесници. Сметаат дека ако можат да

ги идентификуваат кандидатите на избирачките списоци, ќе се обезбеди отчетност од политичките

партии и кандидатите.
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Најчестото мислење на учесниците во фокус-групите е дека сите политичари си работат за личните 

интереси. Не веруваат дека имаат желба да направат промена на подобро и не се подготвени за 

спроведување на најнеопходните реформи. Според нив, политичките партии немаат визија за земјата 

и размислуваат само во рамки на четири години - како што кажа млад човек од Битола, „Колку можам 

да украдам овие четири години“ (етнички Македонец, Битола, 18-30). Други сметаа дека политичарите 

и политичките партии сакаат да вршат реформи, но не знаат како, или можеби ги спречуваат 

предизвиците со кои се соочуваат додека се на власт.

Учесниците идентификуваат дека постои голема зависност од лидерите на партиите, или како што 

кажа еден учесник од Гевгелија, „демократија со автократски партии“ (етнички Македонец, Гевгелија, 

51-65). Според нив, главното прашање е клиентилизмот и политичките партии кои граѓаните ги

користат како машини за гласање или како „партиски војници“. Згора на тоа, според нив, ефектот

на политичките партии е главно поларизирачки и раздорен, додека сите сметаат дека во оваа

пресвртница за земјата, постои потреба од соработка и компромис за да се отпочне со решавање

на проблемите на луѓето. Општо земено, ставот за политичарите и политичките партии е негативен,

а тоа се забележува во сите фокус-групи и кај сите учесници, без оглед на демографските разлики.

Како што кажа млад учесник од Струга, „Сметам дека [политичките партии] можеби имаат визија, но

штом здогледаат пари и моќ, си го гледаат само личниот интерес“ (етничка Македонка, Струга, 18-30).

Постои споделено мислење дека политичарите и политичките партии се крајно зависни од странските

сили кога донесуваат стратешки и клучни одлуки за земјата. Како што изјави учесник од Куманово,

„Кога Америка ќе ви каже да постапите вака, мора да ги послушате. Немаме сопствена волја“  (етнички

Македонец, Куманово, 18-30), или како што кажа друг учесник во Гостивар, „...Премногу сме мали“

(етнички Албанец, Гостивар, над 65).

За подобро да се разберат ставовите на граѓаните за политичарите и политичките партии, употребивме 

вежба со персонификација, при што побаравме од учесниците да поистоветат политичка партија 

со животно. Учесниците мораа да објаснат зошто поистоветуваат одредено животно со една од 

политичките партии во Северна Македонија. Од вежбата разбравме дека учесниците главно ги 

поистоветуваат сите политички партии со лисици, па користат атрибути како „подмолна“, „итра“, 

„несигурна“, и „си гледа само за себе“. 

Во однос на поединечните политички партии, учесниците идентификуваа и применуваа неколку 

животински карактеристики; но сепак, имаше неколку заеднички поими за секоја партија во фокус 

групите. Во однос на ВМРО-ДПМНЕ, учесниците главно ги сметаа за силна партија; сепак, многу 

корумпирана и без конкретна акција. Во однос на СДСМ, со оглед на животинските карактеристики 

што им се припишуваат, партијата ја сметат за нестабилна и силно зависна од странски сили или 

од агендата на трети субјекти. Во однос на ДУИ, партијата важи за силен политички играч, но многу 

корумпирана. Во однос на Алијансата за Албанците (АА), партијата не беше лесно препознаена во 

главно македонските фокус групи; поради тоа, учесниците се воздржуваа да ги идентификуваат со 

VII. Доверба во
политичарите и
политичките партии_
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животни, бидејќи не беа свесни за партијата, нејзиниот лидер или нејзината политика. Од друга страна, 

учесниците запознаени со оваа партија, сметаат дека таа е гладна за власт и не е заинтересирана 

да одговори на потребите на граѓаните. Во однос на Левица, имајќи ги предвид животинските 

карактеристики што ѝ се припишуваат, политичката партија најмногу се сметаше за гласна во 

критиката, но без дејствување.

Некои од учесниците дадоа свое мислење за партиите како што е Движењето БЕСА, велејќи дека 

партијата е нестабилна и без идеологија, или Либерал-демократите (ЛДП), сугерирајќи дека е партија 

доследна на своите принципи. Во однос на ромските партии, една ромска учесничка вели: „Ромските 

политички партии не успеваат да формираат коалиција со вистинската страна за да ги застапуваат 

ромските интереси, и јас би рекла дека тие се обидуваат да запливаат во светот на политиката... но, 

малиот број на гласови што ги носат ги прави помалку кредибилни“ (етничка Ромка, Скопје, 18 – 30).

На прашањето дали имаат очекувања или идеи како би требало да изгледа ново движење, партија 

или лидер, учесниците главно споделија дека има потреба од лидери со визија и нови идеи. Партии 

и лидери кои ќе бидат со граѓаните и ќе им бидат достапни. Како што кажа учесник во Битола, „Да 

бидат дел од луѓето, а не да создаваат нови елити“ (етнички Македонец, Битола, 31-50); со други зборови, 

народски човек.  Очекуваат и „похрабри партии” кои ќе им пркосат на „странските сили“. Потребата 

за „храбри партии“ е главно поврзана со чувствата на резигнација и беспомошност, кои учесник од 

Куманово ги опишува на следниот начин: „Како 14 земји да одлучуваат за судбината на целиот свет, што 

ќе кажат – и така ќе биде“ (етнички Албанец, Куманово, 51-65). Очекувањето за „човек од народот“ може 

да биде проблематично поради крајно популистичката замисла за тоа како треба да изгледа политички 

лидер, што може да го злоупотребат автократските лидери. Повеќе информации за побарувачката 

за популизам во Северна Македонија може да се најдат во неодамнешното истражување на 

Институтот за демократија насловено како „Популистичкиот граѓанин: зошто граѓаните поддржуваат 

популистички лидери и политики во Северна Македонија?“219 Меѓутоа, учесниците исто така очекуваат 

некорумпирани или „чисти“ лидери на политичката сцена; како што кажа учесник од Струга, „Ни требаат 

нови луѓе, не истите, излитени луѓе“ (етнички Македонец, Струга, 51-65). Понатаму, присутните зборуваа 

и за потребата од идеолошки партии со приказна и визија за државата, а не со клиентелистички мотиви 

за нивното работење.

За многумина, иднината е црна, и немаат никакви очекувања. Еден учесник ги спореди можните 

идни партии со Тајната вечера, односно ги поистовети со предавство, а друг ги спореди со мрачна, 

уништена уметничка слика. Како што кажа млада учесничка од Гостивар, „Како природна непогода 

која ќе нѐ погоди во секој момент“ (етничка Албанка, Гостивар, 18-30).

На прашањето што може да се преземе за да им се зголеми довербата во политичките партии, 

учесниците главно очекуваа политичките партии да ги исполнат ветувањата и да станат отчетни, 

а како што кажа еден учесник во Куманово, „Сакам да знам што е исполнето од програмата, ‘Го ветив 

ова - го сторив ова’“ (етничка Македонка, Куманово, 51-65). Како што беше веќе дискутирано, според 

учесниците отворените листи може да бидат решение кое ќе обезбеди поголема отчетност на 

политичките партии. 

21 Студија: „Популистичкиот граѓанин: зошто граѓаните поддржуваат популистички лидери и политики во 
Северна Македонија?“ Речица, В., Близнаковски, Ј и Поповиќ, М., април 2022). Институт за демократија. Врска 
за пристап: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/05/2_B5_PopulizamENG.pdf 
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Во сите фокус-групи, учесниците споделија лични искуства со корупција и дискриминација. Ваквите 

искуства беа главно припишани на некомпетентноста на институциите и лошиот третман во јавната 

администрација и другите јавни установи. Некои  учесници споделија колку ги исфрустрирал лошиот 

третман - „Кога ја добив личната карта, за малку ќе заплачев“ (етничка Албанка, Гостивар, 31-50). Некои 

споделија дека ја изгубиле работата поради промената на владата, а некои го споделија искуството 

со корупција и фактот дека им требале врски за „да завршат работа“. Многу учесници во фокус-групи 

изјавија дека одредени политички одлуки ги засегнале лично, и иако некои споделија дека се 

обиделе да ги решаваат проблемите преку официјални механизми како петиции, протести и барања, 

многумина споделија дека морале да ги решат проблемите со лични врски. 

VIII. Лично искуство/
вклучување/решение_

IX. Поларизација и
помирување_

Повеќето учесници во фокус-групите се согласуваат дека постои поларизација и раздор меѓу нив 

поради најновите политички одлуки поврзани со патот на земјата кон ЕУ. Некои учесници изразија дека 

се против Францускиот предлог, имајќи ги предвид последиците што може да ги има по националниот 

идентитет - „Моето дете ги гледаше вестите на ТВ пред некој ден и ме праша: ‘Што сум јас сега?’...“ 

(етничка Македонка, Кавадарци, 31-50). За сите фокус-групи е заеднички фактот што се разочарани 

од последиците на Преспанскиот договор - „Ни беа ветени добри економски услови, напредок... И го 

сменивме името, и еве сме, на истото место како и пред промената на името, така што не сум сигурна 

што друго можеме да дадеме“ (етничка Македонка, Струга, 31-50). Некои учесници беа исфрустрирани 

од надворешната политика на земјата и од недостатокот на внатрешна посветеност за да се 

надминат проблемите на граѓаните - „Небаре не ни се доволни нашите проблеми, сега треба да се 

маткаме со Бугарија“, како што изјави учесник од Битола (етнички Македонец, Битола, 31-50). Многу 

од нив се произнесоа за поларизацијата што ја предизвика Францускиот предлог, поради кој се или 

Македонци или предавници. За многумина, поларизацијата е последица на „партискиот менталитет“ 

и е предизвикана од реториката што ја користат политичките партии - „Повеќето караници ни ги 

наметнаа политичките партии, ВМРО, СДСМ, ДУИ, не е битно која, но ние, младите, ги прошируваме 

видиците... Постарите се поподложни на таквата реторика“ (етничка Македонка, Струга, 18-30).
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Во поглед на уставните промени да се препознае бугарското малцинство, потребни согласно 

Францускиот предлог за да се продолжи напред со процесот за преговори за членство во ЕУ, учесниците 

најмногу се плашат дека барањата од ЕУ и од соседните земји нема да престанат со уставните 

измени. Како што кажа учесник од Битола: „Ако не Бугарија, некој друг ќе побара нешто друго од нас 

- бескрајна приказна... Затоа не смееме да го отвориме уставот“ (етнички Македонец, Битола, 31-50).

Меѓутоа, не сите учесници го споделуваат ова мислење, бидејќи многумина сметаат дека земјата е

ставена пред свршен чин - „Не гледам проблем, под услов земјата да оди напред“ (етнички Македонец,

Гевгелија, 51-65). Како што кажа друг учесник од Гевгелија, „Нема враќање; одиме напред сега... Ова ни

е реалноста, исто како на Албанците, Турците, Бошњаците... Не губиме ништо; можеме само да добиеме

од процесов“ (етнички Македонец, Гевгелија, 31-50).

Учесниците од малцинствата генерално се „за“ бараните уставни промени; меѓутоа, мислењето 

послободно го изразија во албанските фокус-групи, додека во мешаните групи беа повоздржани. 

Во врска со Иницијативата за референдум за Францускиот предлог од опозициската ВМРО-ДПМНЕ 

и најавите од Левица, повеќето учесници се согласуваат дека партиите треба да се обединат за да 

го надминат спорот со Бугарија и да не трошат пари на кампањи, кои можат да се пренаменат за да 

ги решаваме нашите, внатрешни проблеми, особено економските прашања. Еден учесник од Битола 

вели: „Наши пари се, народски пари, и се фрлаат... На крајот на краиштата, ќе го потпишат и ќе ги 

послушаат крупните играчи...“ (Етничка Македонка, Битола, 51-65). Иако е одговорност на граѓаните 

да гласаат на референдум или на избори, учесниците сметаат дека референдум по ова прашање е 

само трик за партиите да освојат политички поени. Освен тоа, повеќето учесници сметаат дека без 

оглед на нивното мислење, „тие“ - политичарите, ќе прават како најмногу им одговара. Ваквиот став 

е главно последица на разочарувањето од претходните референдуми, особено од референдумот за 

името во 2018 г. 
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Постоеја очекувани разлики меѓу мешаните и едно-етничките групи. Албанските учесници послободно 

дадоа поддршка за Францускиот предлог во едно-етничката група, а беа многу повнимателни во 

мешаните групи, особено во поглед на формулациите кои ги користеа. Македонските едно-етнички 

групи изразија повеќе осудувачки ставови кон Албанците, користејќи дискриминаторски јазик. Од 

друга страна, спротивно на едно-етничките групи, во мешаните групи учесниците разочарувањето го 

насочуваа кон ДУИ, а не на етничките Албанци. 

Во дискусиите во фокус-групи доминираа мажите, бидејќи жените немаа доволно самоиницијатива 

да им се приклучат на дискусиите, што се забележа дури и во фокус-групите во кои жените беа 

помногубројни. Општо земено, жените не се разликуваа во мислењата од мажите, иако беа поискрени 

и отворени кога споделуваа лични искуства. 

На младите лица општо им недостигаше самоиницијатива да се приклучат на дискусијата и 

учествуваа само кога одговараа на директни прашања или кога другите ги повикаа. Имаа помалку 

надеж за нивната иднина во земјата, особено поради економските услови и идните можности што им 

ги нуди земјата. Постарите учесници не се двоумеа да учествуваат и да го изразат ставот; на сличен 

начин, имаа мрачна слика за иднината на земјата.

X. Демографски
разлики_



Информации за 
ИДСЦС_

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ 

Скопје (ИДСЦС) е тинк тенк организација која 

го истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските интеграции 

на Северна Македонија. ИДСЦС има мисија да 

ја помогне граѓанската вклученост во носењето 

одлуки и да ја зајакне партиципативната 

политичка култура. Преку зајакнување на 

слободарските вредности, ИДСЦС придонесува 

на соживот помеѓу различностите.

Контакт податоци за ИДСЦС 
-

Адреса: ул. Мирослав Крлежа бр. 52/1 /2,

1000 Скопје

Тел. бр.: +389 2 3094 760

електронска пошта: contact@idscs.org.mk

Информации за 
проектот_

Швајцарската Програма за парламентарна 

поддршка (ПСП) ќе ги поддржи напорите 

на Собранието на Република Северна 

Македонија за независност преку градење 

консензус, структурни реформи и градење 

на капацитетите во институционалниот 

развој на Собранието; во неговите 

законодавни и надзорни улоги и во неговата 

институционална транспарентност и 

отчетност. ПСП се спроведува од страна 

на Националниот демократски институт, 

Институтот за демократија „Социетас 

Цивилис“ - Скопје и Центарот за управување 

со промени, за поддршка на стратешкото 

планирање на Собранието; за реформи 

во управувањето со човечките ресурси; 

за подобрена проценка на влијанието на 

регулативата и процесите за набавка; за 

посветеност кон отворени податоци и преку 

мерењето на јавното мислење и следењето 

на напорите за реформи, вклучително и 

за поголемо граѓанско ангажирање во 

процесите на креирање политики.

Линк_

Ова издание е електронски достапно на:
- 
https://idscs.org.mk/mk/2022/11/21/извештај-

за-фокус-групи-јавната-перце/
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