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1. ВОВЕД 

 

Во рамки на проектот финансиран од ЕУ – “Промовирање на транспарентност и одговорност во 

јавната администрација во Северна Македонија”,  имплементиран од страна на конзорциум 

воден од ПвЦ, М-Проспект спроведе квантитативно истражување на општа полнолетна 

популација.  

Истражувањето беше насочено кон испитување на перцепциите и ставовите на граѓаните за 

укажувачите. Ова истражување се спроведува по завршување на кампања која беше насочена 

кон подигнување на свесноста за укажувачите. Во Август-Септември 2020та година беше 

спроведено базично истражување.   

Следејќи го кодексот на истражувања на ЕСОМАР, анонимноста на испитаниците е 

загарантирана.  

Овој документ претставува методолошки и дескриптивен извештај за главните наоди од 

истражувањето.  

2. МЕТОДОЛОШКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Истражувањето беше спроведено телефонски, употребувајќи CATI метод, на случаен примерок 

од 1000 испитаници. Маргина на грешка e ±3,08%, со ниво на доверба од 95%.  

Податоците беа собирани од 27ми Декември 202ва година до 13ти Јануари 2022ра година. Беа 

опфатени сите осум статистички региони, притоа земајќи ја предвид распределеноста на урбани 

и рурални населби. Методот за случаен избор обезбедува репрезентативност на примерокот по 

пол, возраст, етничка припадност и останатите демографски варијабли.  

За избор на испитаник беше користен методот „Нареден роденден“ за фиксните броеви, додека 

на мобилните броеви анкетирано беше лицето кое ќе одговори на повикот. Во истражувањето 

учествуваа испитаници постари од 18 години. 
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3. ДЕСКРИПТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 

 

За почеток испитаниците беа прашани во однос на впечатокот кој го имаат за чувањето тајни во 

организациите во земјата. Повеќе од две петтини (43,4%) сметаат дека премногу информации се 

чуваат во тајност. Четвртина од испитаниците (25,3%) сметаат дека се чуваат во тајност 

информации толку колку што е потребно, додека пак скоро четвртина (23,2%) сметаат дека не 

се чуваат доволно информации во тајност. Во споредба со базичното истражување може да се 

забележи дека не постои значајна промена во перцепцијата во однос на ставовите на граѓаните 

за тоа дека не се чуваат доволно информации во тајност. 

 

 

Графикон1 

Испитаниците на возраст од 50 до 64 споредливо со останатите испитаници во помал процент 

(38,3%) сметаат дека премногу информации се чуваат во тајност. Испитаниците со албанска 

етничка припадност повеќe од етнички македонци сметаат дека во тајност се чуваат толку 

информации колку што е потребно (36,4% од етничките албанци, наспроти 22,1% од етничките 

македонци). Кога би споредиле со базичното истражување во однос на ова прашање може да се 

забележи дека таму резултатите даваат поинаква слика (19,9% од етничките албанци, наспроти 

24,6% од етничките македонци сметаат дека се чуваат колку што е потребно информации во 

тајност). Испитаниците жители на урбани средини помалку од оние од рурални средини сметаат 

дека премногу информации се чуваат во тајност (20,9% наспроти 26,9%). Испитаници од 

Вардарскиот регион во највисок степен (80%) сметаат дека премногу информации се чуваат во 

тајност, споредено со другите региони.  

Повеќе од половина (55%) од испитаниците сметаат дека укажувањето на незаконити 

однесувања и постапки треба да биде поттикнато дури и кога значи откривање 

внатрешни/доверливи информации. Речиси две петтини од испитаниците (37,9%) сметаат дека 

укажувањето доверливи информации, дури и за незаконити дејствија треба да биде казнето. Кога 

би ги погледнале резултатите од првото истражување може да се забележи дека процентот на 

оние испитаници кои сметаат дека укажувањето на незаконити однесувања и постапки треба да 
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биде поттикнато дури и кога значи откривање внатрешни/доверливи информации е помал 

(49,2%).  

 

Графикон2 

Испитаниците на возраст од 50 до 64 години (41,9%) најмногу во споредба со другите сметаат 

дека треба да се казни укажувањето на незаконито однесување. Испитаниците етнички албанци 

повеќе го поддржуваат укажувањето (63,1%, а 51,7% кај етничките Македонци). Поголем 

процент пак етнички македонци кои сметаат дека треба да се казни 41,3% наспроти 34,3% од 

етничките албанци. Гледано според региони, најголем процент од испитаниците од Вардарски 

регион (85,7%) сметаат дека треба да се поттикне укажувањето нанезаконито однесување.  

Половина од испитаниците (50,8%) сметаат дека во Северна Македонија е неприфатливо луѓето 

да укажат на незаконито однесување и постапување доколку со тоа се откријат доверливи 

информации за организацијата. Две петтини од испитаниците (40%) размислуваат во насока дека 

генерално е прифатливо луѓето да зборуваат за незаконито однесување и постапување дури и 

ако тоа значи откривање на доверливи информации за организацијата. Не се воочливи разлики 

во споредба со базичното истражување.  
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Графикон3 

Во однос на ова прашање може да забележиме дека етничките македонци повеќе сметаат дека 

ова е неприфатливо (54% наспроти 42,4% од етничките албанци). Слично испитаниците жители 

на урбани средини (54,7%) повеќе мислат дека е неприфатливо отколку испитаниците од 

рурални средини (44,8%).  

Висок е процентот на оние кои сметаат дека е прифатливо да се откријат внатрешни/доверливи 

информации за незаконито однесување од страна одговорните луѓе во организацијата – 43,6% 

целосно се сложува, 32,9% делумно се сложува (76,5% кумулативно). За една десетина (9,8%) 

од испитаниците тоа е целосно неприфатливо. Кога би ги споредиле резултатите со базичното 

истражување може да се забележи дека процентот на кумулативната прифатливост е зголемена 

(63,1% во 2020).  

 

 

Графикон4 

Доколку се погледнат резултатите низ призма на етничката припадност ќе се забележи дека за 

етничките албанци ова е многу повеќе прифатливо – за 59,7% од етничките албанци е целосно 
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прифатливо ова, наспроти 38,6% од етничките македонци. Резултатите од базичното 

истражување укажуваат на тоа дека постои разлика во однос на мислењето на испитаниците и 

етничката припадност. Во 2020 47,1% од етничките македонци целосно се сложуваат, наспроти 

30,9% од етничките албанци. 

Исто така висок е процентот (73,4% кумулативно) на оние кои сметаат дека е прифатливо да се 

откријат внатрешни/доверливи информации за незаконито однесување од страна на останати 

вработени во организацијата. За 38,9% е целосно прифатливо откривањето на овие информации, 

наспроти една десетина (11,1%) за кои е целосно неприфатливо. Кога би погледнале во 

резултатие од базичното истражување може да се забележи дека постои раст на оние испитаници 

кои сметаат дека е прифатливо да се откријат внатрешни/доверливи информации за незаконито 

однесување од страна на останати вработени во организацијата (60,2%). 

 

 

Графикон5 

Погледнати низ призма на етничка припадност, резултатите покажуваат дека етничките албанци 

повеќе се сложуваат на ова – 89,4%, наспроти 68,5% од етничките македонци.  

Повеќе од половина (60,4% кумулативно) од испитаниците сметаат дека прифатливо да се 

открие внатрешна информации за незаконито однесување од страна на член на семејството или 

личен пријател на лице вработено во организацијата. Речиси една петтина (19,5%) сметаат дека 

е целосно неприфатливо тоа. 
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Графикон6 

За разлика од базичното истражување, дистрибуцијата на одговори кај етнички македонци и 

етнички албанци е слична (60,4% од етнички македонци и 61,9% од етнички албанци 

кумилативно). Вработенитет во јавни институции повеќе се согласуваат со ова отколку оние во 

приватните (44,1% наспроти 35,1% кумулативно).  

Од испитаниците повеќе од половина не се вработени (52,8%). Речиси две петтини (38,9%) се 

вработени во некоја организација/институција/компанија. 5,6% се самовработени, лица кои 

работат по договор или подизведувач, а 1,2% се друг вид на член во организација/компанија, 

1,1% се волонтери или некаков вид неплатени работници, а менаџери или директори се 0,4%. 

Мнозинството (62,3%) се вработени во приватен сектор, наспроти 33,9% во јавен и 3,0% во НВО.  

 

Графикон7 
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Графикон8 

Оние испитаници кои се во работен однос, понатаму одговараа како би постапиле во одредени 

ситуации. Доколку забележат вршење на незаконито однесување, лично обврзани да пријават ќе 

се чувствуваат 73,4% (кумулативно апсолутно се согласувам  и согласувам). Апсолутната 

согласност е кај повеќе од една третина од испитаниците (34,9%), во споредба со базичното 

истражување каде речиси половина од испитаниците апсолутно се согласуваат (48,1%) Воопшто 

не се согласуваат дека би чувствувале обврзаност да пријават 6,5% во споредба со 2020 каде 

процентот на овие испитаници е 11,8%. 

 

 

Графикон9 

Повеќе од две третини (67,3% кумулативно) од етичките македонци се чуствуваат лично 

обврзани да пријават доколку забележат вршење на незаконито однесување и постапување во 

организацијата. Кај етничките албанци тој процент е повисок (88,6% кумулативно). Апсолутна 
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согласност е повеќе декларирана кај вработените во јавна институција (43,3%), наспроти 

вработените во приватна институција (34,4%). 

За разлика од базичното истражување, каде мислењето во однос на соодветното постапување во 

случај на пријавување на незаконито однесување во организацијата е поделено (43,8%  се 

согласни дека соодветно ќе се постапи, наспроти 43,1% кои не се согласни дека соодветно ќе се 

постапи), во ова истражување добиени се резултати кои укажуваат на тоа дека се зголемила 

довербата дека ќе биде соодветно постапено (65,1% се согласни, 29,1% не се согласни).  

 

Графикон10 

Погледнати низ призма на етничката припадност, резултатите кај етничките македонци и 

етничките албанци се разликуваат. 81,8% од етничките албанци се согласуваат дека доколку 

пријават незаконито однесување во својата организација/институција/компанија, соодветно ќе 

се постапи околу тоа наспроти етничките македонци од кои 59,1% имаат такво мислење. 

Речиси две третини (61,3%) од испитаниците се согласуваат дека менаџментот во компанијата 

во која работат сериозно ќе се залага да ги заштити луѓето кои пријавуваат незаконито дејство. 

Речиси една третина (32,2%) не се согласуваат со тоа. Доколку споредиме со базичното 

истражување ќе забележиме дека тогаш мислењето било поделено во однос на ова прашање, 

40,3% биле согласни дека менаџментот ќе ги заштити, наспроти 44,4% кои не биле согласни.  
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Графикон11 

Висок процент од етничките албанци (71,9%) наспроти етничките македонци (57,8%) 

одговориле дека се согласуваат дека менаџментот во институцијата во која работат сериозно се 

залага да ги заштити луѓето кои пријавуваат незаконито дејство.  

Понатаму, сите испитаници беа прашани колку се согласуваат со тоа дека откривање доверливи 

информации за незаконито однесување во јавниот сектор е поприфатливо отколку во 

приватниот. Анализата на одговорите покажува дека поголем процент од испитаниците (60,5% 

кумулативно) се согласуваат со тоа, нешто повеќе од третина (37% кумулативно) не се 

согласуваат. Споредувајќи со истражувањето од 2020 може да се забележи разлика во однос на 

одговорите на ова прашање. Добиените резултати тогаш покажуваат дека скоро половина од 

испитаниците не се согласувале со ова тврдење (49,2% кумулативно). Тогаш највисок бил 

процентот (35,9%) на оние кои воопшто не се согласуваат.  

 

Графикон12 



EuropeAid/139891/DH/SER/MK                             Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација 

 

 

Поголема согласност постои и кај испитаниците етнички албанци (89,4% кумулативно наспроти 

51,4% кумулативно кај етничките македонци). Вработени во јавниот сектор изразуваат поголема 

согласност (66,3%) наспроти вработените во приватниот (59,6%). Исто така може да се забележи 

дека со овој став се согласуваат поголем процент на испитаници кои живеат во рурална средина 

(71,4% кумуллативно) наспроти испитаниците кои живеат во урбана средина (53,5%). 

Дека откривањето на внатрешни информации за незаконито однесување во јавниот и приватниот 

сектор треба да бидат третирани на ист начин, согласно е мнозинството од испитаниците (81,3% 

кумулативно), наспроти 16,3% кои не се согласни. Во споредба со базичното истражување, сега 

гледаме пораст на оние кои се согласуваат (17,1% во базичното истражување), а намалување на 

оние кои изразуваат апсолутна сигурност (56,4% во базичното истражување).  

 

 

Графикон13 

Апсолутната согласност со овој став е највисока кај испитаници постари од 65 години (50,2%). 

Од анализата на добиените резултати може да видиме дека со овој став повеќе се согласуваат 

испитаници  вработени во приватна институција отколку вработени во јавна институција (85,3% 

кумулативно, наспроти 76,9%% кумулативно).  

Размислувајќи за најефикасни начини на постапување за спречување на незаконито однесување, 

најголем дел од испитаниците (43,8%) сметаат дека е пријавување на истото на овластени лица, 

преку официјални канали. Скоро една петтина (18,9%) сметаат дека преку пријавување на 

новинари или медиуми кои пренесуваат вести. 16% од испитаниците сметаат дека треба да се 

пријават интернет и социјални медиуми. Сепак мал дел (16,4%) сметаат дека не постои 

ефективен механизам за вакви ситуации. Не постојат значајни разлики во овие одговори 

споредено со базичното истражување.  
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Графикон14 

Етничките македонци повеќе од етничките албанци сметаат дека не постои ефективен начин на 

постапување (19,1% наспроти 8,5%). Пријавување преку овластени лица и официјални канали е 

за нешто повеќе бирана опција од вработени во јавна институција отколку од вработените во 

приватна институција (48,1% наспроти 40%). Секој втор испитаник на возраст од 50 до 64 години 

смета дека пријавувањето на незаконито однесување преку официјални канали е најефикасниот 

начин за спречување на истото. 

Најголем процент од испитаниците, односно 40,9% ги бираат медиумите како последно средство 

за да привлечат внимание за незаконито постапување во компаниите во кои работа. Скоро една 

четвртина (24,7%) сметаат дека новинарите и медиумите треба да се искористат кога постојат 

специфични причини да го сторат тоа и речиси една четвртина (24,5%) сметаат дека медиумите 

треба да се прва опција за тоа. Кога би ги погледнале резултатите од базичното истражување 

може да се забележи дека е зголемен процентот на оние кои сметаат дека тоа треба да биде 

последно средство, ако друго не успее (26,9% во 2020).  
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Графикон15 

Половина од етичките македонци (50%) ги бираат медиумите за последно средство доколку 

друго не успее за привлекување на внимание за незаконито однесување, наспроти 13,6% од 

етничките албанци. 

Терминот „укажувач“ е познат и јасен за 38,7%. Скоро секој четврти испитаник (24,6%) го 

слушнал терминот, но не знае што значи. Повеќе од третина (36,7%) од испитаниците никогаш 

не го чуле терминот. Резултатите од базичното истражување се добиени резултати дека скоро 

половина (46%) не чуле за овој термин.  

 

 

Графикон16 

Овој термин е познат и јасен повеќе за машките испитаници (44,2% наспроти 33,3% од женските 

кои го слушнале и разбираат терминот). Најголем процент (51,2%) од лицата на возраст над 65 

години не го слушнале терминот. Испитаниците со албанска етничка припадност споредено со 

етничките македонци повеќе изјавуваат дека слушнале за и го разбираат терминот укажувач 

(61% наспроти 33%). Вработените во јавните институции повеќе кажуваат дека го знаат 
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терминот и неговото значење, за разлика од оние во приватните институции (55% наспроти 

44,1%).  

Оние испитаници, кои никогаш не чуле за терминот „укажувач“ беа прашани дали им е познат 

терминот „свиркач“. Од нив, 10,9% слушнале и им е јасен, 14,9% не знаат што значи, а 

мнозинството (74,2%) не слушнале за овој поим.  

 

 

Графикон17 

 

Најмладите најмалку го знаат овој термин (86,6%) споредено со повозрасните. Етничките 

македонци повеќе од етничките албанци го разбираат терминот „свиркач“ (13,1% наспроти 

1,9%).  

Перцепцијата дека овие луѓе се херои ја делат 17,3%, од оние кои ги разбираат овие термини. 

Додека пак 14,5% сметаат дека кодоши. Најголем процент, половина од испитаниците (50,7%) 

сметаат дека овие луѓе не се ниту херои ниту кодоши, но сепак повеќе позитивно ги гледаат. 

Забележуваме пораст на оние кои гледаат како повеќе позитивно, во споредба со базичното 

истражување каде тој е 38,5%. 
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Графикон18 

Погледнати низ призма на етничката припадност, резултатите кај етничките македонци и 

етничките албанци се разликуваат – укажувачите се повеќе оценети како херои од страна на 

етничките албанци (24,5% наспроти 13,1% од етничките македонци кои ги сметаат за херои овие 

луѓе). Дополнително 57,9% од етничките албанци сметаат дека не се ни херои ни кодоши, но 

сепак повеќе позитивно, за разлика кај етничките македонци овој одговор е одбран од 47%.  

Оние кои ги разбираат овие термини, беа прашани дали укажувачите/свиркачите се заштитени 

со закон во Северна Македонија. Според одговорите на испитаниците може да се види дека 

најголем број, односно скоро третина (29%) сметаат дека не се заштитени. 22,7% сметаат дека 

се заштитени но дека таа заштита не е доволна, а 15% сметаат дека не се доволно заштитени со 

закон. 
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Графикон19 

Етничките албанци повеќе од етничките македонци сметаат дека се доволно заштитени (22,1% 

наспроти 10,4%).  

Испитаниците кои сметаат дека постои закон за заштита на укажувачите, беа прашани дали знаат 

кој е тој закон. Најголем процент (45%) сметаат дека се заштитени со различни закони, 32,2% 

сметаат постои специфичен закон, повеќе од една четвртина (22,3%) не знаат со кој закон се 

заштитени. При споредување на резултатите за ова прашање во двата брана, може да видиме 

дека постои разлика – во базичното истражување 27,8% сметаат дека укажувачите/свиркачите 

се заштитени со различни закони.  

 

 

Графикон20 

Сите испитаници размислуваа за хипотетичка ситуација и за причините поради кои не би 

пријавиле кај претпоставениот некое незаконито однесување. Она што се јавува најчесто како 

причина кај повеќе од една четвртина од испитаниците (26,4%) е перцепцијата дека овие лица 
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понатаму имаат проблеми доколку пријават. Помалаку од петтина (17,4%) не би пријавиле зашто 

сметаат дека и во случај на пријавување сторителот не би бил казнет. За 16,9% важно е да не ги 

гледаат како кодоши и исто толкав процент на испитаници сметаат дека овие случаи се тешки 

за докажување. 9,4% не знаат каде да пријават.  

 

Графикон21 

За етничките македонци е повеќе важно да не се видени како кодоши, наспроти етничките 

албанци (21,2% наспроти 6,4%). Етничките албанци пак, би ги одвратила помислата дека овие 

случаи се тешки да се докажат (25% кај етнички албанци, наспроти 15% кај етнички македонци). 

Скоро третина од испитаниците (32,1%) кажуваат дека за нив етничките норми се многу важни 

и ги применуваат во личниот и професионалниот живот. 15,5% од испитаниците кажуваат дека 

им се важни и се трудат да ги применат во својот личен и професионален живот колку што 

можат. За 14,6% од испитаниците тие се важни, но не практични во општеството. 12,2% од 

испитаниците одговориле дека некои се важни, некои помалку важни. Сличен е процентот на 

оние кои на прашање одговараат дека зависи како ќе се постават кон етичките норми (8,5%), 

оние кои кажуваат дека се неутрални кон нормите (8,2%). За 4,1% од испитаниците немаат 

значење. Во ова истражување забележуваме намалување на оние на кои им се многу важни 

етичките норми (43,4% во 2020).  
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Графикон22 

Анализата на одговорите покажува дека етничките норми како важни и применувани повеќе ги 

декларираат етничките македонци од етнички албанци (33,6% наспроти 23,3%). Етничките 

македонци повеќе сметаат дека етичките норми им се важни и се трудат да ги применуваат   

(17,4% наспроти 9,3% од етничките албанци). За најголем процент од испитаниците над 65 

години (39,8%) етичките норми се многу важни и ги применуваат во личниот и професионален 

живот. За една четвртина од вработените во приватна институција (24,1%) етичките норми се 

важни, но не практични во општеството, наспроти 8,8% вработени во јавна институција кои ги 

избрале овој одговор. 

Помалку од третина (28,8%) кажуваат дека знаат кои се институциите каде може да се пријави 

казниво, неетичко однесување. Процентот на оние кои велат дека зависи од случајот и оние кои 

не знаат е приближно ист - 35,9% зависи од случајот и 35,3% не знаат. Во базичното 

истражување повисок процент (35%) кажуваат дека знаат каде треба да се пријави.  
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Графикон23 

Анализата на одговорите покажува дека повеќе запознаени се етничките албанци отколку 

етничките македонци (35,6% наспроти 25,9%) МВР е една од најмногу спомнуваните 

институции (14,5%). Останати институции кои ги спомнуваат испитаниците се: 

Антикорупциска, Судството, Јавното Обвинителство, Народен правобранител. 

 

4. ДЕМОГРАФИЈА 

 

Половина од испитаниците се женски (50,4%), а половина се машки (49,6%). 

 

 

Графикон24 

Од испитаниците 17,8% се на возраст од 18-29 години, 18,9% се на возраст од 30-39 години. 21% 

се помеѓу 40 и 49 години, 22,2% се на возраст од 50 до 64 години, а 20,1% се 65+. 



EuropeAid/139891/DH/SER/MK                             Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација 

 

 

 

 

Графикон25 

Од испитаниците 70,2% се Македонци, 23,6% се Албанци, а 6,2% од испитаниците се изјасниле 

дека се друга етничка припадност. 

 

 

Графикон26 

Повеќе од половина испитаници се со завршено средно образование (56,8%). 15,7% се со 

основно образование. Со завршено високо образование се 19,2%, додека со вишо образование 

се 5,2% од испитаниците. 
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Графикон27 

Скоро една четвртина од испитаниците (24,5%) се вработени во приватна институција, а 16% се 

вработени во јавна институција. Пензионери се скоро една петина од испитаниците (19,6%), 

студенти/ученици се 8,5%, додека ангажирани во домашни обврски се 6% од испитаниците. 

17,9% од испитаниците се невработени. 

 

 

Графикон28 

60,9% од испитаниците живеат во град, а 39,1% од испитаниците во село. 
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Графикон29 

Од испитаниците, 29,9% се од Скопски регион, од Североисточен регион се 8% од испитаниците 

а 16,1% се од Полошки регион. 10,7% се од Пелагониски регион, 10,3% од Југозападен регион, 

а 9% од Југоисточен регион, 9% од Источен додека од Вардарски регион се 7% од испитаниците. 

 

 

Графикон30 
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5. АНЕКС 1 

1.1 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ВКРСТЕНИ ПОДАТОЦИ 
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