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Вовед 

 

На Факултетот за безбедност во Скопје, по сопствена иницијатива 

е формиран научноистражувачки тим со задача да организира теренско 

истражување за мислењето на граѓаните за корупцијата. Тимот е 

формиран по иницијатива на проф. д-р Цане Мојаноски. Во него 

учествуваат и (понудениот извештај е нивен резултат) вонреден проф. д-

р Марина Малиш-Саздовска, вонреден  проф. д-р Марјан Николовски и 

доцент д-р Катерина Крстевска. 

Научноистражувачкиот тим на Наставно-научниот совет на 

Факултетот му достави проект кој беше разгледан и усвоен со Одлука бр. 

0701/357, од 3.12.2012 година, на седницата одржана на ден 30 ноември 

2012 година. Понудениот проект на научно-истражувачкиот тим беше 

прифатен и конституиран од научно-истражувачкиот тим во 

споменатиот состав. 

Истражувачкиот тим во март 2014 година јавно го претстави и 

објави Извештајот од истражувањето спроведено во 2013 година1. 

Зошто се актуализира прашањето за корупцијата? Одговорот на 

ова прашање е повеќеслоен. Тоа е последица на поливалентноста на 

корупцијата како феномен. Факултетот за безбедност како 

високообразовна и научноистражувачка институција, образува кадри 

чија основна задача е превенирањето, откривањето, разрешувањето и 

борбата против криминалот и криминалните однесувања. Имајќи го 

предвид кадровскиот потенцијал и искуство, негова задача е да ги 

промислува и истражува општествените феномени, а во тие рамки и 

корупцијата, како криминален феномен. Занимавањето со проблемот на 

корупцијата е воден и од потребата да се согледа, какви се перцепциите 

на граѓаните за степенот на познавањата на корупцијата и начинот за 

нејзиното спречување и справувањето со нејзините последици.  

Кампањата за справување со корупцијата сè повеќе е присутна и 

во активностите на меѓународните организации како што се: ООН, 

Советот на Европа, Организацијата за европска соработка и развој, како 

и Светската банка и Европската банка за обнова и развој. 

Политичките лидери во многу земји веќе ја прогласија борбата 

против корупцијата за свој приоритет. Во некои земји се прават 

национални напори за борба против корупцијата и се формираат 

специјализирани агенции. Сè поголем е бројот на меѓународните и на 

                                                 
1 Види: Мојаноски, Т. Цане, Марина Малиш-Саздовска, Марјан Николовски, Катерина 

Крстевска: Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата – 

истражувачки извештај; Факултет за безбедност, Скопје, 2014;  
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националните невладини организации кои се ангажираат во 

разоткривањето на коруптивните практики. 

Секако дека значајна улога во детектирање на опасностите и 

нудењето на излезни решенија во справувањето со корупцијата има и 

науката. Пред сè, нејзиниот придонес се согледува во истражувањето на 

причините за појавата, утврдувањето на заедничките елементи и врз 

основа на научните истражувања нудење на одредени предлози за 

надминување на таквата состојба, или, пак, ублажување на последиците 

од корупцијата, која, за жал, е сè поприсутна во сите пори на човековото 

живеење. Во таа насока се очекуваат и резултатите од истражувањето 

назначени во проектот. 

 

Табела број 1.1 Перцепцијата на корупцијата според Transparency 

international 

Ранг Земја  Скор 2012  
Скор 2013 

(промена) 

Скор 2014 

(промена) 

Скор 2015 

(промена) 

43 Словенија  61 57 (-4) 58 (+1) 60 (+2) 

53 Турција 49 50 (+1) 45 (-5) 42 (-3) 

57 Хрватска  46 48 (+2) 48 (0) 51 (+3) 

67 Македонија  43 44 (+1) 45 (+1) 42 (-3) 

67 Црна Гора  41 44 (+3) 42 (+1) 44 (+2) 

69 Романија 44 43 (-1) 43 ( 0) 46 (+3) 

72 БиХ  42 42 (0) 39 (-3) 38 (-1) 

72 Србија  39 42 (+3) 41 (-1) 40 (-1) 

77 Бугарија 41 41 (0) 43 (+2) 41 (-2) 

80 Грција 36 40 (+4) 43 (+3) 46 (+3) 

111 Косово 34 33 (-1) 33 ( 0) 33 (0) 

116 Албанија 33 31 (-2) 33 (+2) 36 (+3) 

Извор: http://www.transparency.mk/images/stories/cpi2015/cpi_2015_tabela.pdf (пристапено на 

12.02.2016) 

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/jovmio/Globalni%20indeks%20percepcije%20korupcije%202014.

pdf [пристапено на 5.09.2015]; 

 

 Во таа смисла, научно–истражувачкиот тим имаше предвид дека 

во изминатите години, во Република Македонија се одвиваше 

определена организирана активност од општеството за справување со 

разните облици на корупција. Таквата општествена акција влијаеше на 

тоа Република Македонија да ја подобри својата положба на ранг- 

листите на организацијата Transparensy international. Така, во 2013 

година Република Македонија заедно со Црна Гора беше рангирана на 

67 место со индекс од 44, веднаш по Саудиска Арабија и Јордан, а пред 
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Италија2. Податоците покажуваат дека според индексот на оваа 

организација, Република Македонија била на 69 место со индекс од 43, 

што значи напредување на 2 места на оваа листа. Тоа укажува дека во 

земјата се создадени определени услови и се остварени резултати во 

борбата против корупцијата. Таквите тенденции се продолжени и во 

2014 година. Во 2015 Македонија е оценета со индекс 42 и го зазема 66 

место заено со Турција и Сао Томе. Треба да потсетиме дека Индексот 

на перцепцијата на корупцијата за Македонија во 2013 година беше 

рангиран на 67 место во 2014 на 64, а во 2015 на 66 место.  

Наспроти таквата акција на организираното општество, во 

последните години, интензитетот на акциите и свртеноста кон ова 

прашање е со намален интензитет или како да отсуствува од практиката. 

Токму затоа, истражувачкиот тим се определи во согледувањето на 

перцепциите на граѓаните за корупциите, пред сè, за начинот на 

информирањето за нив, знаењата за тоа што е корупција, перцепциите за 

корумпираноста и начинот (моделите) за справување со неа. Исто така, 

истражувачкиот тим сметаше дека за овој феномен, особено е значајно 

да се согледаат какви се ставовите и на стручната јавност.  

 

Корупцијата како феномен, денес, претставува еден од 

сериозните закани за правната држава. Тоа значи, дека наместо да 

владее правото и неговите норми, владеат поединци, раководени од 

користољубиви цели и во согласност со интересите. Тоа е облик на 

владеење во кој доминира самољубието и самовластието како 

манифестен облик, а е проследено со повикување на (најчесто на бизнис) 

интересите. Таа е како општествена состојба и практика, која негативно 

влијае на вкупниот општествен развој, ги забавува економските процеси, 

ја влошува социјалната сигурност и ги руши претставите и верувањата 

за вредноста на принципите, посебно на принципите на законитост, 

еднаквост, рамноправност и слобода. Корупцијата се воспоставува и 

искажува како облик на скриени и незаконски прераспределби и 

(зло)употреби на јадрото на општествената моќ и власта. Со посредство 

на корупцијата, а во содејство со останатите механизми на партиската 

држава и моќ се приватизираат, а потоа се претвораат во пазарен артикал. 

Во тие рамки се одвива размената или трампата на поседувачкиот дел на 

политичката власт и моќ за материјални добра. Оттаму и корупцијата, 

особено масовната, во Република Македонија се јавува како клучен 

начин за прибавување на одредени јавни услуги и добра. Едно од 

темелните вредности на едно демократско општество е почитување на 

                                                 
2 Corruption Perceptions Index 2013, стр.3; http://www.transparency.org/cpi2013/results 

[7.02.2014];. 
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основните човекови и граѓански права и слободи. Корупцијата 

претставува сериозна закана за демократијата, правдата и човековите 

права, праведноста и социјалната правда и го попречува економскиот 

развој на државите. Корупцијата е спротивна на начелото на владеење на 

правото и претставува директна закана за демократските институции и 

моралните основи на општеството. 
Истражувањето се занимава со криминолошките, 

криминалистичките, асфалиолошките карактеристики на корупцијата во 

Република Македонија, набљудувана низ призмата на ставовите на 

граѓаните, како општа група и стручната јавност, како специфична фокус 

група. Операционализацијата на истражувањето во оваа фаза ги опфати 

криминолошката, криминалистичката и правната димензија. 

Во истражувањето е применет мултидисциплинарен пристап. Тоа 

припаѓа на криминологијата, криминалистиката, асфалиологијата и 

кривичното право. 

 

Цел и задачи на истражувањето 

 

Целта на истражувањето беше да се изврши научна дескрипција 

на ставовите на граѓаните на Република Македонија за криминолошките, 

криминалистичките, асфалиолошките и кривичноправните 

карактеристики и последици од корупцијата и коруптивните активности 

во Република Македонија. 

Поаѓајќи од вака поставената научна цел, како непосредни задачи 

на истражувањето се и следните: 

 кои се претставите и знаењата на граѓаните за 

корупцијата и како тие се манифестираат во согласност 

со добиените сознанија, утврдување на мерки и 

преземање на иницијативи за нивно подобрување, 

продлабочување и разрешување; 

 да се увиди колку граѓаните се информирани и каков е 

степенот на знаењата за корупцијата и начините на кои 

таа може да се превенира, да се спречи, да се открие и да 

се сузбие; 

 добивање на сознанија за ефикасноста на борбата против 

корупцијата; 

 идентификување на основните проблеми при реализација 

на законските основи за ефикасна борба против 

корупцијата; 

 утврдување на потребата за измена/дополнување на 

постојната или донесување на нова законска регулатива; 
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 добивање на сознанија за потребата од обучување на 

целните групи за начинот на примената на овластувањата 

и правата утврдени со законските решенија и другите 

нормативни акти. 

Имајќи ги предвид предметот и целта на истражувањето, како и 

преземените активности, истражувањето понуди определен одговор за 

перцепциите за корупцијата и начинот за нејзиното сузбивање. 

 

Хипотетичка рамка 

 

Појдовен хипотетички став во ова истражување беше дека 

корупцијата претставува сериозна закана за секое општество, а во тие 

рамки и за македонското, како заедница со специфичен економски развој 

(долгото траење на транзицијата), бавното менување на општествено-

економските односи, пречките во меѓународната интеграција и 

присутноста на блокади (економски, политички) од соседите, 

сложеноста на интеретничките и интеррелигиските релации. Таквата 

состојба влијаеше социјалната слика во општеството да биде таква во 

која богатството и моќта да се концентрираат на помала група, наспроти 

значајната група, невработени, недоволно социјално згрижени и платени 

работници, како и појавата на потиснување, или на нефункционирање на 

демократските институции, која ги јакне недемократските и автократски 

процеси и придонесува за појава на бројни облици на корупција.  

Корупцијата е феномен што подеднакво ги напаѓа како 

развиените така и неразвиените држави. Ниту една земја, без оглед на 

тоа колку е демократска, не е имуна на феноменот корупција. Тоа се 

однесува и на Република Македонија. Оваа социјална болест подеднакво 

ги напаѓа владините функционери, политичарите, деловните луѓе, 

новинарите и сите оние кои на определен начин вршат или се во 

функција на вршење на некоја јавна дејност или овластување.  

Корупцијата ги намалува приходите од даноците, ги зголемува 

трошоците за јавни услуги и ја искривува распределбата на ресурсите во 

приватниот сектор. Идентификувана е негативна корелација меѓу 

доброто владеење и економскиот развој. Корупцијата го понижува 

обичниот граѓанин и ја слабее државата. Затоа, предмет на интерес ни се 

знаењата и искуствата на испитаниците за корупцијата, како ја оценуваат 

состојбата со корупцијата во земјата, каква е нивната подготвеност и 

определеност за борба против корупцијата, како и тоа како го оценуваат 

развојот на системот за борба против корупцијата. Кај стручната јавност 

се интересиравме за искуствата, формите на појавување и справување со 

корупцијата. 



 

6 

Ваквата структура на претпоставките за степенот на развиеноста 

на корупцијата во Република Македонија услови да појдеме од 

хипотетичкиот став според кој: 

Знаењата на граѓаните за корупцијата се резултанта на степенот 

на образованието, нивото на информираноста но и од степенот на 

достапноста на информациите за нејзиниот карактер и значење; 

Знаењата на граѓаните за корупцијата се во тесна врска и со 

нивните искуства за корупцијата, како и облиците на корупција на кои 

биле изложени при задоволувањето на определени потреби, услуги или 

интереси. 

Во истражувањето се поаѓаше од претпоставката дека нивото на 

оцените на граѓаните за состојбата со корупцијата во земјата е во тесна 

врска со знаењата, искуствата, но и со степенот на информираноста на 

граѓанинот за неа. Во таа смисла од значење е фокусираноста на 

организираната заедница во препознавањето и справувањето со 

облиците на корупцијата. Затоа, се претпоставуваше дека степенот на 

подготвеност на граѓаните да препознаат и пријават корупција зависи од 

степенот на довербата во институциите и убеденоста дека нивното 

сознание ќе биде процесуирано во согласност со позитивните прописи. 

Исто така, се претпоставуваше дека довербата во институциите е 

индикатор за нивниот капацитет и да се применуваат принципите на 

законитост.  

Врз основа на тоа се темели и очекувањето дека подготвеноста и 

определеноста на граѓаните за борба против корупцијата е во тесна врска 

со општествените услови, подготвеноста на институциите да обезбедат 

ефикасна акција и примена на правото, како и во гарантирањето на 

безбедноста на граѓанинот од последици или однесувања кои нема да му 

штетат на неговиот развој и секојдневното живеење. 

Претпоставувавме дека граѓаните имаат јасна претстава за 

системот за борба против корупцијата и затоа е значајно како тие го 

оценуваат него. Во таа смисла се претпоставуваше дека граѓаните имаат 

избалансиран став за придонесот и степенот на борбата против 

корупцијата од страна на факторите на субјектите.  

Во градењето претпоставки за степенот на корупцијата, кај 

стручната јавност, се поаѓаше од претпоставката дека нивните знаења и 

искуствата се основа и доволен услов за идентификување на формите на 

појавување и за развој на формите за справување со корупцијата.  

 

Истражувачка постапка 

Во истражувањето на општествените појави, па оттаму и на 

безбедносните како нивен составен дел, постојат бројни дебати околу 



 

7 

оправданоста на квантитативната постапка, не само поради тоа што 

станува збор за особено сложени појави, туку и поради опасноста 

процесот на квантификацијата да добие карактер на сувопарен 

емпиризам, без согледување на другите содржини што низ една 

продлабочена теориско-епистемолошка процена и анализа би ги имале. 

Токму затоа и денес не е ретко да се сретнат укажувањата дека 

познавањето на определена аналитичка алатка, или користењето на некој 

инструмент (софтверско решение, на пример SPSS) не се одговор, или 

пристап кој нуди одговор на поставените прашања, посебно на 

неможноста да се трага по солидни одговори на сложените теориско-

епистемолошки проблеми на корупцијата. Несомнено е дека 

истражувањето на корупцијата, а особено не нејзиното истражување 

преку ставовите на граѓаните, не може да ги отвори и да ги одгатне сите 

загатки, недоречени и недовршени дебати за поимот корупција и 

неговите феноменолошки карактеристики, туку истражувањето е само 

еден емпириски пресек на ставовите и можност за зајакнувањето на 

индикаторската основа во градењето на тврдења за објаснувањето на 

појавните облици и содржината на корупцијата, а низ сложената 

аналитичка постапка и на натамошното развивање на ставовите за 

факторите и причините за појавата на корупцијата. Имајќи предвид дека 

прашањето за истражувањето на корупцијата, на ставовите на граѓаните, 

временски е определено, тоа нема амбиција да ги одговори сите 

прашања, туку да отвори еден поглед, да понуди емпириски материјал 

кој низ критичка анализа и нивно имплементирање во научниот фонд ќе 

придонесува во зајакнување на научно-проверливите тврдења и ставови. 

Науката по дефиниција е антимонополска дејност, таа е пропулзивна за 

ставовите и гледиштата кои ќе ја издржат теориско-емпириската 

валидизација на секој податок и тврдење. Со надеж дека истражувачките 

резултати се скромен придонес во тој општ напор, истражувачкиот тим, 

преку овој Извештај, на научната, стручната и другата љубопитна 

јавност и го нуди овој Извештај со очекување тој, поточно неговите 

сознанија да се поттик за плодна научна дебата, но и основа за 

натамошна надградба на научните и истражувачките пристапи во 

објаснувањето на корупцијата.  

Во истражувањето се применети аналитичко-синтетичкиот метод, 

компаративниот, догматскиот и статистичкиот метод. 
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Инструменти 

За потребите на истражувањето беа изработени*:  

Основа за разговор: „Мислењето на граѓаните за корупцијата“ и 

Писмен прашалник: „Корупцијата во Република Македонија“ 

 

Составен дел на инструментариумот се Анкетарскиот дневник, 

Аналитичката табела за обработка на податоците, Кодексот на шифри и 

Упатството за примена на Основата за разговор и обезбедувањето на 

соговорник. 

Основата за разговор беше наменета за испитување на ставовите 

на граѓаните, а Писмениот прашалник беше доставен до вработените во 

институциите кои понепосредно се занимаваат (или имаат допир) со 

справувањето со корупцијата (Министерството за внатрешни работи, 

Царинската управа, Судот, Обвинителството, медиумите и невладините 

организации).  

Основата за разговор и Писмениот прашалник се конструирани 

специјално за ова истражување во форма на социодемографска анкета, 

дизајнирана и структурирана во облик на анкетен лист, која вклучува 

демографски карактеристики на испитаниците и определен број батерии 

прашања преку кои се врши рангирање на определени појавни облици на 

корупцијата или се определува степенот на корупцијата. Овде може да 

зборуваме дека методот на собирање на податоци е со помош на 

структурирано интервју. Да потсетиме. Кога станува збор за 

структурирано интервју, всушност, на сите кандидати им се 

поставуваат исти прашања, формулирани според барањата на 

конкретната ситуација. Структурираното интервју настојува да создаде 

што е можно пообјективни услови: сите кандидати да се испитани 

според исти критериуми и на сите да им е дадено еднакво време за 

претставување.  

Така, Основата за разговор беше структурирана во 6 делови: а) 

демографски податоци; б) знаења за корупцијата; в) искуства поврзани 

за корупцијата; г) состојба со корупцијата; д) подготвеност и 

определеност за борба против корупцијата и ѓ) развој на системот за 

борба против корупцијата. И Писмениот прашалник е составен од 

следните 5 делови: а) демографски податоци; б) знаења за корупцијата; 

в) искуства поврзани за корупцијата; г) состојба со корупцијата и д) 

форми на пројавување и справување со корупцијата. 
Обликот на прашањата во основа е затворен и се состои во 

конструирање на скали за степенот на корумпираноста, односно изборот 

на варијации за прашањата поврзани со стекнувањата на знаењата, 

                                                 
* Автор проф. д-р Цане Т. Мојаноски   
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искуствата поврзани со корупцијата или во презентирањето на формите 

за борба против корупцијата. 

Во инструментите беа вградени скали за процена (од 1 до 10, 

односно од 1 до 12), за степенот на корумпираноста на определени 

професии или институции, како и понудени облици за рангирање на 

формите преку кои најчесто се пројавува корупцијата. 

Истражувањето се спроведе со материјална и техничка помош 

на Факултетот за безбедност. Истражувањето беше спроведено од 8 до 

18 јануари 2013 година на подрачјето на Република Македонија. Во 

собирањето на податоците беа ангажирани* 69 во 2014 година и 70 

соработници – истражувачи во 2015 година**. За обработка на 

податоците беше изработен кодекс на шифри и модел за компјутерска 

обработка во софтверскиот пакет Excel. Обработката на податоците 

(шифрирање и внесување во сметачката машина - компјутерот) беше 

од студентите на Факултетот за безбедност. Обработката и 

статистичките пресметки на истражувањето е извршено во 

софтверскиот статистички пакет SPSS. 

                                                 
* Александра Илиевска, Андријана Петковска, Арбин Рамадани, Бојана Георгиева, Бујамин 

Селмани, Валентина Димчевска, Вероника Методијева, Викторија Ефтимова, Викторија 

Петреска, Владимир Мургоски, Глигорчо Грижев, Горан Цикарски, Даниела Ѓорчева, Дафина 

Спасиќ, Дијана Ѓурчиновска, Дино Неделковски, Драгана Волкановска, Елеонора Миленковска, 

Емануела Илиева, Емилија Трајковска, Емилија Филиповска, Загорка Јосимовска, Здравко Солев, 

Ивана Ангелова, Ивана Вукелиќ, Ивана Милевска, Ивона Грнчаревска, Изабела Стојановска, 

Јанушева Марија, Јасмина Суљковиќ, Јелена Солтировска, Јовановска Елена, Јулијана 

Стојановиќ, Катица Милевска, Кристијан Милошевски, Кристина Димитровска, Љубица 

Настеска, Магдалена Бојчевска, Маја Ангеловска, Маја Малеска, Маја Николовска, Македонка 

Спасиќ, Марија Милеска, Марија Ристова, Мартин Новакоски, Милица Јовановиќ, Митко 

Стојанов, Митровска Сашка, Моника Велковска, Моника Тренчевска, Наташа Костовска, 

Радмила Калимановска, Ристо Лозаноски, Сања Рајчановска, Сашко Димовски, Симона Иванова, 

Симона Младеновска, Соња Спасовска, Стефани Јованова, Тамара Кацарска, Татијана Коцевска, 

Тимчо Ристовски, Тони Петровски, Филип Костовски, Христина Горгиева, Христина Здравеска, 

Христина Ивановска, Цвета Недановска, Цветанка Дамјанова. 
** Александар Андреески, Ана Котевска, Ана Петрушевска, Ангела Дигаловска, Ангела 

Коцевска, Ангела Марковска, Ангела Митевска, Андријана Камчева, Анѓела Манова, Анита 

Кажлевска, Благој Киров, Бранкица Темелковска, Георгина Крстевска, Горан Моцаноски, 

Горан Смилески, Гоце Ристов, Гоцевски Стефан, Дејан Богдановски, Деспина Протуѓерова, 

Дијана Ѓорѓиевска, Дијана Николовска, Димитар Лазаревски, Драгољупка Горгиева, Елена 

Јованова, Живкица Гавриловска, Ивана Тошева, Ивона Грнчаревска, Ивона Јошевска, Илија 

Радински, Ирена Андреевска, Јашар Салиев, Јована Тодоровска, Јованоски Бојан, Јулијана 

Трпчевска, Костантин Канзуров, Кристијан Цветковски, Кристина Атанасоска, Кристина 

Велкова, Кристина Стојчиќ, Магдалена Пешевска, Мариана Жигиќ, Марија Грамова, Маријана 

Стојановска, Мартин Арсовски, Мартин Богданов, Мартин Додевски, Милка Михајлова, 

Моника Симеонова, Моника Стефановска, Наташа Илиевска, Небојша Аврамовски, Николета 

Димитрова, Николина Смилевска, Николина Трифуновска, Пембе Сагири, Радмила 

Николовска, Рајне Ѓорѓиоска, Ристо Димовски, Ристо Петров, Сања Јакимовска, Сања 

Серафимовска, Сара Ристеска, Сара Саздовска, Симона Илиевска, Стефан Обреновиќ, 

Стојанова Марија, Тамара Трпковска, Теодора Тошевска, Филип Павловски и Христина Јовиќ. 
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Истражувањето се одржуваше во период кога во општеството 

понагласено се водеше дебата околу случувањата во Собранието, околу 

донесувањето на буџетот со јасна разлика во ставовите на политичките 

субјекти - учесници во политичкиот живот.  

Примерок - испитаници 
 

Основно е при утврдувањето на мострата да се одбегне 

пристрасноста. Тоа се обезбедуваше преку примената на случајноста во 

изборот. Кога го употребуваме поимот „случајност“, пред сè, имаме 

предвид дека се работи за грижливо планирана активност, при што во 

статистичката маса на сите единици им се дава подеднаква можност 

да бидат избрани. 

Во истражувањето е користен повеќеетапен примерок. 

Повеќеетапниот примерок е тип на стратификациски примерок. Тој 

се применува кога популацијата е голема, а за истражување немаме 

многу време и пари. На пример, сакаме да го утврдиме мислењето на 

граѓаните за определена акција на полицијата. По случаен избор 

избираме неколку места, потоа во тие места избираме определен број 

на населени целини, а изборот на соговорниците ќе го избереме 

случајно. 

Во применетите истражувања, кои се преземаат на факултетите, 

затворските средини, организираните заедници, (полициска станица, 

единица, одделение) помалку се посветува внимание на проблемот на 

примерокот што е и разбирливо кога се знае дека ова истражување, 

посебно малите и акционите (во акционите истражувања имаме 

учесници во истражувањето, наместо примероци во истражување, тие 

имаат за цел, не да се утврдуваат законите и законитостите во областа 

на безбедноста и асфалиалогијата (тие се обично резултат на 

фундаменталните истражувања), туку да ги направат применети во 

практиката. Меѓутоа, има доста проблеми при реализацијата во 

зависност од средината во која се спроведува (на факултетите нови 

модели на учење, нови наставни поставки итн., во затворските средини 

нови правила и ред во институцијата, во органите на управата нови 

модели на решавање на проблемите) коишто најнапред треба да бидат 

проверени (следени и проучувани) на помал број на испитаници, на 

ограничен број постапки и ограничени содржини и слично, пред да се 

„прошират“ на сите учесници, наставните содржини, варијаблите и 

постапките на кои се однесува таквото истражување3.  

 

                                                 
3 Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – аналитички постапки; 

Книга III, Скопје, 2013; стр. 254-264;  
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Карактеристики на примерокот 

 

Испитаниците беа избирани на тој начин што најнапред во секоја 

општина, градско или селско населено место се формираше јадро. Во 

секое од јадрата се вршеше посета на секое петто домаќинство во 

индивидуалните живеалишта, односно секое 20 домаќинство во 

колективните живеалишта. Доколку на денот на посетата никој не е 

присутен, или одбие да соработува тогаш на ред доаѓа следното 

живеалиште кое ќе биде предмет на интерес. Упатствата беа така 

срочени, што доколку некој и во тој случај одбие да соработува, тогаш 

изборот е на следното петто живеалиште.  

Изборот на испитаниците беше извршен по принципот на близок 

роденден на член на семејството. Применето е структурирано интервју 

(лице во лице). 
Истражувањето беше конципирано така што да ги опфати сите 

делови на Република Македонија и да се постигне приближен број на 

испитаници од сите делови, од град и село. Имено, поради 

релевантноста на резултатите водено е сметка подеднакво да бидат 

застапени испитаници од сите региони во Република Македонија во 

согласност со официјалната територијална поделеност.  

Во 2014 година, истражувањето е спроведено во 33 општини во 

Република Македонија (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, 

Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир, Берово, Битола, Боговиње, Велес, 

Виница, Гостивар, Градско, Демир Хисар, Зелениково, Зрновци, 

Илинден, Кавадарци, Кочани, Крива Паланка, Охрид, Прилеп, 

Пробиштип, Радовиш, Ранковце, Ресен, Росоман, Тетово, Чашка, 

Чешиново-Облешево, Куманово).  

Во 2015 година, истражувањето е спроведено во 30 општини 

(Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Центар, Чаир, 

Берово, Битола, Брвеница, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Демир Хисар, 

Зелениково, Зрновци, Илинден, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, 

Крива Паланка, Пехчево, Прилеп, Пробиштип, Свети Николе, 

Струмица, Тетово, Штип, Куманово).  

Регионалната структура на испитаниците покажува дека таа во 

основа е постигната во 7 од 8 плански региони на Република Македонија. 

Регионално погледнато дистрибуцијата на испитаниците изгледа вака: 
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Табела број  2. Дистрибуција на испитаниците според планските региони во 

Република Македонија 
Плански региони:  2013 2014 2015 

 % % % 

Скопски плански регион 20,50 32,06 46,78 

Пелагониски плански регион 13,88 8,75 11,53 

Североисточен плански регион 15,70 20,06 9,61 

Полошки плански регион 8,43 5,90 10,28 

Вардарски плански регион 10,50 15,63 2,88 

Источен плански регион 12,73 14,65 12,68 

Југоисточен плански регион 13,64 1,47 5,28 

Југозападен плански регион 4,63 1,47 0,96 

Вкупно 100,00 100,00 100,00 

 

Според видот на населбата во истражувањето 943 или 77,9% од 

испитаниците живеат во град а 267 или 22,1% живеат на село.  

Во однос на половата припадност во истражувањето е обезбеден 

стабилен однос меѓу испитаниците жени и испитаниците мажи. Тој 

сооднос се движи од 47,36% до 49,85% жени во 2013 и 2014 година, 

односно 48,85% во 2015 година.  

 

Табела број .3. Испитаници според половата припадност 
 2013 2104 2015 2013 2104 2015 

 f f f % % % 

Жени 573 507 507 47,36 49,85 48,70 

Мажи 637 510 534 52,64 50,15 51,30 

Вкупно 1210 1017 1041 100,00 100,00 100,00 

 

Во анкетирањето се опфатени испитаници на возраст од 18 до 78-

годишна возраст.  

 

Табела број 4 Испитаници според возраста 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 f f f % % % 

До 20 години 85 97 126 7,02 9,54 12,10 

Од 21 до 30 години 349 254 263 28,84 24,98 25,26 

Од 31 до 40 години 215 194 175 17,77 19,08 16,81 

Од 41 до 50 години 291 242 271 24,05 23,80 26,03 

Од 51 до 60 години 177 136 130 14,63 13,37 12,49 

Од 61 до 70 години 75 72 58 6,20 7,08 5,57 

Од 71 до 80 години 18 22 18 1,49 2,16 1,73 

Вкупно 1210 1.017 1.041 100,00 100,00 100,00 

Може да се оцени дека е остварена репрезентативност според 

возраста. Имено, 35,87% од испитаниците во 2013 година биле млади до 
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30 години. Слични тенденции во примерокот се забележани и во 2014 

година кога тој сооднос е 34,51% и во 2015 година учеството на 

испитаниците до 30 години е 37,37%. Специфично е и тоа што 

возрасните групи меѓу 31 и 50 години се движат околу 42%. Така 

нивниот процент во 2013 година е 41,82%, во 2014 42,87% и во 2015 

година 42,84%. 

Карактеристиките на примерокот според припадноста на 

националните заедници во земјата покажува определени отстапувања во 

однос на бројот на испитаници од албанската етничка заедница. Таа е 

најизразена во 2013 година. Подобра е партиципацијата на испитаници 

од етничките заедници во 2013, 2014 и 2015 година. 

Табела број  5. Испитаници според националната припадност 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 f f f % % % 

Македонци 1007 758 696 83,22 74,53 66,86 

Албанци 136 205 261 11,24 20,16 25,07 

Турци 27 7 27 2,23 0,69 2,59 

Власи 14 4 9 1,16 0,39 0,86 

Роми 7 5 23 0,58 0,49 2,21 

Срби 15 23 23 1,24 2,26 2,21 

Бошњаци 1 13 1 0,08 1,28 0,10 

Други 3 2 1 0,25 0,20 0,10 

Вкупно 1210 1017 1041 100,00 100,00 100,00 

Може да констатираме дека во 2014 година бројот на 

испитаниците Албанци изнесувал 20,16%, а во 2015 година тој број 

изнесува 25,07%, што укажува дека по основата на етничка припадност 

е обезбедено учество на албанската заедница во примерокот на 

истражувањето. 

И според религиската припадност испитаниците ги следат 

карактеристиките на македонското општество.  

 

Табела број  6. Испитаници според вероисповедта:  

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 f f f % % % 

Православна 1031 768 705 85,21 75,52 67,72 

Муслиманска 168 233 308 13,88 22,91 29,59 

Католичка 3 3 9 0,25 0,29 0,86 

Протестантска 2 4 3 0,17 0,39 0,29 

Еврејска 1 0 0 0,08 0,00 0,00 

Атеисти 2 8 16 0,17 0,79 1,54 

Друга 3 1 0 0,25 0,10 0,00 

Вкупно 1210 1017 1041 100,00 100,00 100,00 
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И во однос на испитаниците според вероисповедта се 

забележуваат определени тенденции. Така, пониско е учеството на 

припадниците од муслиманската вероисповед во 2013 година со 13,9% 

од испитаниците. Нивниот број се зголемил во 2014 на 22,91% и на 

29,59% во 2015 година. Можеме да констатираме дека е обезбедена 

репрезентативност на примерокот според вероисповедта на 

испитаниците. Таа е приближна до пропорциите што се среќаваат во 

општеството. Отстапувањето не може да предизвика посериозни 

девијации во дистрибуциите на податоците.  

Процентуалната застапеност на испитаниците според 

образованието изгледа вака: 

 

Табела број  7. Испитаници според стручната подготовка:  

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 f f f % % % 

Без образование 8 10 14 0,67 0,98 1,34 

Основно 

образование 

108 115 60 8,99 11,31 5,76 

КВ 59 40 66 4,91 3,93 6,34 

ССС 628 560 530 52,29 55,06 50,91 

ВШС 86 86 91 7,16 8,46 8,74 

ВСС 272 172 247 22,65 16,91 23,73 

М-р на науки 39 33 27 3,25 3,24 2,59 

Д-р на науки 1 1 6 0,08 0,10 0,58 

Вкупно 1201 1017 1041 100,00 100,00 100,00 

 

Може да се констатира дека испитаниците со средно образование 

доминираат во примерокот во 2013 година со 52,30% во 2014 со 55,06% 

и нешто повеќе од половината 50,91% во 2015 година. Потоа е групата 

со високо образование. Таа во 2013 година била вклучена со 22,65%, во 

2013 со 16,91% и 23,73% во 2015 година. Ако кон оваа група се 

приклучат и магистрите и докторите на науки, тогаш тој процент во 2013 

година бил 26,48, во 2014 е 20,15% и во 2015 година тој процент се 

зголемил на 26,90%. Ваквата дистрибуција е релевантна, односно 

репрезентативна, односно соодветствува со образовната структура на 

населението во Република Македонија. 

Според работниот статус меѓу анкетираните преовладуваат 

испитаниците што се изјасниле како вработено лице и тоа 572 или 47,5% 

во 2013 година, 451 или 44,35% во 2014 и 605 или 58,12% во 2015 година 

од вкупниот број на испитаници имаат таков статус. На второ место по 

бројноста од анкетираните се невработените лица со вкупен број од 356 

анкетирани или 29,6 % во 2013 година, 348 или 34,22% во 2014 и 205 или 

19,69% во 2015 година. Потоа, следуваат испитаниците чиј статус е 
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студент, односно ученик со вкупна бројка од 170 лица или 14,1 % во 2013 

година, 158 или 12,78% во 2014 година и 158 или 15,15 во 2015 година. 

Додека, пак, во 2013 година 100 лица или 8,3% одговориле дека се 

пензионери, 88 или 8,31 во 2014 и 158 или 15,18% во 2015 година од 

испитаниците се изјасниле дека се пензионери.  

 

Табела број  8. Испитаници според работниот статус:  
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 f f f % % % 

(1) Вработен 572 451 605 47,55 44,35 58,12 

(2) Невработен 356 348 205 29,59 34,22 19,69 

(3) Пензионер 100 88 73 8,31 8,65 7,01 

(4) Студент/ученик 170 130 158 14,13 12,78 15,18 

друго 5 0 0 0,42 0,00 0,00 

Вкупно 1203 1017 1041 100,00 100,00 100,00 

 

Податоците упатуваат на констатацијата дека е обезбедена 

репрезентативност на примерокот, според работниот статус на 

населението. Односно, тој ги следи основните карактеристики на 

образовната структура на возрасното население во Република 

Македонија. 

* 

* * 

 На прашањето „Доколку Ве замолиме да нè советувате, кои 

мерки и активности за борба против корупцијата би ни ги препорачале?“ 

– одговориле 33 испитаници. Поради богатството на идеите што можат 

да се прочитаат во продолжение од Извештајот ќе прикажеме дел од 

размислувањата и ставовите на испитаниците.  

Залагањата одат на линија за да се спречи корупцијата „би 

требало да се зголеми едукацијата кај граѓаните“, „да се спроведат 

построги законодавни мерки во борбата со корупцијата“, „да не се 

подложуваат и самите граѓани во такви ситуации“, „ еднаш и засекогаш 

да се стави крај на коруптивните работи“. Исто така, се смета дека треба 

„ граѓаните што повеќе да бидат известени преку медиумите за 

корупцијата“, „обичниот граѓанин да е сигурен дека живее во безбедно 

место, каде што владее законот и институциите да работат како што 

треба и граѓаните да веруваат дека парата не може сѐ да решава“. Според 

нив „граѓаните треба да имаат пристап до информациите, за да се намали 

бројот на корупцијата тие треба да ги знаат последиците и законите. 

Законот „треба да биде со казнување на тие лица кои се корумпирани“, 

како и тоа дека „треба да се обрне внимание за слободата на печатот“.  
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Се советуваат да се преземат „превентивни мерки“, „видео 

надзор“, „скриени камери“, „надзор врз управите“, со „поблаги казни за 

корумпираните, но сите да бидат казнети“, „повеќе информираност на 

граѓаните преку медиумите“, „подобра селекција на кадрите во јавниот 

сектор“ како и „поттикнување на свеста кај граѓаните“, особено 

потребата од „почитување на законите, почитување на работното место 

кое го извршува, во никој случај службеникот да не прима мито. За да се 

спречи ова треба да има инспекциски надзор кој ќе ги надгледува на 

нивното работно место“. 

Во таа смисла им се советува дека „граѓаните треба да имаат 

повеќе сознанија“, „да ги знаат последиците“, „да се почитува законот“, 

„да не даваме и да не земаме мито“, да се информираат „граѓаните за 

последиците ако примаат мито“, да се промени „менталитетот, свеста на 

граѓаните и општествениот начин на живеење, да се почитуваат 

законите, и тие да важат подеднакво за сите“. Во советите се нагласува 

дека треба да биде поттикната „свесноста кај граѓаните“ и да се врши 

„селекција на позрели кадри“.  

Посебна група на совети е таа дека треба „да се воведат ригорозни 

казни, за сите што извршуваат корупција, законите да важат за сите без 

разлика за кого и да се работи. Секој што присуствува на чинот на 

корупција или видел корупција да пријави, да има почести инспекции и 

сè да се работи по закон, а најмногу би посветила внимание на 

здравството и на вработувањата бидејќи тука има најмногу да се едуцира 

населението“. Во таа смисла се констатира дека „државата треба да 

преземе мерки и тоа конкретни и директни, со функционирање на 

законите во кои се предвидени казните и тоа на најстрог начин“, како 

што се „строги казни за оние што ја извршуваат корупцијата“.   

Во советите „за да се намали бројот на корупцијата државата 

треба да обезбеди повеќе работни места за граѓаните, и истите да го 

почитуваат законот и правилата кои ги извршуваат“, да се обезбедат 

„поголеми плати за да нема потреба од корупција“, потоа со „казнување 

со пари или со затвор за тие што даваат мито, казнување со пари, губење 

на работното место или забрана за вршење на дејност на определено 

време за тие што примаат мито и ја злоупотребуваат работната 

функција“. Затоа, сметаат дека е потребно „построго законодавство во 

делот на корупцијата, казнување на сторителите без разлика на 

функцијата, промена на менталитетот на општеството и економски 

развој на земјата, вработување“.  

Еден број испитаници советува дека треба „контролирање на 

институциите и министерствата од страна на државни службеници и 

казнување на тие лица кои ја злоупотребуваат работата“, а во тие рамки 



 

17 

еден испитаник констатира дека „корупцијата е во главата на државата, 

а ние ја бараме во нозете“. 

Се оценува дека ефикасната борба против корупцијата ќе има 

резултати ако „сите што се вработени да бидат добро платени, значи да 

имаат да кажеме добра месечна претплата за да не мислат на нешто што 

е коруптивно“, „треба да има прилив на повеќе инвестиции од различни 

европски места но и од државата, со отворање на фабрики ќе се намалува 

бројот на невработеноста а со тоа и корупцијата“, „да се зголемат 

платите, да има повеќе вработувања и да се зголемува интегритетот на 

органите и институциите, да се именуваат соодветни и професионални 

кадри во управувањето на институциите“. 

Во 2014 година, граѓаните изјавиле дека е потребно „вршење на 

поголеми проверки, зајакнати контроли, построги санкции“, потоа 

следат „избегнување на ситуации за давање и примање на мито и 

поголеми казни за сторителите на ова кривично дело“. Се советува 

„органите коишто се борат против корупцијата да бидат повеќе платени 

и контролата над нив да ја врши народот, а не власта“. Се бара „поголема 

самостојност на органите што го спроведуваат законот и на 

институциите што се занимаваат со борба против корупцијата“. Се 

инсистира на „построги казни за сторителите на коруптивните дела и 

конфискација на имотот“, за „банкарско следење на парите за промет“, 

„секоја корупциска зделка со означени банкноти“, „финансиско следење 

на сите политичари“, и „отстранување од работното место“. Еден 

испитаник констатира дека „митото и корупцијата никогаш нема да се 

спречат, но доколку се преземаат соодветни построги мерки ќе се 

намалат“. Во таа смисла се и заложбите дека е потребно „поголемо 

почитување на законот и построги казни“, „постојан надзор и контрола 

врз приватниот сектор за работните услови“, како и „построги санкции и 

зголемени затворски казни“, со постојано „зајакнување на репресивните 

мерки и зголемени затворски казни“. 

Еден истражувач смета „ако постои поголема контрола над 

работниците, и уште поголема санкција, луѓето помалку ќе се осмелуваат 

да вршат ваков тип на кривично дело. Инаку, тука особено влијание има 

културата и свеста кај народот, бидејќи јас тргнувам од себе. Кога сум во 

странство не се осмелувам да правам корупција, а кога сум тука во 

Република Македонија!?“. За друг истражувач треба „без страв да се 

пријават сите примачи на мито од страна на граѓаните, да му се укине 

вршењето на дејноста на оној што ќе прими мито, да се зголемат платите 

на сите вработени во институциите“. Во таа смисла една испитаничка 

вели: „би ве советувала казнените мерки против корупцијата да бидат 

построги за да имаат поголемо влијание врз граѓаните и државната 

управа“. Потоа, „би ви ги препорачала сите мерки и активности за борба 
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против корупцијата што веќе ги имате наведено, а државните органи се 

должни да ги почитуваат“. Излезот се гледа и во основањето на „повеќе 

институции за борба против корупцијата, поголеми казнени мерки за 

оние кои примаат мито, бидејќи оние кои даваат мито се принудени од 

спротивната страна“, потоа, „би отворил отворен конкурс за инспектори 

против корупција и на секој кој носи разоткривање на криминал би му ја 

продолжувал работата, оној што нема ефект ќе го отпуштам и ќе ставам 

нов на негово место“.  

Во препораките што се упатени до истражувачите може да се 

забележи „би сакала да ги препорачам следниве мерки: полицијата да 

дејствува во сите населени места, сите да се казнуваат, да се зголеми 

заштитата, и да има драстични мерки за корупцијата“, „бидејќи власта е 

најмногу корумпирана и останатите политички партии, треба да се 

наметнат закони со строги казни кои, најпрво, ќе важат за нив, потоа и за 

другите“, како и „борбата против корупцијата во државата е предвреме 

предадена битка, без голема желба, ресурси еднакви на нула. Неколку 

корумпирани личности и институции се борат против корупцијата. 

Државата функционира на принципот- „давај и ќе добиеш МИТО“.. И по 

Тито.. Мито“.  

Во советите до нас како истражувачи може да се прочита и 

заложбата за „високи казни и доживотен затвор за високите државни 

службеници особено во Владата, Собранието и министерствата да бидат 

набљудувани и контролирани почесто. За време на избори политичките 

партии помалку да ги корумпираат граѓаните и истите да бидат 

контролирани“, за што „владата презема доста репресивни и 

превентивни мерки кои помагаат при решавањето на проблемот со 

корупцијата и обезбедување на здраво и валидно општество, само треба 

да се почитуваат дадените мерки и би било идеално да се живее во вакво 

општество“.  

Потоа се одговара: „во врска со ова прашање не би ви дал многу 

совети кои мерки и активности за борба против корупцијата би ги 

употребувале, можам само да кажам да ги применувате законите кои 

веќе се изгласани и донесени да се применуваат онакви како што се и да 

не им се прави селекција на истите“, или се констатира дека „во 

Република Македонија сè е партиски, и додека постои тоа, што сакате 

може да направите ама корупцијата нема да се искорени. Затоа што и 

вработувањата и некои слични работи што се случуваат по основа на 

партиска определба претставуваат еден вид корупција?!“   

Во 2015 година граѓаните сметаат за „да се намали бројот на 

корупција и да не се подложуваат и самите граѓани во такви ситуации, 

треба да се стави крај на коруптивните работи еднаш и засекогаш “. Тоа 

да се прави со „построго казнување на сторителите на кривични дела од 
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областа на корупцијата“. „Ако некој се фати на дело за корупција 

засекогаш да се тргне од тоа работно место. Истиот да ги врати 

средствата што незаконски ги присвоил и да одлежи соодветна казна за 

стореното дело“. Потоа се оценува „ако сè повеќе во општеството има 

употреба на корупција би требало да се забранат таквите употреби и да 

постојат големи парични казни и строги казни“, односно 

„антикорупциската комисија и судството да бидат независни тела и да 

не зависат од моменталната власт. Казнени мерки треба да се преземат 

и за нив ако не работат според правилникот“. Еден испитаник вели: „би 

препорачал доколку би можело да се спроведе некое друго општествено 

уредување нешто помеѓу комунизам и еден вид на демократија (бидејќи 

ваквото општествено уредување на Република Македонија се покажа 

како доста неуспешно)“, како и „би препорачал спроведување на 

правилна кадровска политика поради поправилно функционирање на 

институциите задолжени за откривање на корупцијата“, односно „би 

препорачал поголема казна за сторителите што ќе се пронајдат, за 

примање мито, давање мито и злоупотреба на службената должност“. 

Граѓанин - „би сугерирал - вработување на квалификувани кадри 

во полицијата и, најпрво, чистење на корупцијата во нивните редови!... 

Па потоа со ред“. Според нив „борбата против корупцијата би можела 

да го постигне својот ефект со примена на построги мерки врз 

давателите и примателите на корупција“. Има и залагања за „ваучерска 

приватизација на јавниот сектор освен полицијата, армијата и 

судството. Што помала држава, толку помалку корупција. Укинување 

на ограничувањето на финансирањето на политичари и политички 

партии. Одделување на законодавната од извршната власт и 

воспоставување на правна држава т.е. сите граѓани да се еднакви пред 

законот. Укинување на имунитетот на пратениците и вршителите на 

јавните функции“. 

Во иницијативите на граѓаните се и залагањата за „видео надзор 

во канцелариите на сите државни службеници, лекари и слично“, потоа 

„видеонадзор, особено на државните службеници, лекари, професори и 

следење на телефонските и електронските комуникации на сомнителни 

лица“, како и „високи казни за оние кои се сторители на корупција“. 

Испитаник смета дека „власта да краде што помалку и да ги 

спречат и санкционираат тие што вршат корупција, односно 

институциите кои се надлежни за тоа да си ја сфатат работата 

посериозно“. Во таа смисла се предлага „во неделата да има по еднаш 

инспекција која ќе оди на терен, но да не прима мито. 

Во секоја државна институција и во секоја канцеларија да се 

стават камери, а посебно во канцеларијата на Грујо“, како и „водење на 
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финансиски истраги и поефикасно функционирање на надлежните 

органи“ и во таа смисла да се води „војна против корупцијата“. 

Граѓанин смета дека има потреба „да биде озаконето дека 

доколку некое лице преку корупција се стекне со богатство истото да 

биде одземено со конфискација на имотот“, „да им се даде поголема 

слобода на граѓаните, односно да бидат повеќе слободни и да не се 

плашат да пријават кривично дело, а надлежните органи да работат 

правилно по законите и да ги почитуваат без отстапување“, како и „да 

има поголеми подготовки на граѓаните за корупцијата, да се 

организираат бесплатни часови за мерки и активности на корупцијата“.  

Некои испитаници сметаат дека треба „да има соодветен кадар 

во министерството за безбедност“, „политичките партии да се 

едногласни“. За решавање на корупцијата се предлага „да има штандови 

во секој град каде што граѓаните ќе можат анонимно во печатена форма 

да доставуваат определени сознанија, информации за постоење или 

вршење на кривични дела поврзани со корупцијата или слични облици 

на корупција, бидејќи, денеска, сè поголем е стравот кај граѓаните да се 

одлучат да пријават определени прекршоци, кривични дела или, пак, 

нивните сторители“. Во таа смисла тие сметаат дека треба „да ја 

намалите, најпрво, корупцијата и нејзиното високо ниво,  а потоа меѓу 

граѓаните да не се дава и да не се прима мито“, како и „да не се даваат 

многу големи овластувања на инспекциските служби. Да се применат 

санкции за сите служби кои не покажуваат интерес кон борбата против 

корупцијата“, односно „да не се прима мито, да си ја извршува 

зададената задача (на која и да е функција) да се преземаат соодветни 

мерки во здравството, полицијата и владата“. Во таа смисла се укажува 

„да не се селектираат кривичните одговорности на наши - ваши (партии, 

роднини, власт), да постои совест и одговорност во вршењето на 

должностите“ и „да престанат да го ограбуваат народот, да се работи по 

законот и да се почитува“, односно „да се воведат построги мерки и 

закони за водење на успешна борба против корупцијата“. 

 

Некои карактеристики на мерните скали употребени во 

истражувањето 

 

Во табелата број 9 се дадени прегледите на вредностите во 

Reliability Statistics и може да се констатира дека вредноста на 

Cronbach's Alpha коефициентот е над 0,8.  
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Табела број  9. Cronbach's Alpha коефициент - 

За сите испитаници 

2013 Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,879 17 
 

2014 Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,860 17 
 

2015 Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,883 17 
 

 

Од понудените резултати можеме да оцениме дека сите варијабли 

се во рамките, односно под вредноста на Cronbachs Alpha коефициентот 

и сите тие придонесуваат за неговата вредност, па со право можеме да 

констатираме дека постои поврзаност меѓу споредуваните варијабли и 

тие не сочинуваат компоненти на единствен скор. 

 

НЕКОИ БЕЛЕЗИ НА КОРУПЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 

Корупцијата овде се набљудува како негативна општествена 

појава. Може да се каже дека таа настанала тогаш кога настанала и 

државата како институција. За корупцијата може да се зборува уште од 

античкото време па наваму. Корупцијата како општествено негативна 

појава била дефинирана дури во римското право (Lex Julija Reputandae). 

Кривичното дело корупција е дефинирано како давање, примање или 

барање корист со намера да се влијае на службеникот во врска со 

неговата работа. Аристотел, Макијавели и Монтеские констатирале дека 

корупцијата е знак за расипување на моралните вредности на 

општеството. Токму затоа, корупцијата се смета за неморална и штетна 

појава во општеството, затоа што носителите на општествените функции 

мораат да ги заговараат заедничките, а не своите, приватни интереси. Со 

развојот на современата држава корупцијата не може да се сфаќа само 

како морално штетна, туку и како причина за неефикасноста на 

државата. Најзначајни облици на корупција се давањето и примањето 

мито, непотизмот – злоупотребата на положбата (функцијата) за 

приватни цели. Прокламираните вредности - особено успехот по секоја 

цена - дејствуваат како поттик за ширење на коруптивната практика. 

Поимот корупција во таа смисла означува расипаност, уцена, 

изопаченост, подмитливост, експлоатација на службените лица, морална 

расипаност.  
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Може да се каже дека корупцијата е постојан придружник во 

развојот на една државна заедница. Успешно се адаптира и егзистира во 

различни општествено-политички и економски системи. Таа, особено, 

наоѓа погодно тло во економско недоволно развиени држави, со 

нестабилен политички систем, каде има сериозно нарушување на 

човековите права и слободи4.  

Како феномен корупцијата го попречува демократскиот развој, ги 

загрозува основните и егзистенцијални човекови права и слободи на 

граѓаните, ја нарушува конкуренцијата, а со тоа го попречува и 

економскиот развој на една држава. Корупцијата го загрозува 

владеењето на правото а со тоа и директно ги загрозува демократските 

институции5. 

Несомнено, корупцијaта е и феномен на општеството за кој 

постои доминантно мислење за нејзиното постоење, раширеност и 

вграденост во системот. Расправата за корупцијата како појава во  

институциите е потребна за да се пронајдат облици таа да се ограничи, 

да се спречи и да се надмине. Притоа, важно е да се побара одговор зошто 

воопшто се јавува масовното чувство дека корупцијата постои6? 

Корупцијата е феномен во современите општества, а особено во земјите 

во транзиција. Тоа не значи дека порано таа не постоела, туку, станува 

збор за тоа дека се променети нормите и стандардите, а дотогашните 

норми и стандарди станале неприфатливи. Во преттранзицискиот систем 

постоеле многу сопирачки против личното богатење, но и против слабата 

концентрација на политичката моќ. Во тој период услугата не се 

менувала за пари, туку за влијание7. Всушност, мотивот не биле парите 

директно, туку стравот (заканата), или желбата да се има повеќе моќ, што 

обезбедувало напредување на општествената скала. Во новото 

општество се менуваат нештата. Растат аспирациите, а парите 

постануваат средство за нивното постигнување. Тоа е време кога 

истовремената експлозија на материјалните аспирации, од една страна, а 

ерозијата на вредностите и нормите, од друга страна, станаа сериозна, па 

                                                 
4  Cane Mojanoski: Citizens perception of Corruption as a Security risk and challenge, pp. 

315-331, International scietific conference: „Macedonia an the Balkans, a hundred years after 

the World War I“ – Security and Euro-Atlantic Integrations;  Volume I; Skopje, Facultaty of 

security; 2014; стр.315). 
5Миодраг Лабовиќ: Власта корумпира, Скопје, Де Гама , 2006, стр.26; 
6 Berger, P.L & Luckman: The Social Construction of Reality, London, Penguin Books, 

1985, стр.32; 
7 Д. Цотић: Меѓународне препоруке и национална искуства за борбу против корупције, 

Збориник радова „Привредни криминалитет и корупција“, Београд, Институт за 

криминолошки и социолошки истраживања,2001, стр 301;  
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може да се каже и опасна комбинација8.  Кога на тоа ќе му се додадат и 

новите предизвици на приватизацијата, нелегалното богатење, 

денационализацијата, директните грабежи на јавните фондови, само ја 

зголемува и ја чини појасна претставата за нестабилните транзициски 

општества. На тоа може да се додаде и намалената ефикасност на 

институциите на откривање, прогон, казнување на корупцијата, тогаш, 

навистина, појавата на корупција и нејзината раширеност не се нешто 

што изненадува9. Притоа, во општеството се создаде впечаток дека 

корупцијата е важна – не е моден хит затоа што е опасна – дека е 

показател за „успешноста“ на некого и на способноста да „се снајде“10.Да 

се влезе без идеја во расправа за причините за корупцијата може да се 

констатира дека таа има поразувачка последица, а тоа е ерозијата на 

довербата во институциите и е сериозна општествена траума која ги 

парализира општествените институции и живеењето во заедница се 

доживува како сериозен општествен хендикеп, а вршењето на власта 

како можност за редистрибуција на националното богатство на 

партиските, групните и личните интереси11. 

Операционализацијата на дефиницијата на корупцијата е вршена 

од повеќе автори. Така, 

   група на современите дефиниции на корупцијата, се насочени на 

однесувањето на поединецот и притоа клучно внимание се 

посветува на поимот злоупотреба како клучен елемент на 

вредносно-неутралната дефиниција на корупцијата. Сообразно на 

тоа, клучно прашање е: на кој начин таа злоупотреба може да 

се дефинира? McMullan вели дека корупцијата постои доколку 

државниот службеник прифати пари или некоја друга 

материјална вредност за да направи нешто што му е должност, 

или тоа што должноста му налага да не го чини, односно на 

непримерен начин да го примени легитимно дискреционото право 

што му припаѓа.  

 Првите два елемента на оваа дефиниција, односно дефиницијата 

за злоупотреба не се спорни (прифаќање на материјални 

вредности за да се направи нешто што му е должност или тоа што 

                                                 
8 J. Kregar:  Deformation of Organizational Principles, pp. 47-61, D.V.Trang (ed)., 

Corruption and Democracy, Budapest COLPI, 1994,стр. 47-61;  
9 Цане Т. Мојаноски, Марина Малиш-Саздовска, Марјан Николовски, Катерина 

Крстевска: Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата,  Скопје, 

Факултет за безбедност; 2014, стр. 17-22; 
10 Емил Dirkem: O normalnosti zločina, kaj Parsons & all.: Teorije o društvu, Beograd, Vuk 

Karadžić, 1969, стр. 827; 
11 Kregar, J.: Korupcija u pravosuđu; 

www.pravo.hr/_download/repository/korupcijasudstvo.cg.doc, URL;[пристапено на 

26.05.2011], стр. 2-3; 
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должноста му налага да не го направи), но проблем настанува 

тогаш кога треба да се дефинираат „непримерените“ начини на 

примена на легитимните дискрециони права – односно останува 

нејасно ште е примерен, а што непримерен начин на примена на 

таквото право. 

 

Спречувањето на корупцијата е предизвик за секоја современа 

држава. Таа доаѓа особено до израз во политички нестабилните системи. 

Во анализата како индикатори за нестабилност се третираат и појавите 

на непочитување на опозицијата, остар судир на партиските блокови во 

општеството, нарушените етнички односи, разните облици на политички 

триења и турбуленции. Во такви услови, особено економскиот раст 

бележи паѓање. Таквата состојба има за последица осиромашување на 

јавните службеници и слабеење на политичките, правните и економските 

контролни механизми на државата и општеството во целина. Има многу 

причини зошто доаѓа до корупција, но како поспецифични се наведуваат: 

 владата со политиката, по пат на договори, приватизации и 

давање под концесии, (со рекламирање со средства од буџетот, со 

субвенциите на земјоделците, со разни социјални трансфери и 

пакети) обезбедува финансиска корист на поединци и компании 

(го подржува развојот на определени гранки преку намалување на 

царинските или даночните трошоци), а субјектите што се блиски 

или „одбрани” (како што е при финансирањето на станбената 

изградба, државата издава дозволи, одобренија за вршење 

професии, на пример, сметководители, ревизори, нотари, 

извршители, полициски службеници, за работа во агенциите за 

обезбедување и сл.) од владата стекнуваат највисока корист; 

 избегнување на плаќање на даноци, особено кога даночниот 

систем ја дестимулира стопанската активност; 

 мали плати на државните и јавните службеници 

(универзитетскиот кадар е послабо платен од низок државен 

службеник); 

 подмитување на политичарите со цел добри изборни резултати 

(во периодот кога изборите се распишани дневно се 

„промовираат“ проекти за нови работни места, се распишуваат 

конкурси и се отвораат нови работни места, кои ќе постанат 

ефективни два месеца по изборите); 

 судството не ги почитува законите, туку селективно се применува 

во зависност од припадноста на владејачката државна и 

политичка структура (судската функција сè повеќе станува 

фамилијарна); 
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 перење пари со сестрана помош на државата12. 

 

Веројатно, можат да се идентификуваат уште причини, но 

посочените можеме да ги третираме како важни. Ни се чини дека важна 

и опасна е политичката, односно институционалната корупција. Станува 

збор за разни видови злоупотреби на службената положба и углед во 

извршувањето на јавните функции, кои немаат карактер на чисто 

државни функции (народните пратеници, лидери на политички партии, 

раководители на општествени, односно добротворни установи или 

здруженија и слично), но имаат општествено влијание. Тоа е појава со 

која се изедначува партиската структура со државната. Значи, 

политичката корупција е основен и најопасен вид корупција од која 

потекнува и на која се потпира, но и со помош на која се шири 

коруптивната практика во сите сегменти на стопанскиот и со тоа и на 

општествениот живот. Така, се случува институциите сè повеќе да се 

само фасада без реален живот13. Затоа, може да се констатира дека 

корупцијата ја изопачува политиката, како свесна и планска дејност на 

политичките субјекти. Во корумпираното општество политичките 

институции, посебно синдикатите и другите субјекти, односно 

политичките партии, законодавните и судските органи се неефикасни14. 

Во таквите општества доминира извршната власт и е нагласена улогата 

на полицијата. Затоа, се случува министерот за полиција да е поприсутен 

во јавноста од министерот за образование. Анализата на причините за 

корупцијата поаѓа од анализата на правниот систем на земјата, од 

начинот на функционирање на правниот систем. Притоа, одговорот се 

бара за тоа колку законите се почитуваат од страна на законодавната, 

извршната и управната власт; дали и колку законите важат за вршителите 

на власта, дали постојат еднакви и „повеќе еднакви“; колкав и каков е 

притисокот на власта на правосудството, односно колку таа диригира со 

неговата работа; каква е перцепцијата на граѓаните и економските 

субјекти за обемот и величината на корупцијата во клучните 

општествени сфери, па и во правосудството; потоа, какви се перцепциите 

                                                 
12 Исмаил Зејнели: Некои карактеристики на корупција во Република Македонија и 

нејзино спречување; стр. 5-7; 

www.fes.org.mk/.../Ismail%20Zejneli,%20NEKOI%20KARAKTERISTIKI%20NA%20KO

RUPCIJA%20... [7.05.2011]; 
13 Зоран Матевски: Социолошки аспекти на организираниот криминал и корупцијата, 

стр.3;  

www.fes.org.mk/.../Zoran%20Matevski,%20SOCIOLOSKI%20ASPEKTI%20NA%20ORG

ANIZIRANIOT... [31.12.2010]; 
14 Stjepan Gredelj, Zoran Gavrilović, Natalija Šolić: PROFESIJA (I) KORUPCIJA - 

Aktiviranje profesionalnih udruženja u borbi za integritet profesija i protiv korupcije; Centar 

za monitoring i evaluaciju; Beograd 2005, стр. 34-46; 
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за функционирањето на правната држава и каква е легитимноста на 

институциите на власта мерена преку довербата на граѓаните во нив?  

Во современо уредените држави корупцијата, покрај тоа што се 

смета за општествено штетна, претставува и причина за неефикасноста 

на државата. Така, за основни појавни облици на корупција се сметаат: 

давањето и примањето мито, непотизмот и злоупотребата на службената 

положба, односно функцијата е за стекнување на лична корист.15 „Тоа 

значи дека партиската држава го блокира развојот и модернизацијата на 

општеството и државата. Таа сведочи за површинската демократизација, 

која не допира до владеењето на правото и до воспоставувањето на 

институционалните граници меѓу потсистемите на општеството. 

Постоеле извесни настојувања тие да се воспостават, но тие, главно, се 

неуспешни, затоа што прикриените сојузи на политичките и економските 

елити и партиското владеење над јавниот сектор оневозможуваат да се 

воспостави институционална контрола која ќе ја елиминира размената на 

влијанија, моќта и парите; интересните спреги во триаголникот партија–

држава–бизнис ги саботираат новите закони што намерно се 

дефицитарни и што само делумно се применуваат во практика, или не се 

применуваат. Интересната поврзаност е друго име за сеопштата 

политизација на институциите, чија неуредност овозможува непречена 

размена (трговија) на моќта и парите....16“ 

„Распределбата на власта и моќта (вклучувајќи ги и службите за 

безбедност, делумно и институциите на правосудството и медиумските 

куќи) ги презема таканаречената владејачка партија, односно оние кои 

учествуваат во управувачките коалиции на национално ниво, во 

големите градови, покраини и во секоја општина. За разлика од 

„класичната“ партиска држава, чиј монопол над државата беше 

загарантиран со идеолошката легитимација, владејачката партија не се 

придржува до својата политичка идеологија туку тежнее кон отворена 

картелизација на заедничките интереси во присвојувањето на јавните 

добра, институциите и јавните служби. Оваа заинтересирана структура 

се оправдува со потребата за единство („соборност“) околу „државните 

и националните интереси“ околу кои, наводно, не смее да има разлики 

па, оттаму, парадоксално за повеќепартискиот систем, се заговара 

исклучување на политичката конкуренција преку националното 

единство. Се разбира, интересните спреги, заглавени во 

националистичката идеологија, го поткопуваат воспоставувањето на 

                                                 
15 Најдобри практики во борбата против корупцијата; стр. 43-49; 

http://www.osce.org/mk/hcnm/32235 [26.07.2011]; 
16 Vesna Pešić: Partijska država kao uzrok korupcije u Srbiji, стр. 2; види: pescanik.net/wp-

content/PDF/partijska_drzava.pdf [пристапено на 12.10.2012]; 
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нормална уставно-правна држава“17. Всушност,тоа  е провизориум18 кој 

во политичките и другите науки добива квалификација на недемократски 

режим19. 

Глобализацијата и глобалната транзиција на сите општества во 

светот создаваат услови за коруптивна практика насекаде во светот. Ова 

не се однесува само на земјите во транзиција, па оттаму може да се 

заклучи дека корупцијата претставуваа глобален проблем. 

Спречувањето на корупцијата е предизвик на современите демократски 

општества20. Таа е своевиден начин на живеење. Дури и се наметнува 

впечатокот дека општеството не може да функционира без корупција. 

Незаконската корист, за себе или за друго лице, во современи услови се 

остварува со перење пари. Обично, за перење пари се смета полагање на 

пари на стекнатото вршење на незаконска дејност (сива економија, 

трговија со оружје, дрога, психотропни супстанции и др.) на сметките кај 

банките и другите финансиски организации и институции, или 

вклучување на друг начин на тие пари во легалните финансиски текови 

кои домашните и странските правни и физички лица ги вршат поради 

извршување на дозволената стопанска и финансиска дејност21. Во 

криминологијата и другите општествени, а во тие рамки и во 

безбедносните науки, посебно асфалиалогијата, се среќаваат со 

проблемите на мерење на обемот на појавата на корупција. Притоа, 

особено е тешко да се воспостави систем на мерење. Затоа, може да се 

зборува, дека истражувањата повеќе зборуваат за индикатори, отколку 

за состојбата за корумпираноста.  

Исполитизираноста на општеството и влијанието на политиката 

во сите сегменти на живеењето изградува систем на партиски монопол 

кој овозможува енормно и незаконско богатење на еден мал слој на 

луѓе кои посегнуваат кон сите механизми неисклучувајќи ја и 

корупцијата поради реализација на нивните цели.  Слабата 

економска состојба во државата, ниските примања на државните 

службеници се само дел од мноштвото фактори кои доведуваат до 

појава на корупција. 

                                                 
17 Ibidem... стр.2; 
18 Цане Т. Мојаноски: Политичката партија како машина за освојување на власта; 

стр.423-27; Види: Реформата на институциите и нејзиното значење за развојот на 

Република Македонија; Книга V, МАНУ; Скопје, 2009;  
19 Јонуз Aбдулахи: Социјалните промени и корупцијата во земјите во развој; стр. 8; 

www.fes.org.mk/.../Jonuz%20Abdullahi,%20SOCIJALNITE%20PROMENI%20I%20KOR

UPCIJATA%20V...[11.02.2011] 
20Josip Kregar: KORUPCIJA U PRAVOSUĐU, стр. 5-7; 

www.pravo.hr/_download/repository/korupcijasudstvo.cg.doc [26.04.2011]; 
21 Antun Novoselović: Javna sigurnost i kriminalitet u lokalnoj zajednici; Hrvatski ljetopis za 

kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 2/2006, стр. 910-911. 
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Табела број  10. Според мое мислење под корупција се подразбира: 

(Можни се повеќе одговори.) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 F f f % % % 

1 Давање мито 66 52 42 5,47 5,11 4,03 
2 Примање мито 156 105 91 12,92 10,32 8,74 
3 Злоупотреба на овластувањата; 165 111 106 13,67 10,91 10,18 
4 Противзаконско посредување 65 53 43 5,39 5,21 4,13 
5 Нешто друго 4 11 3 0,33 1,08 0,29 
12 Давање и примање мито 220 174 220 18,23 17,11 21,13 
13 Давање мито и злоупотреба 

на овластувањата 
8 4 10 0,66 0,39 0,96 

14 Давање мито и 

противзаконско посредување 
2 14 6 0,17 1,38 0,58 

23 Примање мито и злоупотреба 

на овластувањата 
53 40 66 4,39 3,93 6,34 

24 Примање мито и злоупотреба 

на овластувањата 
6 6 8 0,50 0,59 0,77 

34 Злоупотреба на 

овластувањата и 

противзаконско посредување 

17 26 21 1,41 2,56 2,02 

45 Противзаконско посредување 

и нешто друго 
1  1 0,08 0,00 0,10 

123 Давање, примање мито и 

злоупотреба на овластувањата 
166 142 141 13,75 13,96 13,54 

124 Давање, примање мито и 

противзаконско посредување 
34 32 27 2,82 3,15 2,59 

125 Давање, примање мито и 

нешто друго 
1 6 1 0,08 0,59 0,10 

134 Давање мито, злоупотреба 

на овластувањата и 

противзаконско посредување 

3 3 6 0,25 0,29 0,58 

234 Примање мито, злоупотреба 

на овластувањата и 

противзаконско посредување 

13 13 21 1,08 1,28 2,02 

1234 Сите заедно 227 225 228 18,81 22,12 21,90 

Вкупно 1207 1017 1041 100,00 100,00 100,00 

 

Во овој дел од анализата ќе се задржиме на батеријата прашања 

преку кои се проверуваше, какво е знаењето и од кои извори граѓанинот 

најмногу сознава за корупцијата и коруптивните содржини во 

општеството. Затоа, се задржуваме на дистрибуцијата на прашањето: 

„Според мое мислење под корупција се подразбира“, во кое 

испитаникот можеше да избира повеќе одговори. 
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Резултатот укажува на тоа дека во перцепциите на граѓаните на 

Република Македонија, доминира свеста и убедувањето дека сите 

понудени облици се корупција, но, притоа, давањето и примањето мито 

е најчест облик на корупција, потоа следи тријадата давање, примање 

мито и злоупотреба на овластувањата со 13,7%, и кога на тоа ќе се додаде 

и 13,6% сметаат дека корупцијата е злоупотреба на овластувањата, тогаш 

со сигурност може да се зборува дека кај испитаниците во Република 

Македонија, на почетокот од 2013 година, доминира свеста дека 

најмногу се злоупотребуваат овластувањата и дека тие се извор на 

корупција и коруптивни однесувања. Таквата тенденција се среќава и во 

2014 и 2015 година. Имено, ако се погледнат заедно пропорциите на 

давање и примање мито, тогаш ќе се констатира дека во 2013 година со 

таков став биле 36,62%, во 2014 32,54% и во  2015 година 33,9% од 

испитаниците. Потоа следат одговорите што се однесуваат на 

злоупотреба на овластувањата и противзаконското посредување. 

Пропорциите укажуваат дека во 2013 година така ја подразбирале  

20,47% од испитаниците,  во 2014 година 18,68% и во 2015 година 

16,33% од испитаниците. 

Резултатите укажуваат дека знаењата за корупцијата се 

диференцирани меѓу испитаниците и дека е неопходен организиран 

пристап во образованието и оспособувањето на граѓаните за содржината 

и суштината на корупцијата и нејзините облици на манифестација. 

Едно од прашањата што предизвикува внимание е личното 

искуство на испитаниците да дадат мито. Одговорите на ова прашање, 

објективно обезбедуваат претпоставки оваа група испитаници да се 

споредуваат со останатите. На тој начин, всушност, се добива 

референтна група за натамошна анализа. 

 

Табела број  11.  Дали досега сте биле во ситуација (или имате 

лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од корупција 

(ДА ДАДЕТЕ МИТО)?  (Заокружете еден одговор.) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 f f F % % % 

(1) Да 357 269 252 29,50 26,45 24,21 

(2) Не 674 599 652 55,70 58,90 62,63 

(3) Не сакам да се изјаснам 179 149 137 14,79 14,65 13,16 

Вкупно 1210 1017 1041 100,00 100,00 100,00 

 

Во табелата број 11 може да се уочи дека 29,50% од испитаниците 

во 2013 година имале искуство да подмитат. Во 2014 и 2015 година 

процентот на испитаниците што одговориле позитивно се намалил на 

26,45% во 2014 и на 24,21% во 2015 година. Најелементарната анализа 
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укажува дека во последните две години опаѓа бројот на оние што 

експлицитно признаваат дека биле во ситуација да дадат мито. 

Причините за таквите можат да бидат многубројни.  

 

Табела број  12.  Доколку одговоривте со ДА на кој ризик сте биле 

изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? 

  Д
р

у
го

 

У
сл

у
ги

 о
д

 

р
азн

а 

п
р

и
р

о
д

а
 

С
п

о
н

зо
р

ст

в
о

 

П
ар

и
 н

а 

см
етк

а
 

П
ар

и
 в

о
 

го
то

в
о
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к
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Државен службеник 0 9 2 0 31 42 

Јавен службеник 14 39 40 17 85 195 

Полицаец 14 45 8 5 150 222 

Цариник 59 21 11 10 91 192 

Инспектор 45 34 26 9 35 149 

Универзитетски професор 18 30 23 20 77 168 

Средношколски професор 45 64 17 15 24 165 

Политичар 44 31 7 13 38 133 

Лекар 25 82 11 10 142 270 

Судија 7 25 9 20 82 143 

Обвинител 10 22 10 10 32 84 

Директор на училиште 17 34 27 12 11 101 

Посредник 12 43 12 9 88 164 

Некој друг 11 23 7 4 13 58 

Вкупно 321 502 210 154 899 2086 

 

 

Во табела број 12 се прикажани резултатите на прашањето 

„Доколку одговоривте со ДА на кој ризик сте биле изложени (ШТО 

СТЕ ДАЛЕ)?“ може да се констатира дека најчест облик на давање мито 

се пари во готово, потоа се услугите од разна природа, оние што 

одговориле друго, потоа доаѓаат спонзорствата и најмалку се оние што 

одговориле дека дале пари на сметка. 

Ако се погледнат дистрибуциите според интензитетот на 

искуствата со давање мито, во првата половина се: лекарите со 270 

одговори на испитаници, потоа на полицаец 222, јавен службеник 195,  

цариник 192, универзитетски професор 168, средношколски професор 

165 и на посредник 164 испитаници. Втората половина ја сочинуваат: 

инспекциските служби, односно инспекторите во 149 одговори на 

испитаниците, судиите со 143, политичарите со 133, директор на 

училиште со 101, обвинител со 84, некој друг 58 и најмалку, државен 

службеник со 42 одговора на испитаниците. Ако се набљудуваат овие 

искуства со оценките за степенот на корумпираноста на одделни 
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институции, носители на функции, дејности и професии, ќе се забележат 

определени отстапувања. 

 

Преглед број  1. Ранг на професии, функции, институции што биле 

подмитувани во 2015 година 

 

Друго 

Услуги од 

разна природа Спонзорство 

Пари на 

сметка Пари во готово 

1 

Цариник Лекар 

Јавен 

службеник 

Универзитетски 

професор Полицаец 

2 Средношколски 

професор 

Средношколски 

професор 

Директор на 

училиште Судија Лекар 

3 

Инспектор Полицаец Инспектор 

Јавен 

службеник Цариник 

4 

Политичар Посредник 

Универзитетски 

професор 

Средношколски 

професор Посредник 

5 

Лекар 

Јавен 

службеник 

Средношколски 

професор Политичар 

Јавен 

службеник 

6 Универзитетски 

професор Инспектор Посредник 

Директор на 

училиште Судија 

7 Директор на 

училиште 

Директор на 

училиште Лекар Лекар 

Универзитетски 

Професор 

8 Полицаец Политичар Цариник Цариник Политичар 

9 Јавен 

службеник 

Универзитетски 

професор Обвинител Обвинител Инспектор 

10 Посредник Судија Судија Инспектор Обвинител 

11 

Некој друг Некој друг Полицаец Посредник 

Државен 

службеник 

12 

Обвинител Обвинител Политичар Полицаец 

Средношколски 

професор 

13 Судија Цариник Некој друг Некој друг Некој друг 

14 Државен 

службеник 

Државен 

службеник 

Државен 

службеник 

Државен 

службеник 

Директор на 

училиште 

 

Што можеме да констатираме од овој преглед? Основната 

констатација е дека постојат разлики меѓу искуствата за корумпирање и 

оценките за степенот на корумпираноста на определени институции, 

носители на функции, дејности и професии. Второ, испитаниците не се 

целосно отворени и искрени во однос на соопштувањето на ставот дали 

имаат искуство да дадат мито. Таквите диспропорции можеби  се должат 

на недоволната искреност, или отсуството на доверба кон истражувачот 

и истражувањето. Но, исто така, треба да се има предвид дека прашањето 

не е временски лимитирано, во кој период е тоа искуство? Но, во секој 

случај, податоците се сериозен индикатор за тоа кои облици на 

коруптивна практика постојат и кај кои професии, функции и дејности 

се најфреквентни.  
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Ако ја погледнеме дистрибуцијата во табелата број 13 тогаш ќе 

можеме да уочиме дека државните службеници се подмитуваат дури во 

75,81%, потоа со 67,57%  следат полицајците, со 57,34% се судиите,  со 

53,66% се посредниците, нив ги следат лекарите со 52,59%. Може да се  

констатира дека обликот на подмитување „пари во готово“, е 

најприсутниот облик на корумпирање. 

 

Табела број  13. Доколку одговоривте со ДА на кој ризик сте биле 

изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? – структура 

  Д
р

у
го

 

У
сл

у
ги

 о
д

 

р
азн

а 

п
р

и
р

о
д

а
 

С
п

о
н

зо
р

ст

в
о

 

П
ар

и
 н

а 

см
етк

а
 

П
ар

и
 в

о
 

го
то

в
о

 

В
к

у
п

н
о

 

Државен службеник 0,00 21,43 4,76 0,00 73,81 100,00 

Јавен службеник 7,18 20,00 20,51 8,72 43,59 100,00 

Полицаец 6,31 20,27 3,60 2,25 67,57 100,00 

Цариник 30,73 10,94 5,73 5,21 47,40 100,00 

Инспектор 30,20 22,82 17,45 6,04 23,49 100,00 

Универзитетски професор 10,71 17,86 13,69 11,90 45,83 100,00 

Средношколски професор 27,27 38,79 10,30 9,09 14,55 100,00 

Политичар 33,08 23,31 5,26 9,77 28,57 100,00 

Лекар 9,26 30,37 4,07 3,70 52,59 100,00 

Судија 4,90 17,48 6,29 13,99 57,34 100,00 

Обвинител 11,90 26,19 11,90 11,90 38,10 100,00 

Директор на училиште 16,83 33,66 26,73 11,88 10,89 100,00 

Посредник 7,32 26,22 7,32 5,49 53,66 100,00 

Некој друг 18,97 39,66 12,07 6,90 22,41 100,00 

Вкупно 15,39 24,07 10,07 7,38 43,10 100,00 

 

Што покажуваат другите пропорции? Во нив може да се види 

каква е доминантната ориентираност на определени облици на корупција 

кај одделните носители на функции или професии. Најелементарната 

анализа покажува дека доминира обликот пари во готово, освен кај 

испитаниците што дале мито кај директор на училиште, потоа 

средношколски професор. Кај нив доминира обликот услуги од разна 

природа или спонзорства. Овде треба да се претпостави дека корупцијата 

изразена во спонзорства е поттикната од отсуството на организирана 

акција за помош и поддршка на активности, поврзани со учеството на 

меѓународни и други стручни конференции и конгреси, на издавачка 

дејност, индивидуални спортови, како и на тоа дека определени сектори 

во општеството се „неинтересни“ за субвенции и државна помош (таков 

случај се истражувањата во општествените науки), затоа што не се во 

функција на бизнис интересите.    
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Територијалната дистрибуција на подмитувањето 

 

Прашањето за територијалната дистрибуција на корупцијата 

Едно од прашањата што нè интересира е каква е дистрибуцијата на 

одговорите на прашањето за изложеноста на степенот на ризик од 

корупција - да даде мито. 

 
Табела број  14 Одговори на прашањето „Дали досега сте биле во ситуација (или 

имате  лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од корупција (да дадете 

мито), според планскиот регион во 2013 – 2015 година“ 

  

2013 2014  2015 

куп

но да не 

Не 

се 

изја

сну

ва 

Вку

пно да не 

Не 

се 

изја

сну

ва 

вку

пно да Не 

Не 

се 

изја

сну

ва 

П
л
ан

ск
и

 р
еги

о
н

 

Скопски   79 140 29 248 79 204 43 326 103 318 66 487 

Пелагониски   41 92 35 168 22 55 12 89 39 67 14 120 

Североисточен   66 86 38 190 56 115 33 204 24 60 16 100 

Полошки   32 52 18 102 33 24 3 60 33 62 12 107 

Вардарски   34 80 13 127 43 89 27 159 5 14 11 30 

Источен   44 92 18 154 35 91 23 149 30 89 13 132 

Југоисточен   50 90 25 165 0 13 2 15 14 38 3 55 

Југозападен   11 42 3 56 1 8 6 15 4 4 2 10 

Вкупно 357 674 179 1210 269 599 149 1017 252 652 137 1041 

 

Резултатите од табелата број 14 укажуваат дека бројно најбројни 

се потврдните одговори на испитаниците од Скопскиот, 

Североисточниот и Југоисточниот плански регион во 2013 година. 

Слични карактеристики можат да се извлечат и за 2014 година, со таа 

разлика што тука на трета позиција е Вардарскиот плански регион. И во 

2014 година доминираат испитаниците од Скопскиот плански регион, а 

другите региони, како Пелагонискиот, Полошкиот и Источниот плански 

регион се со приближно еднаков број. Показателите претставени во 

апсолутни цифри треба да се коментираат со определена претпазливост, 

затоа што тие се зависни и од бројот на испитаниците во определен 

регион. Бидејќи станува збор за мноштва со различни вредности, затоа 

подобро е споредбите да се вршат со помош на структурните  показатели 

и графичките презентации.  

Во табелата број 15 претставени се пропорциите, кои поцелосно 

ги изразуваат соодносите во рамките на определено мноштво 

испитаници. Таквиот начин на приказ ги отстранува опасностите од 

донесувањето на одлуки врз основа на апсолутните показатели, кои не се 

секогаш најадекватен облик за приказ на податоците. 
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Табела број  15. Одговори на прашањето „Дали досега сте биле во ситуација (или 

имате  лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од корупција (да 

дадете мито), според планскиот регион во 2013 – 2015 година – структура“ 

 Плански регион: 

2013 2014 2015 

вку

пно да не 

не 

се 

изја

сну

ва 

вку

пно да не 

не 

се 

изја

сну

ва 

вку

пно да не 

не 

се 

изја

сну

ва 

 Скопски   22,13 20,77 16,20 20,50 29,37 34,06 28,86 32,06 40,87 48,77 48,18 46,78 

Пелагониски   11,48 13,65 19,55 13,88 8,18 9,18 8,05 8,75 15,48 10,28 10,22 11,53 

Североисточен   18,49 12,76 21,23 15,70 20,82 19,20 22,15 20,06 9,52 9,20 11,68 9,61 

Полошки   8,96 7,72 10,06 8,43 12,27 4,01 2,01 5,90 13,10 9,51 8,76 10,28 

Вардарски   9,52 11,87 7,26 10,50 15,99 14,86 18,12 15,63 1,98 2,15 8,03 2,88 

Источен   12,32 13,65 10,06 12,73 13,01 15,19 15,44 14,65 11,90 13,65 9,49 12,68 

Југоисточен   14,01 13,35 13,97 13,64 0,00 2,17 1,34 1,47 5,56 5,83 2,19 5,28 

Југозападен   3,08 6,23 1,68 4,63 0,37 1,34 4,03 1,47 1,59 0,61 1,46 0,96 

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Структурните податоци укажуваат дека пропорцијата на 

испитаниците кои дале мито во 2013 година е највисока во Скопскиот 

плански регион и изнесува 22,12%, во 2014 година изнесува 29,37%, а во 

2015 година 40,87%.  
 

Преглед број  2. Редослед на одговори според планските 

региони во Република Македонија на прашањето „Дали 

досега сте биле во ситуација (или имате лично искуство) 

во која сте биле изложени на ризик од корупција (да 

дадете мито)? “ 

Ранг Плански регион 

1 Скопски   Скопски   Скопски   

2 Североисточен   Североисточен   Пелагониски   

3 Југоисточен   Вардарски   Полошки   

4 Источен   Источен   Источен   

5 Пелагониски   Полошки   Североисточен   

6 Вардарски   Пелагониски   Југоисточен   

7 Полошки   Југозападен   Вардарски   

8 Југозападен   Југоисточен   Југозападен   

 

Може да се констатира дека пропорцијата на учество на 

испитаниците од Скопскиот плански регион во 2014 година е двојно 

поголем во однос на 2013 година. Такви се соодносите и со испитаниците 

во Полошкиот плански регион. Но присутни се и определени опаѓања на 

учеството на испитаниците од Североисточниот, Источниот и 

Југоисточниот плански регион. Најспецифично е опаѓањето на бројот на 

испитаниците кои дале мито во Североисточниот плански регион, 

односно тоа е двојно помало во 2015 во однос на 2013 година.    
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И за илустрација резултатите графички се претставени во 

графиконот број 1. 

 

Графикон број  1. Преглед на одговори на прашањето „Дали досега 

сте биле во ситуација (или имате лично искуство) во која сте биле 

изложени на ризик од корупција (да дадете мито), по плански 

региони во периодот 2013-2015 година   

 
 

Ако се погледне дополнителниот одговор на прашањето „Што сте 

дале“ тогаш дистрибуцијата по години е претставена во табела број 16. 
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Табела број  16. Ако сте дале мито – што сте дале? 

 2013 2014 2015 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 

1 Скопски  40 10 2 27 16 41 24 6 22 29 1 0 1 1 

2 Пелагониски  24 9 1 10 5 10 5 1 5 2 0 0 0 0 

3 Североисточен  32 3 2 20 45 39 4 1 13 5 4 1 0 3 

4 Полошки  23 1 2 6 9 20 1 1 10 1 18 18 7 9 

5 Вардарски  13 12 4 16 11 17 4 3 17 20 0 0 0 0 

6 Источен  21 2 7 11 6 18 0 4 11 13 0 0 0 0 

7 Југоисточен  28 3 3 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Југозападен  4 2 2 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Вкупно 185 42 23 103 113 145 39 17 79 70 23 19 8 13 

Легенда: 1. Пари во готово; 2. Пари на сметка; 3. Спонзорство; 4. Услуги од разна природа; 5. Друго; 

 

Од облиците на подмитување, во 2014 година, доминира митото 

исплатено во готово. Најинтензивни искуства за тоа постојат во 

Полошкиот регион каде таа бројка е највисока во вкупното мноштво на 

испитаници кои се изјасниле  за тоа што дале. 

Перцепции за корумпираноста на институциите 

 

Kорупцијaта несомнено е и феномен на општеството за кој постои 

доминантно мислење за нејзиното постоење, раширеност и вграденост 

во системот. Расправата за корупцијата како појава во институциите е 

потребна за да се пронајдат облици таа да се ограничи, да се спречи и да 

се надмине. Притоа, важно е да се побара одговор зошто воопшто се 

јавува масовното чувство дека корупцијата постои22. Корупцијата е 

феномен во современите општества, а особено во  земјите во транзиција. 

Тоа не значи дека порано таа не постоела, туку, станува збор за тоа дека 

се променети нормите и стандардите, а дотогашните норми и стандарди 

станале неприфатливи. Во преттранзицискиот систем постоеле многу 

сопирачки против личното богатење, но и против слабата концентрација 

на политичката моќ. Во тој период услугата не се менувала за пари, туку 

за влијание. Всушност, мотивот не биле парите директно, туку стравот 

(заканата), или желбата да се има повеќе моќ, што обезбедувало 

напредување на општествената скала. Во новото општество се менуваат 

нештата. Растат аспирациите, а парите стануваат средство за нивното 

постигнување. Тоа е време кога истовремената експлозија на 

материјалните аспирации, од една страна, и ерозијата на вредностите и 

                                                 
22 „Сегашното прашање за социолошката теорија, може да се постави на следениот 

начин: како е можно субјективните значења да постанат објективни фактички 

состојби?“ P.L.Berger, T. Luckman, The Social Construction of Reality, Penguin Books, 

London, 1985, стр. 32. 
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нормите, од друга страна, станаа сериозна, па може да се каже и опасна 

комбинација. Кога на тоа ќе му се додадат и новите предизвици на 

приватизацијата, нелегалното богатење, денационализацијата, 

директните грабежи на јавните фондови, само ја зголемува и ја чини 

појасна претставата за нестабилните транзициски општества. На тоа 

може да се додаде и намалената ефикасност на институциите на 

откривање, прогонот, казнување на корупцијата, тогаш, навистина, 

појавата на корупцијата и нејзината раширеност не се нешто што 

изненадува. Притоа, во општеството се создаде впечаток дека 

корупцијата е важна – не е моден хит затоа што е опасна – дека е 

показател за „успешноста“ на некого и на способноста да „се снајде“. 

Настапи време за кое Диркем вели дека се доживува како период за кој 

„криминалитетот е нормален затоа што не е можно општество кое ќе е 

ослободено од него… затоа што во даденото општество за да се престане 

со вршење на дејства кои се прогласени за кривични, потребно ќе биде 

тие да станат, чувства кои нас не навредуваат …потребно е заедницата 

во целина поживо да ги чувствува нив. Но, ако ова чувство стане толку 

силно … повредите ќе бидат предмет на силна осуда која ќе придонесе 

некои од нив од прости морални грешки да станат кривични дела“23.Да 

се влезе без идеја во расправа за причините за корупцијата може да се 

констатира дека таа има поразувачка последица, а тоа е ерозијата на 

довербата во институциите24. 

Од тој аспект особено е интересна и дистрибуцијата за тоа кои 

институции и дејност се најкорумпирани (види табела број 17). 

  

                                                 
23Emil Dirkem: O normalnosti zločina, kaj Talcot Parsons & all.: Teorije o društvu, Vuk 

Karadžić, Beograd, 1969, стр. 827; J.Kregar, Deformation of Organizational Principles, u 

D.V.Trang, Corruption and Democracy, D.v.Trang (ed), COLPI, Budimpešta, 1994, 47-61 
24 Josip Kregar: Korupcija u pravosuđu; стр. 2-3; Види: 

www.pravo.hr/_download/repository/korupcijasudstvo.cg.doc [26.04.2011; 
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Табела број  17. Оценки за степенот на корумпираност  

Р
ед

о

с л
ед

  

Дајности, професии и 

институции оценувани според 

степенот на корумпираност 

Сите испитаници Тие што дале мито 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 

Во секојдневните ситуации на 

граѓаните 6,60 6,90 6,69 6,60 6,90 6,69 

2 Во политичките партии 8,04 8,09 8,07 8,04 8,09 8,07 

3  Политичките лидери 8,06 7,93 8,01 8,06 7,93 8,01 

4 

 Носителите на државните 

(управните) функции  7,88 7,73 7,66 7,88 7,73 7,66 

5  Државните службеници 7,59 7,48 7,31 7,59 7,48 7,31 

6 

 Полицајците и полициските 

службеници 7,02 7,36 7,23 7,02 7,36 7,23 

7 

 Царината и царинските 

работници 8,18 7,96 7,69 8,18 7,96 7,69 

8  Органите за денационализација 6,53 6,49 6,33 6,53 6,49 6,33 

9 

 Продажбата на државното 

земјиште 6,96 6,84 6,87 6,96 6,84 6,87 

10  Инспекциските органи  7,60 7,48 7,28 7,60 7,48 7,28 

11 

 Лекарите и здравствените 

работници 7,23 7,33 6,78 7,23 7,33 6,78 

12  Судиите  7,97 8,02 7,48 7,97 8,02 7,48 

13  Обвинителите  7,27 7,43 6,72 7,27 7,43 6,72 

14  Универзитетските професори 7,12 7,28 7,13 7,12 7,28 7,13 

15  новинарите  5,96 6,49 6,06 5,96 6,49 6,06 

16  Невладините организации 5,16 5,45 5,27 5,16 5,45 5,27 

17  Приватните претприемачи 5,60 5,76 5,43 5,60 5,76 5,43 

 

Во приказот се претставени две групи на испитаници а) сите и б) 

оние што одговориле дека дале мито, односно имаат искуство дека дале 

мито. Оценките се формирани на тој начин што секој испитаник на 

графичка скала го оценувал степен на корупција 0 – нема корупција.  
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Преглед број  3. Ранг на корумпираност 2013-2015 година 

ранг 

Година во која е спроведено истражувањето 

2013 2014 2015 

1 
 Царината и царинските 

работници 

Во политичките 

партии 
Во политичките партии 

2  Политичките лидери  Судиите   Политичките лидери 

3 Во политичките партии 
 Царината и 

царинските работници 

 Царината и царинските 

работници 

4  Судиите   Политичките лидери 
 Носителите на државните 

(управните) функции  

5 

 Носителите на 

државните (управните) 

функции  

 Носителите на 

државните (управните) 

функции  

 Судиите  

6  Инспекциските органи  
 Државните 

службеници 
 Државните службеници 

7  Државните службеници  Инспекциските органи  Иинспекциските органи  

8  Обвинителите   Обвинителите  
 Полицајците и 

полициските службеници 

9 

Лекарите и 

здравствените 

работници 

 Полицајците и 

полициските 

службеници 

 Универзитетските 

професори 

10 

 Универзитетските 

професори 

 Лекарите и 

здравствените 

работници 

 Продажбата на 

државното земјиште 

11 

 Полицајците и 

полициските 

службеници 

 Универзитетските 

професори 

 Лекарите и здравствените 

работници 

12 
 Продажбата на 

државното земјиште 

Во секојдневните 

ситуации на граѓаните 
 Обвинителите  

13 
Во секојдневните 

ситуации на граѓаните 

 Продажбата на 

државното земјиште 

Во секојдневните 

ситуации на граѓаните 

14 
 Органите за 

денационализација 

 Органите за 

денационализација 

 Органите за 

денационализација 

15  Новинарите   Новинарите   Новинарите  

16 
 Приватните 

претприемачи 

 Приватните 

претприемачи 

 Приватните 

претприемачи 

17 
 Невладините 

организации 

 Невладините 

организации 

 Невладините 

организации 

 

Оценките се движат од 1 до 10, притоа оценката 1 значи најмалку, 

а оценката 10 означува дека има највисока корупција. Оценките за 

степенот на корумпираноста се пондерирани средни големини 

(пондерите се вредностите од 1 до 10). Може да се забележи дека 

редоследот на степенот на корумпираност кај двете испитувани 
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популации покажуваат сличности и разлики, но дека отстапувањата не 

се дијаметрални. 

Ако се погледне, , кои се петте најневралгични институции, 

дејности или професии, според оценките на испитаниците, тогаш може 

да се констатира дека кај групата на сите испитаници таа вели, дека во 

2013 година највисоко е оценета царината и царинските работници, а во 

2014 и 2015 година тоа се политичките партии. На втората позиција во 

2013 и 2015 година се политичките лидери, а судиите во 2014 година. На 

трето место во 2013 година се политичките партии, а во 2014 и 2015 

година царината и царинските работници. На четвртата позиција во 2013 

година се судиите, во 2014 политичките лидери и носителите на државни 

(управни) функции во 2015 година. Оваа група носители на функции во 

2013 и 2014 година е петторангирана според оценките на граѓаните за 

нивото на корумпираност, односно на петтата позиција во 2015 година 

се судиите.  

 Ако се сумираат резултатите ќе се види дека во оценките на 

граѓаните нема промени во сетот на институции, професии и дејности 

што се оценуваат меѓу висококорумпираните, но видливо е дека постојат 

определени поместувања во редоследот. 

И во редоследот на групата испитаници – кои одговориле на 

прашањето дека дале мито, нивниот ранг на нивото на корумпираност е 

сличен со вкупниот број на испитаници во однос на петте 

најкорумпирани институции, носители на функции, дејности и 

професии. Така, и според оваа група во 2013 година се царината и 

царинските работници, а во 2014 и 2015 година тоа се политичките 

партии. На втората позиција во 2013 година се судиите, а во 2014 и 2015 

година се политичките лидери. На трето место во 2013 се рангирани 

политичките партии, во 2014 судиите, а во 2015 носителите на државните 

(управни) функции. На четвртата позиција се носителите на државните 

(управни) функции, а во 2014 и 2015 се царината и царинските 

работници. На петтото место во 2013 година се рангирани политичките 

партии, во 2014 носителите на државните (управни) функции, а во 2015 

судиите.  

Ваквите диференцијации укажуваат дека во основа и двете групи 

имаат исти или слични рангирања (перцепции) за нивото на 

корумпираност на институциите, носителите на функции, дејностите и 

професиите. 
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Табела број  18. Ранг според степенот на корумпираност во 2013, 2014 

и 2015 година – тие што дале мито 

 2013 2014 2015 

1  Царината и царинските 

работници 

Во политичките партии Во политичките партии 

2  Судиите   Политичките лидери  Политичките лидери 

3  Политичките лидери  Судиите   Носителите на државните 

(управните) функции  

4  Носителите на државните 

(управните) функции  

 Царината и царинските 

работници 

 Царината и царинските 

работници 

5 Во политичките партии  Носителите на државните 

(управните) функции  

 Судиите  

6  Инспекциските органи   Инспекциските органи   Државните службеници 

7  Државните службеници  Државните службеници  Универзитетските 

професори 

8  Лекарите и здравствените 

работници 

 Лекарите и здравствените 

работници 

 Инспекциските органи  

9  Обвинителите   Обвинителите   Полицајците и 

полициските службеници 

10  Продажбата на државното 

земјиште 

Полицајците и 

полициските службеници 

 Лекарите и здравствените 

работници 

11  Универзитетските 

професори 

Продажбата на државното 

земјиште 

 Продажбата на државното 

земјиште 

12  Полицајците и 

полициските службеници 

 Универзитетските 

професори 

Во секојдневните ситуации 

на граѓаните 

13 Во секојдневните 

ситуации на граѓаните 

Во секојдневните 

ситуации на граѓаните 

 обвинителите  

14  Органите за 

денационализација 

 Органите за 

денационализација 

 Органите за 

денационализација 

15  Новинарите   Новинарите   Новинарите  

16  Приватните 

претприемачи 

 Приватните 

претприемачи 

Приватните претприемачи 

17  Невладините организации  Невладините 

организации 

 Невладините организации 

 

Може да се констатира определена слоевитост во перцепциите на 

испитаниците по години. Имено, во 2013 година редоследот на оценките 

изгледал вака: (1) царината и царинските работници, (2)  политичките 

лидери, (3) во политичките партии, (4)  судиите и (5)  носителите на 

државните (управните) функции. Во 2014 година тој редослед има 

определени измени. Тие се прикажуваат на следниот начин: (1) во 

политичките партии, (2) судиите, (3)  царината и царинските работници, 

(4) политичките лидери и (5) носителите на државните (управните) 

функции. И во 2015 година редоследот го добива следниот облик: (1) во 
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политичките партии, (2)  политичките лидери, (3)  царината и царинските 

работници, (4) носителите на државните (управните) функции, (5)  

судиите. Општата оценка е дека станува збор за релативно стабилна 

група на дејности кои се врзани за државата и обликувањето на 

општествениот живот, кои, според овластувањата и можноста да бидат 

носители на коруптивни активности, се наоѓаат во најизложената група, 

но и според овластувањата, механизмите за сузбивање и спречување на 

корупцијата може да се констатира дека станува збор за најповиканите и 

најодговорни органи и функции во организираното општество. 

Во истражувањето беше поставена батерија прашања за 

оценување според степенот на важност (од 1- најмалку до 7- најмногу) 

ситуациите во кои граѓанинот е најмногу изложен на опасност  на 

ризикот од корупција. Задачата на испитаникот беше да направи ранг на 

ставовите според степенот на важноста која им ја придава според скалата 

најмалку, односно најмногу. 

Според перцепциите на граѓаните оценките за првите три 

најизложени ситуации изгледаат вака: на прво место со највисок ранг се 

во 2013 „во ситуации за остварување на право од здравствено 

осигурување (забрзување на здравствени интервенции), во 2014  и 2015 

година се „ситуациите кога бара работа (вработување) и при 

напредување на  работа. Втора ситуација за изложеност на ризик во 2013 

година е „кога сака да оствари добивка (имотна или друга), или да се 

забрза постапката надвор од процедурата, во 2014 и 2015 година „во 

ситуациите кога сака да ги избегне последиците од сторените прекршоци 

(сообраќајни, финансиски и слични)“. Трета ситуација по ранг во 2013 

година е „ ситуации кога треба да се запише на факултет и при полагање 

на испит“, а во 2014 и во 2015 година „ситуациите кога сака да оствари 

добивка (имотна или друга), или да се забрза постапката надвор од 

процедурата“. И четврторангирана ситуација во 2013 година е 

„ситуациите кога сака да ги избегне последиците од сторените 

прекршоци (сообраќајни, финансиски и слични)“, во 2014 и во 2015 

година во ситуациите „кога пред органите на јавна управа сака да ги 

оствари своите законски права во краток временски период и надвор од 

процедурата“. 

И наједноставната анализа упатува на заклучокот дека степенот 

на изложеноста на ризик од корупција, најчесто е поврзан со ситуациите 

во кои лицата се упатени на институциите каде треба да остварат некоја 

услуга или да задоволат некоја потреба. 
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Табела број  19. Според Ваше мислење во која од следните 

ситуации ГРАЃАНИНОТ најмногу е изложен на ризикот од 

корупција? 
ранг 2013 2014 2015 

7 

 

7. Во ситуации за 

остварување на право 

од здравствено 

осигурување 

(забрзување на 

здравствени 

интервенции) 

4. Во ситуациите кога 

бара работа 

(вработување) и при 

напредување на  

работното место 

4. Во ситуациите кога 

бара работа 

(вработување) и при 

напредување на  

работното место 

6 5. Во ситуациите кога 

сака да оствари добивка 

(имотна или друга), или 

да се забрза постапката 

надвор од процедурата 

1. Во ситуациите кога 

сака да ги избегне 

последиците од 

сторените прекршоци 

(сообраќајни, 

финансиски и слични) 

1. Во ситуациите кога 

сака да ги избегне 

последиците од 

сторените прекршоци 

(сообраќајни, 

финансиски и слични) 

5 6. Во ситуации кога 

треба да се запише на 

факултет и при 

полагање на испит 

5. Во ситуациите кога 

сака да оствари добивка 

(имотна или друга), или 

да се забрза постапката 

надвор од процедурата 

5. Во ситуациите кога 

сака да оствари 

добивка (имотна или 

друга), или да се забрза 

постапката надвор од 

процедурата 

4 1. Во ситуациите кога 

сака да ги избегне 

последиците од 

сторените прекршоци 

(сообраќајни, 

финансиски и слични) 

2. Кога пред органите 

на јавна управа сака да 

ги оствари своите 

законски права во 

краток временски 

период и надвор од 

процедурата 

2. Кога пред органите 

на јавна управа сака да 

ги оствари своите 

законски права во 

краток временски 

период и надвор од 

процедурата 

3 4. Во ситуациите кога 

бара работа 

(вработување) и при 

напредување на  

работното место 

3. Во ситуациите кога 

сака да оствари имотна 

добивка во согласност 

со законот по скратена 

процедура 

3. Во ситуациите кога 

сака да оствари имотна 

добивка во согласност 

со законот по скратена 

процедура 

2 2. Кога пред органите 

на јавна управа сака да 

ги оствари своите 

законски права во 

краток временски 

период и надвор од 

процедурата 

6. Во ситуации кога 

треба да се запише на 

факултет и при 

полагање на испит 

6. Во ситуации кога 

треба да се запише на 

факултет и при 

полагање на испит 

1 

 

3. во ситуациите кога 

сака да оствари имотна 

добивка во согласност 

со законот по скратена 

процедура 

7. Во ситуации за 

остварување на право 

од здравствено 

осигурување 

(забрзување на 

здравствени 

интервенции) 

7. Во ситуации за 

остварување на право 

од здравствено 

осигурување 

(забрзување на 

здравствени 

интервенции) 
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Од понудената содржина во Прегледот може да се констатира 

дека една од погодните ситуации која го зголемува ризикот од 

корумпирање се и ситуациите кога се настојува да се заобиколи правната 

процедура или да се оствари определено право надвор од утврдената 

процедура. 

При барањето на одговори за корупцијата, причините за 

појавувањето, раширеноста, облиците на манифестација и последиците 

што ги има во социјалниот и друг живот на граѓаните се бараат и во 

факторите кои ја условуваат неа. Ова прашање е особено сложено. Тоа е 

предмет на расправа во бројни теоретски концепти25. Во натамошната 

анализа ќе се обидеме, со анализа на батерија на прашања од анкетата, 

да провериме, во почетокот на 2013, 2014 и 2015 година, дали можат да 

се групираат подрачјата на корумпираност и дали тие можат да се 

идентификуваат како фактори26? Употребата на поимот фактор асоцира 

на движечка сила или услов за некој процес или појава. Тој во 

математиката се подразбира како секој број што се множи 

(мултипликандот и мултипликаторот се фактори), значи и технички 

раководител во печатница, но и во секојдневниот говор се употребува 

како силна, моќна, влијателна личност што посредува во некои работи, 

агент; личност што донесува важни одлуки. Оттаму дали групните 

оценки за степенот на корумпираноста на одделни подрачја или 

професии може да се групираат во групи и оттаму да се извлекуваат 

заклучоци дека станува збор за појави кои ги мултиплицираат 

состојбите? Одговорот на овие дилеми се бара преку анализата на 

податоците. Имено, Основата за разговор содржи батерија од 19 

прашања со молба, на графичка скала,  да го оценат степенот на 

корупција. На граѓанинот му беше поставувано прашање: „38. Оценете 

го нивото на корупција кај инспекциските органи  (Оценете на 

следниов начин: од 0 нема до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.)“ 

Овде варира група од 17 ставови со чија помош се оценува 

степенот на корупција кај определени институции во земјата. На 
почетокот со помош на аналитичката алатка Кромбаховиот алфа 

коефициент се утврдува валидноста на инструментот на мерење на 

                                                 
25 Klinke, S., Mihoci, A., Härdle, W. 2012 Exploratory factor analysis in mplus, r and SPSS; 

стр. 4-6; 

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/icots8/ICOTS8_4F4_KLINKE.pdf, URL, 

[пристапено на 22.06.2012] 
26 Walter-Roberts P. F. 2012. Determining the validity and reliability of the cultural 

awareness and beliefs inventory: (A.Dissertation); pp.78-86; 

http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/6013/etd-tamu-2007A-EDCI-

WalterR.pdf?sequence=1, URL [пристапено на 22.06.2012], стр. 78-80; 
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ставовите на граѓаните27. Во следната табела се прикажани вредностите 

на Кромбаховиот алфа коефициент. Од табелата Reliability Statistics 

може да се констатира дека вредноста на Кромбаховиот алфа 

коефициент во 2013 година е 0,864, во 2014 е 0,860 и во 2015 е 0,883. 

Вредноста на овие три коефициенти е висока (секој одделно покажува 

висока вредност) и според практиката во истражувањето на ставовите се 

смета дека е доволен показател да се констатира дека постои поврзаност 

меѓу споредуваните варијабли и дека тие сочинуваат компоненти на 

единствен скор28. 
 

Табела број  20. Cronbach's Alpha  

2013 2014 2015 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,879 17 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,860 17 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,883 17 
 

 

Во анализата се користени  прашањата во кои од испитаниците се 

бара: „Оценете го нивото на корупција: 19. во секојдневните ситуации на 

граѓаните , 20. во политичките партии;  21. кај политичките лидери; 22. 

кај носителите на државните (управните) функции; 23. кај државните 

службеници; 24. кај полицајците и полициските службеници; 25. кај 

царината и царинските работници; 26. кај органите за 

денационализација; 27. кај продажбата на државното земјиште; 28. кај 

инспекциските  органи; 29. кај лекарите и здравствените работници; 30. 

кај судиите; 31. кај обвинителите; 32. кај универзитетските професори; 

33. кај новинарите; 34. кај невладините организации и 35. кај приватните 

претприемачи (сопственици)“. 

Добиените податоци во истражувањето се обработени 

компјутерски во статистичкиот пакет SPSS, при што за сите варијабли се 

пресметани основните статистички показатели: аритметичка средина 

(Mean), стандардна девијација (Std.Dev.), минимален резултат (Min.), 

максимален резултат (Max.), коефициент на варијабилност (Variance), 

симетричност (Skewness) и заобленост (Kurtosis). Нормалноста на 

дистрибуцијата е тестирана со Колмогоров – Smirnov Z тест.  

                                                 
27 Bonacin, D., Smajlović, N.,2007 Faktorska analiza nekih kinematičkih parametara 

završnih faza bacanja koplja; Acta Kinesiologica 1; pp. 58-63; 
28 Цане Т. Мојаноски, Марина Малиш-Саздовска, Марјан Николовски, Катерина 

Крстевска: Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата, 

Факултет за безбедност, Скопје, 2014,  стр.63; 
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Поврзаноста на применетите варијабли е утврдена со 

Пирсоновиот коефициент на корелација (R). За утврдување на 

оправданоста на примената на факторската анализа е пресметан Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) кој во 2013 година 

изнесува 0,883, во 2014 0,862 и во 2015 година 0,882. Бидејќи станува 

збор за високи вредности може да се констатира дека може да се примени 

аналитичката постапка- факторска анализа и да се погледне степенот на 

заситеноста  на определени варијабли29. Слични индикации можат да се 

констатираат и кај Bartlett's Test of Sphericity test чија вредност е 653,858  

во 2013 и 2015 година и 5.813,713 во 2014 година. Вредноста на овој тест 

е значајна, затоа што тој значително е повисок од вредноста на p 

(p=0,001). Во пресметката таа вредност на p изнесува Sig.0,000 за секоја 

година одделно. Затоa, може да се констатира дека пресметката на 

факторската анализа е оправдана, односно може да се примени како 

аналитичка постапка30.   

 

Табела број  21. KMO and Bartlett's Test 
 2013 2014 2014 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,883 ,862 ,882 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 6533,858 5813,713 6533,858 

df 136 136 136 

Sig. 0,000 0,000 0,000 

 

За оправданоста на таквиот став укажува графичката аналитичка 

постапка (поради просторот нив ги приложуваме во прилог) – Scree 

plot31. 

 

Графикон број  2. Scree plot  

2013 2014 2015 

   

                                                 
29 Лаловић Д. 2005. Корелационо-факторска истраживања вербалне способности; стр. 

8-11; Зборник Института за педагошка истраживања; Београд; Година XXXVII; No. 1; 

стр.8-11; 
30Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – аналитички постапки, 

Книга III; Скопје, 2013, стр. 567;  
31Ibidem... стр. 67;  
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За факторизација на матрицата на интеркорелации и 

утврдувањето на латентните структури во истражуваниот простор 

применет е Хотелинговиот метод на главните компоненти (H), за 

утврдување на бројот за значајните главни компоненти применет е 

Каисер-Гутмановиот критериум, а за трансформација на значајните 

главни компоненти (во ортогоналната и косата ротација) се добиваат 

наједноставни структури со примена на ортогоналната Варимакс 

ротација. 

Во натамошната постапка матрицата на интеркорелации е 

факторизирана со помош на Хотелинговиот метод на главни 

компоненти, а бројот на значајните главни компоненти е утврден во 

согласност со Каисер-Гутмановите критериуми. Од истражувачките 

резултати во 2013 година (табела број  6)  може да се констатира дека 

системот на ставови формира четири значајни главни компоненти со 

процент на вкупно објаснета варијанса од 58,36%. Првата главна 

компонента го објаснува најголемиот процент на применетиот систем и 

учествува со 35,271%, втората главна компонента со 9,576%, третата 

главна компонента со 7,303% и четврта главна компонента со 6,215%.  

 

Табела број  22. Карактеристични корени (Lambda) и процент на вкупно 

објаснетата варијанса во 2013 година - Total Variance Explained  
Compo

nent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumul

ative % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % 

 

1 5,996 35,271 35,271 5,996 35,271 35,271 2,960 17,414 17,414 

2 1,628 9,576 44,846 1,628 9,576 44,846 2,472 14,539 31,953 

3 1,242 7,303 52,150 1,242 7,303 52,150 2,403 14,135 46,088 

4 1,057 6,215 58,365 1,057 6,215 58,365 2,087 12,277 58,365 

5 ,861 5,063 63,428       

6 ,762 4,483 67,911       

17 ,272 1,601 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Од истражувачките резултати во 2014 година (табела број  7)  

може да се констатира дека системот на ставови формира четири 

значајни главни компоненти со процент на вкупно објаснета варијанса 

од 57,36%. Првата главна компонента го објаснува најголемиот процент 

на применетиот систем и учествува со 32,16%, втората главна 

компонента со 11,135%, третата главна компонента со 7,428% и 

четвртата главна компонента со 6,215%.  
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Табела број  23. Карактеристични корени (Lambda) и процент на 

вкупно објаснетата варијанса во 2014 година - Total Variance Explained  

- Total Variance Explained  

C
o

m
p

o
n

en
t 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumula

tive % Total 

% of 

Varianc

e 

Cumul

ative % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % 

1 5,468 32,166 32,166 5,468 32,166 32,166 2,880 16,944 16,944 

2 1,893 11,135 43,301 1,893 11,135 43,301 2,480 14,590 31,533 

3 1,263 7,428 50,729 1,263 7,428 50,729 2,264 13,316 44,850 

4 1,157 6,806 57,535 1,157 6,806 57,535 2,157 12,686 57,535 

5 ,937 5,512 63,048             

17 ,295 1,737 100,00             

 

И кај истражувачките резултати во 2015 година (табела број  8)  

може да се констатира дека системот на ставови формира четири 

значајни главни компоненти со процент на вкупно објаснета варијанса 

од 59,71%. Првата главна компонента го објаснува најголемиот процент 

на применетиот систем и учествува со 36,096%, втората главна 

компонента со 9,295%, третата главна компонента со 8,030% и четврта 

главна компонента со 6,291%.  

 

Табела број  24. Карактеристични корени (Lambda) и процент на 

вкупно објаснетата варијанса во 2015 година - Total Variance 

Explained - Total Variance Explained 2015  

C
o

m
p

o
n

en
t 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,136 36,096 36,096 3,176 18,681 18,681 

2 1,580 9,295 45,390 2,656 15,624 34,305 

3 1,365 8,030 53,420 2,179 12,818 47,123 

4 1,069 6,291 59,711 2,140 12,589 59,711 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Врз основа на ортогоналната ротација на податоците може да се 

забележи стабилност и непроменливост на екстрахираните латентни 

фактори независно од применетата постапка за редукција, при што, по 

косата ротација на варијаблите, се добиени нешто почисти фактори.  
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  Табела број  25. Варимакс ротација на оценките за степенот на 

корумпираност  на одделни подрачја во Република Македонија во 2013, 2014 и 

2015 година - Rotated Component Matrixa 
 2013 2014 2015 

Оценете го нивото 

на корупција  

Component Component Component 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Во 

секојдневните 

ситуации на 

граѓаните  

,598         ,532     ,507       

20. Во 

политичките 

партии  
,797         ,860     ,832       

21. Кај 

политичките 

лидери  
,786         ,814     ,823       

22. Кај носителите 

на државните 

(управните) 

функции  

,653       ,366 ,620     ,746     ,308 

23. Кај државните 

службеници  
,614 ,320     ,465 ,414     ,647     ,312 

24. Кај 

полицајците и 

полициските 

службеници  

,355 ,639     ,598   ,323   ,380 ,411     

25. Кај царината и 

царинските 

работници  

,353 ,568     ,699   ,301     ,429   ,520 

26. Кај органите за 

денационализација  
  ,723     ,739     ,341       ,724 

27. Кај 

продажбата на 

државното 

земјиште  

  ,699     ,693     ,396       ,791 

28. Кај 

инспекциските 

органи  

  ,527 ,428   ,617   ,311     ,478   ,553 

29. Кај лекарите и 

здравствените 

работници  

    ,584       ,606     ,650     

30. Кај судиите      ,839       ,760     ,765     

31. Кај 

обвинителите  
    ,750       ,706     ,702     

32. Кај 

универзитетските 

професори  

    ,466 ,348     ,547 ,307   ,568 ,343   

33. Кај новинарите        ,673       ,742     ,711   

34. Кај 

невладините 

организации  

      ,821       ,826     ,807   

35. Кај приватните 

претприемачи 

(сопственици)  

      ,760       ,666     ,763   
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Врз основа на добиените коефициенти, значајни се сатурациите 

кон првиот фактор, се варира околу варијаблите со оценките за степенот 

на корупција  „19. во секојдневните ситуации на граѓаните“  со 

коефициент од 0,598 кој е најнизок во оваа група (одделни автори 

сметаат дека коефициентите под 0,6 не треба да се анализираат). Слична 

е состојбата и во 2015 година со коефициент 0,507. Потоа следи оценката  

„20. во политичките партии“ со висок коефициент на сатурација од 0,797 

(со 0,8,23 во 2015 година), па сатурациите „21. кај политичките лидери“ 

со 0,786 (односно 0,832 во 2015 година) и уше два релативно пониски 

коефициента се однесуваат на корумпираноста „22. кај носителите на 

државните (управните) функции“ 0,653 (односно 07,46 во 2015) и „23. 

кај државните службеници“ со коефициент на сатурација од  0,614, 

(односно 0,647 во 2015 година. Оваа група фактори се екстрахирани 

како втор фактор по заситеност во 2014 година и ги има следните 

вредности: сатурациите „19. во секојдневните ситуации на граѓаните“, со 

коефициент 0,532, „20. во политичките партии“ со коефициент 0,860, 

„21. кај политичките лидери“ со коефициент 0,814 и „22. кај носителите 

на државните (управните) функции“ со коефициент 0,620. Врз основа на 

овие ставови може да се констатира дека станува збор за сет на ставови 

кои нивото на корупција ги фокусира кај институциите и носителите 

на определени функции. Таквата ситуација можеби е последица на 

општата претстава за отсуството на позначајна контрола, но и на 

наметнатата дебата во општеството за вклученоста (или недоволната 

ефикасност во борбата) во корупцијата и коруптивните активности. 

Медиумските претставувања за „придонесот“ во развојот на земјата и 

дебатата за „големите“ корупциски скандали, очигледно влијаеле кај 

граѓаните да се изградат претстави за определен степен на 

корумпираност на институциите и носителите на функции. 

Посебен фактор имаат позитивните сатурации кои се движат  

„24. кај полицајците и полициските службеници од 0,639 во 2013 и 0,598 

во 2014, а додека во 2015 година, воопшто, не го екстрахира во оваа 

група. Потоа следуваат „25. царината и царинските работници“ со 

коефициент на сатурација од 0,568, во 2013 година, 0,699 во 2014 и 0,520 

во 2015 година. Високи коефициенти на сатурација се забележани во 

оценките за корумпираноста кај „26. органите за денационализација“ 

0,723  во 2013 година,  0,739 во 2014 и 0,724 во 2015 година. Потоа 

следуваат сатурации со нешто пониски коефициенти. Тие се однесуваат 

на оценките за корумпираност  при „27. продажбата на државното 
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земјиште“ 0,699 во 2013 година, 0,693 во 2014 и 0,791 во 2015 година. И 

на крајот со најмали коефициенти на сатурација се оценките за „28. 

инспекциските органи“ со коефициент од 0,527 во 2013 година, 0,617 во 

2014 и 0,553 во 2015 година. Овај фактор може се нарече и како фактор 

на корумпираност на јавниот сектор, односно јавните услуги. 

Несомнено е дека општата перцепција на граѓаните за функционирањето 

на определени државни органи или служби, кои се задолжени за 

задоволување на потребите на граѓаните, не ги даваат очекуваните 

ефекти. Затоа, може да се каже дека оваа група варијабли упатува, 

поточно е индикатор, кој укажува на потребата од натамошно 

проучување на положбата и ефикасноста на органите и службите кои 

треба да обезбедат квалитетна услуга. Овде треба да се има предвид, како 

и кај претходната дистрибуција, дека станува збор за една аналитичка 

постапка преку која се екстрахираат определен број на показатели, кои 

повеќе или помалку укажуваат на латентните содржини и влијание на 

определени варијабли, односно претстави кај граѓанството за степенот 

на нивната  корумпираност. Точноста на таквите тврдења треба да се 

доведе во определена корелација со податоците од други извори, како 

што се истражувањата, надзорите, судските случаи и други показатели 

со чија помош ќе може да се утврди колку овие перцепции се резултанта 

на искуството на испитаниците или се под притисок на медиумските и 

други информации кои се пласираат во јавноста. 

Следниот фактор има определени проекции кон варијаблите за 

оценките на корупцијата на судиите, обвинителите, лекарите и 

универзитетските професори. Сатурациите се движат „ 30. кај судиите“ 

од 0,839 во 2013 година, 0,760 во 2014 и 0,765 во 2015 година. Слични се 

коефициентите и „31. кај обвинителите“, со 0,750 во 2013 година, 0,706 

во 2014 и 0,702 во 2015 година. Следат две области од јавните услуги кои 

имаат нешто пониски коефициенти. Тоа се „29. лекарите и здравствените 

работници“ со коефициент на сатурација од 0,584 во 2013 година, 0,606 

во 2014 и 0,650 во 2015 година. И на самиот крај од оваа група се „32. 

универзитетските професори“ со коефициент од 0,466 во 2013 година, 

0,547 во 2014 и 0,568 во 2015 година. 

Овој фактор (со еден работен наслов) може да се нарече фактор 

корупција на заштитните органи. (корупција кај или на заштитните 

органи)? Овде треба да подвлечеме дека поимот заштитни органи е 

многу поширок од перцепциите на граѓаните. 

И на крај последниот фактор со позитивни сатурации кои „34. кај 

невладините организации“ се движат од 0,821 во 2013 година, 0,826 во 

2014 и 0,807 во 2015 година. Потоа следат „33. новинарите со 

коефициент од 0,673 во 2013 година, 0,742 во 2014 и 0,711 во 2015 

година. И на крајот се „35. приватните претприемачи (сопственици)“ со 



 

52 

коефициенти на сатурација од 0,760  во 2013 година, 0,666  во 2014 и  

0,763 во 2015 година. Тој фактор се дефинира како фактор на 

цивилната структура. 

 

   

Имајќи ги 

предвид 

изложените 

резултати 

добиени од 

изолираните 

фактори 

(табела број 

10), може да 

се утврди 

дека меѓу 

факторите 

два и четири 

постои 

статистички 

значајна 

позитивна 

корелација 

на високо 

ниво од 

0,893 и таа 

(корумпираност на јавниот сектор и јавните услуги) е поврзана со 

корупцијата на цивилната структура, односно според степенот на 

сатурацијата со невладиниот сектор и приватните претприемачи, потоа 

висока е корелацијата меѓу четвртиот и вториот фактор чија вредност е 

негативна и на високо ниво од 0,754, па следи односот меѓу третиот и 

четвртиот фактор со висока позитивна корелација од 0,646, следната 

статистички позитивна корелација е меѓу првиот, вториот и третиот 

фактор која се движи на ниво на значајност од 0,588, 0,530 и 0,510 што 

значи дека овие фактори значајно придонесуваат во дефинираната 

структура на нивоата на корумпираност, односно корумпираниот 

простор во земјата. Нешто послаби резултати на средно ниво на 

Табела број  26. Трансформирани компоненти 
Component Transformation Matrix 2013 

Component 1 Функции 2 Услуги 3 Заштитна 4 Цивилна 

d
im

e
n
sio

n
0

 

1 Функции ,588 ,530 ,510 ,336 
2 Услуги -,444 -,069 -,005 ,893 
3Заштитна ,666 -,382 -,568 ,298 
4 Цивилна ,117 -,754 ,646 ,004 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
 

 
Component Transformation Matrix 2014 

Component 1 Услуги 2 Функции 3 

Заштитна 

4 Цивилна 

1 Услуги ,626 ,495 ,499 ,338 

2 Функции ,123 (,548) (,160) ,812 

3 Заштитна (,487) ,661 (,350) ,451 

4 Цивилна (,597) (,134) ,776 ,153 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 
Component Transformation Matrix 2015 

Component 1 Функци 2 

Заштитна 

3 Цивилна 4 Услуги 

1 Функции ,609 ,538 ,367 ,452 

2 Заштитна (,434) (,089) ,896 (,036) 

3 Цивилна (,658) ,626 (,243) ,340 

4 Услуги ,082 ,557 ,062 (,824) 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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значајност се односите меѓу првиот, вториот и третиот фактор. Нивните 

вредности се 0,588, потоа 0,530, односно 0,510 и нешто послабо влијание 

е односот со четвртиот фактор од 0,336. Најслабо влијание е 

воспоставено меѓу четвртиот и првиот фактор со вредност од 0,004. Овој 

коефициент, како и коефициентот меѓу првиот и четвртиот фактор 

(0,117) е на ниско ниво на статистичка значајност и е позитивен.  

Податоците покажуваат дека поврзаноста меѓу факторите е 

статистички значајна и укажува на самостојност и ортогоналност на 

изолираните фактори. Затоа, може да се констатира дека и решенијата 

добиени со помош на косата Облимин трансформација значајно не се 

разликуваат од оние добиени со ортогоналната Варимакс ротација. 

Затоа, во изведување на оваа анализа користевме единствено редукција 

на факторите на основа на Варимаксова ротација32. 

 

Преглед на редоследот на факторите според 

истражувачките резултати 

2013 2014 2015 

1) На корупција кај 

институциите и 

носителите на 

определени функции 

1) Корумпираност 

на јавниот сектор, 

односно јавните 

услуги 

1) На корупција кај 

институциите и 

носителите на 

определени функции 

2) Корумпираност на 

јавниот сектор, 

односно јавните услуги 

2) На корупција кај 

институциите и 

носителите на 

определени функции 

2) Корупција на 

заштитните 

органи  

3) Корупција на 

заштитните органи 

3) Корупција на 

заштитните органи 

3) Цивилната 

структура  

4) Цивилната 

структура 

4) Цивилната 

структура 

4) Корумпираност 

на јавниот сектор, 

односно јавните 

услуги 

 

Иако не се докрај отворени сите прашања, како и тоа дека станува 

збор за перцепции на граѓаните, со сигурност може да се претпостави 

дека ваквите резултати се индикатор кој може да е во функција на 

дебатата за функционирањето на државните органи, барањето решенија 

за непосредна и конкретна акција која е во функција на доброто владеење 

и утврдувањето на политики што ќе бидат во чекор со практиката на 

                                                 
32 Faulend, M.& Šošić, V.: Jeli neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije? Zagreb, Hrvatska 

narodna banka; 1999, стр. 8-9; 
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земјите чии институции се стабилни и свртени кон човекот и неговата 

слобода33.  

 

КОРУПЦИЈАТА РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И 
СЛОБОДИ 

 

Корупцијата како општествена појава е стара колку и самото 

општество*. Парите никогаш не биле доволни кај огромното мнозинство 

на светското население, така што голем број луѓе прибегнуваат кон 

корумпирано и криминално однесување за да ги остварат огромните 

апетити. Се јавува диспропорционалност меѓу можностите за реално 

задоволување на човековите потреби и неограничените желби. За 

остварување на таквите желби човекот се впушта во недозволени 

активности каде основен метод на дејствување е по пат на корупција да  

го остварат она што не можат на друг начин.  

Корупцијата е длабоко инфилтрирана во институциите, со што ја 

намалува нивната моќ за нејзино справување. Корупцијата не би била 

толку стара, ни толку тешка за искоренување да не е тесно поврзана со 

човечката природа. По својата природа човечкото суштество го 

карактеризира алчноста и егоизмот „колку повеќе има толку повеќе сака 

да има“. За да бидеме алчни и егоистични доволно е да ги следиме своите 

инстинкти. Но да бидеме почитувани, позитивни, морални потребно е 

помал или поголем напор во совладување на своите инстинкти. Живеејќи 

во општествена заедница, човекот е изложен на предизвиците и малку се 

оние кои ќе признаат дека на сè би можеле да се спротивстават, со 

исклучок на своите инстинкти. 

Ако се тргне од длабоките корени на корупцијата во човековите 

антрополошки фундаменти, ќе се увиди силата и адаптибилноста на 

корупцијата која е многу тешко да се искорени. Истата доаѓа до израз во 

нестабилни држави, земјите во транзиција, каде во континуитет има 

променливост на правни и морални норми. 

Корупцијата претставува девијантно реализирање на јавната 

служба за лични и семејни цели, за целите на приватниот клан или, пак, 

на некоја група на интереси и како таква е неспоива со системот на 

професионална администрација (ослободени од политички 

волунтаризам) во кој изборот и унапредувањето на кадрите на јавната 

                                                 
33 Вејсељ Љатифи: Прашања околу откривањето и борбата против 

корупцијата;ww.fes.org.mk/.../Veselj%20Latifi,%20Prasanja%20okolu%20otkriv

anjeto%20i%20borbata%20protiv%20kor... [пристапено на 11.02.2011]; 
*  Автор вонреден проф. Марјан Николовски   
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администрација се прави врз основа на професионалните способности и 

без пристрасност на службените лица.34 

Под корупција  се подразбира искористување на функцијата, 

јавното овластување, службената должност и положба за 

остварување на каква и да било корист за себе или за друг. 35 

Корупцијата како современа „инфективна болест“  посебно ги 

загрозува „кревките организми“ на државите во транзиција, како 

последица на повеќе фактори, како што се:  

- економските промени,  

- приватизацијата,  

- слабеењето на одговорноста,  

- недостатокот на демократска традиција и  

- недостатокот на ефикасен систем на реципрочна контрола по 

линијата: држава-политика-граѓанско општество.   

Корупцијата како општествено зло претставува нехумана, 

нецивилизирачка и патолошка појава на јавната администрација што 

резултира од преувеличените функции на државата и од нејзината 

повеќедимензионална моќ.   

Корупцијата не е прост криминал, каде што криминалот и 

криминалните групи ќе ги избркаме некаде по улиците. Корупцијата, 

според природата на работите, се појавува и реализира преку власта, 

независно од која страна започнува иницијативата.36 

Интернaта корупција ја карактеризираат активности на 

подредените службеници (мито, давање подароци) за да се постигне 

некоја корист кај надредениот службеник. 

Индивидуалната корупција значи дејност на поединецот во 

коруптивната практика. Таа дејност е дискретна, пред сѐ,  поради тоа што 

се случува исклучително меѓу две лица. За таквиот чин вината е кај двата 

учесника, како во случајот на давање, така и во случајот на примање 

мито. Овој вид корупција е најраширен. 

Од перспектива на општествената штета најопасна е 

институционалната корупција. Таа условува многу последици меѓу кои 

го разорува вредносниот систем и го забрзува неговото распаѓање. 

Институционалната корупција ја следат слични процеси во политиката и 

на подрачјето на водењето на државата. Влијанието на овој облик на 

                                                 
34 Крегар Ј., „Корупција“, Правен факултет, Загреб (Цитирано според:  Heidenheimer, 

A., Johnston, M., Le Vine, V., Political Corruption, Transaction Publishers, London, 1997) 
35 Закон за ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ „Службен 

весник на Р. Македонија“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, Одлука на Уставен суд од 10.1.2007, 

10/08, и 161/08), член 1-а 
36 М. Лабовик, Македонска ревија за казнено право и криминологија, Скопје, 2004 
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корупција на јавното мислење и јавната свест е големо поради тоа што 

предизвикува страв и неизвесност и пад на моралот кај мнозинството 

граѓани. 

Во демократските држави сè повеќе е очигледен фактот дека 

корупцијата не е само една штетна и неморална активност, туку 

претставува една од главните причини за парализирањето и 

нефункционирањето на државата и нејзините институции. 

Во рамките на меѓународното законодавство во врска со 

законското ограничување на поимот на корупцијата, треба да се спомне: 

Европската граѓанска конвенција за корупција на Советот на Европа, 

што корупцијата ја ограничува на ваков начин: „…под „корупција“ се 

подразбира: барање или понуда, давање или примање, индиректно или 

директно, на една недозволена активност или на некоја друга 

недозволена корист или ветување за ваква недозволена корист што го 

попречува нормалното извршување на некоја одредена функција или 

однесување на корисникот на недозволената активност или на ваквата 

ветена корист“.37 

Резолуцијата на Организацијата на Обединетите нации, 

корупцијата ја дефинира, набројувајќи ги нејзините елементи, и тоа: 

„митото може да ги опфати следниве елементи: а)понудување, ветување 

или давање на какво било плаќање, подароци или друга корист, директно 

или индиректно, од страна на која било приватна  или јавна корпорација, 

вклучувајќи ги и транснационалните корпорации или лице на една 

држава, на кое било јавно официјално лице или избран претставник на 

друга земја, со цел истиот да изврши или да се воздржи од извршување 

на службени  должности во врска со одредена меѓународна трансакција 

и б) давање, барање, присуство, директно или индиректно, од страна на 

некое официјално лице или избран претставник на една држава, било на 

некое плаќање, подарок или друга корист, поради извршување на 

должностите на таквото службено лице или претставник што се поврзани 

со некоја одредена деловна меѓународна трансакција“. 38  

 

 

 

                                                 
37  Европска граѓанска конвенција за корупција на Советот на Европа, член 2 

(изготвена во Стразбур на 4.11.1999 година, на англиски и француски јазик со тоа што 

генералниот секретар на Советот на Европа ќе испрати по еден потврден примерок до 

секоја членка на Советот на Европа и на секоја држава што ќе биде поканета за 

приклучување на оваа Конвенција). 
38 UN General Resolution A/C 3/51/I 3, 26 September 1996: Action against corruption, tocka 

3: a) I b) 
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Анализа на резултатите од истражувањето 

 

Истражувањето коешто беше спроведено во текот на месец 

јануари 2015 година, е со примена на непосредно интервју на примерок 

од 1041 граѓанин, на целата територија на Република Македонија. 

Истражувањето е во прилог на сеопфатната процена на корупцијата и 

истото во голема мерка може да им помогне на властите за подобро 

приспособување на политиките и јакнење на капацитетите на 

антикорупциските тела. Истовремено, на широко е прифатено 

прибирањето на емпириски податоци во оваа област и претставува 

вистински предизвик, како резултат на сложеноста и тајноста на самата 

природа на корупцијата. Овие тешкотии понекогаш се заобиколуваат 

како резултат на фокусирање кон перцепциите за корупција, а не на 

вистински искуства. Индикаторите базирани врз основа на перцепција се 

корисни за подигање на свеста во врска со проблемите и им помагаат на 

властите да се залагаат за носење на конкретни политички мерки и за 

справување со неа, но, за жал, не успеваат да обезбедат јасни индикатори 

за степенот на корупција и да ги пронајдат ранливите области во 

системот.  

Моделот кој е применет во истражувањето овозможува 

непосредни согледувања на граѓаните за општествено-негативните 

појави меѓу кои е и корупцијата. Анализата на резултатите укажува дека 

граѓаните  ја согледуваат корупцијата како основен проблем и  истата ја 

рангираат како еден од посериозните проблеми со кои се соочува земјата 

веднаш после проблемот на невработеноста и сиромаштијата/нискиот 

животен стандард.  

Истражувањето е конципирано така што, се стреми да ги опфати 

сите региони на Република Македонија и да се постигне приближен број 

на испитаници од сите делови во државата, од урбани  и рурални 

средини, како и соодветна мултиетничка застапеност, којашто ќе ја 

отслика и реалната мултиетничка и мултирелигиска компонента на 

државата. Имено, поради релевантност на резултатите водено е сметка 

подеднакво да бидат застапени испитаници од сите региони во 

Република Македонија во согласност со Законот за територијална 

поделеност. Истражувањето е спроведено во 30 општини во Република 

Македонија (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Кисела Вода, 

Сарај, Центар, Чаир, Берово, Битола, Брвеница, Гевгелија, Гостивар, 

Делчево, Демир Хисар, Зрновци, Илинден, Кавадарци, Кичево, Кочани, 

Кратово, Крива Паланка, Куманово, Пехчево, Прилеп, Пробиштип, 

Свети Николе, Струмица, Тетово и Штип). 

Регионалната структура на испитаниците покажува дека таа во 

основа е постигната во сите 8 плански региони на Република 



 

58 

Македонија. Ако направиме споредба со податоците од истражувањето 

спроведено во 2014 година, може да констатираме дека истражувањето 

во 2015 година има подобра територијална покриеност, што значи 

зголемување на бројот на анкетирани, пред сè, во Полошкиот плански 

регион (во 2014 година 89, додека во 2015 година 120 анкетирани) каде 

претежно живее население од албанско етничко потекло, на кој начин 

имаме пореална слика за присутноста на корупцијата во сите 8 плански 

региони населени со население од сите етнички заедници кои живеат во 

Република Македонија. Таквата територијална застапеност реално ги 

отсликува  специфичностите на територијалната дистрибуција. 

Регионално  дистрибуцијата на испитаниците изгледа вака: 

 

Табела број  27.  Дистрибуција на испитаниците според планските 

региони во Македонија 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

V
alid

 

Скопски плански регион 487 46,8 46,8 46,8 

Пелагониски плански регион 120 11,5 11,5 58,3 

Североисточен плански регион 100 9,6 9,6 67,9 

Полошки плански регион 107 10,3 10,3 78,2 

Вардарски плански регион 30 2,9 2,9 81,1 

Источен плански регион 132 12,7 12,7 93,8 

Југоисточен плански регион 55 5,3 5,3 99,0 

Југозападен плански регион 10 1,0 1,0 100,0 

Вкупно 1.041 100,0 100,0   

 

Во однос на половата припадност во истражувањето е обезбедена 

релативно висока присутност на испитаници мажи и жени. Од вкупниот 

број 1.041 испитаник,  507 се мажи а 534 се жени. 
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Графикон број  3. Полова застапеност 

 

 

Во анкетирањето опфатени се испитаници на возраст од 18 до 87-

годишна возраст, што од своја страна повторно оди во прилог на 

репрезентативноста на примерокот, за согледување на мислењето на 

најголемиот број граѓани на секоја возраст, од најмалата, средното доба 

до највозрасната популација. Направена е анализа на корупцијата во сите 

сегменти на човековата егзистенција. Од анкетираните доминира 

возраста на работоспособното население, кое и најмногу има контакти 

со претставниците на институциите, а со тоа и изложеност на ризик од 

корупција. 

Табеларното прикажување на испитаниците според возраста 

изгледа вака: 

 

Табела број  28.  Испитаници според возраста 

Возраст Испитаници Процент 

До 20 години 126 12,10% 

Од 21 до 30 години 263 25,26% 

Од 31 до 40 години 175 16,81% 

Од 41 до 50 години 271 26,03% 

Од 51 до 60 години 130 12,49% 

Од 61 до 70 години 58 5,57% 

Од 71 до 80 години 15 1,44% 

Од 81 до 87 години 3 0,29% 

Вкупно 1041 100,00% 

Мажи

49%
Жени

51%

Испитаници според полот
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Графикон број  4.  Испитаници според возраста 

 
 

 

Може да се оцени дека е остварена репрезентативност според 

возраста. Имено, 37,3% од испитаниците се на возраст до 30 години, 

односно 53,4% се на возраст до 40 години. Повеќе од половина од 

испитаниците се на возраст до 40 години, структура на население кое е 

најмногу работоспособно и во најголем процент изложено на ризик на 

некој од моделите на корупција. Структура на население кое секојдневно 

е во комуникација со државните институции и е во можност да го оцени 

нивото на корупцијата, на основа на сопственото искуство. На возраст од 

31 до 50 години се 42,53%, а додека на возраст од 51 до 70 години се 

18,06% испитаници. 

Корупцијата како општествено-негативна појава подеднакво ги 

засега сите граѓани без оглед на нивната национална, верска и етничка 

определба. При определување на примерокот водено е сметка во 

истражувањето да бидат вклучени граѓани од сите етнички заедници во 

приближен процент спрема официјалните податоци на процентуалната 

застапеност на етничките заедници на територијата на Република 

Македонија. За разлика од 2014 година, каде еден  од недостатоците во 

истражувањето е помал примерок на анкетирани –Албанци, пред сè, од 

126; 12%

263; 25%

175; 17%

271; 26%

130; 13%

58; 6% 15; 1% 3; 0%

Испитаници според возраст

до 20 години од 21 до 30 години од 31 до 40 години од 41 до 50 години

од 51 до 60 години од 61 до 70 години од 71 до 80 години од 81 до 87 години
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Полошкиот регион со што не ја отсликуваше реалната слика за 

корупцијата во одредени региони населени со население од друга 

етничка заедница која е во солиден процент од вкупното население во 

Република Македонија. Во текот на 2015 година бројот на анкетирани 

граѓани од албанска етничка заедница е зголемен од 217 на 261 со 

зголемување од 44 анкетирани Албанци, пред сè, од Полошкиот регион 

кој и според официјалните статистички податоци е населен претежно со 

население од албанската етничка заедница. Од тој аспект може слободно 

да кажеме дека една од карактеристиките на примерокот според 

етничката припадност e неговата репрезентативност, застапувајќи ги 

сите етнички заедници што живеат во Република Македонија 

процентуално застапени во согласност со официјалните статистички 

податоци од Заводот за статистика на Република Македонија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 29. Испитаници по 

национална припадност  
 f % 

Македонец 696 66,9 

Албанец 261 25,1 

Турчин 27 2,6 

Влав 9 ,9 

Ром 23 2,2 

Србин 23 2,2 

Бошњак 1 ,1 

Друго 1 ,1 

Вкупно 1.041 100,0 
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Графикон број  5.  Национална припадност    

 
 

 

За разлика од 2014 година, каде имавме 245 анкетирани граѓани 

со муслиманска вероисповед, во текот на истражувањето од 2015 година 

тој број е зголемен за 63 анкетирани граѓани со муслиманска 

вероисповед, односно анкетирани се вкупно 308 граѓани. Како и кај 

етничката застапеност, исто така, и според религиската припадност 

испитаниците ги следат карактеристиките на македонското општество, 

кое се карактеризира со мултиетичност и мултирелигиска застапеност. 

Од испитаниците 705 или 67,7% се православни, 308 или 29,6% се 

муслимани, додека како католици се изјасниле 9, протестанти 3 и атеисти 

16 или 1,5%. Таквата процентуална застапеност на мултирелигискиот 

состав на анкетираните граѓани ја отсликува реалната слика на 

мултирелигискиот состав на населението со што дава пореална слика за 

застапеноста на корупцијата која подеднакво ги засега граѓаните без 

оглед на нивната национална и верска определба.  

  

 

 

 

 

 

Македонец

Алабанец

Турчин
Влав

Ром

Србин

Бошњак
друго

Испитаници
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Табела број 30. Испитаници 

според вероисповед 

Графикон број  6. Испитаници 

според вероисповед 
 

 f % 
Православна 705 67,7 

Муслиманска 308 29,6 

Католичка 9 0,9 

Протестант 

ска 
3 0,3 

Атеист 16 1,5 

 Вкупно 1.041 100,0 

 
 

Процентуалната застапеност на испитаниците според 

образованието изгледа вака: 

 

 

Табела број 31. Испитаници 

според образование 

Графикон број  7. Испитаници 

според образование 

 f % 

Без 

образование 
14 1,3 

Основно 

образование 
60 5,8 

КВ 66 6,3 

ССС 530 50,9 

ВШС 91 8,7 

ВСС 247 23,7 

М-р на науки 27 2,6 

Д-р на науки 6 ,6 

Вкупно 1.041 100,0 
 

 

 

Може да се констатира дека 50,09% од испитаниците се со средно 

образование, 5,8% се со основно, односно 1,3% се без образование и 6,3% 

се испитаници кои имаат определена квалификација. Од податоците 

може да се констатира дека 12,1% од испитаниците се со основно 

705; 68%
308; 30%

9; 1%

3; 0%

16; 1%

Вероисповед

православна муслиманска католичка

протестантска атеист

без 

образов

ание

1%

основно

6%
КВ

6%

ССС

51%

ВШС

9%

ВСС

24%

м-р на 

науки

3%

д-р на 

науки

0%

Образование
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образование и се квалификувани. Втората значајна група се ис-

питаниците со високо образование. Тие учествуваат со 23,7%, а заедно 

со магистрите и докторите на науки со 26,9%. За разлика од 2014 година 

каде анкетирани граѓани со високо образование се 172, во 2015 година 

тие се 247, што значи имаме зголемување на бројот на анкетирани 

граѓани со високо образование за 65 лица. Исто така, се зголемува и 

бројот на граѓани со завршено високо образование кои се регистрираат 

во Агенцијата за вработување. Тоа е категорија на граѓани кои се 

изложени на поголем ризик на корупција од останатата група на граѓани.  

Доколку кон оваа група се приклучат и оние што имаат завршено вишо 

образование, тие изнесуваат 35,6% од испитаниците. Ваквата дистрибу-

ција е релевантна, односно репрезентативна, соодветствува со 

образовната структура на населението во Република Македонија.  

Од оваа дистрибуција може да се констатира дека е обезбедена 

репрезентативност на примерокот, односно тој ги следи основните 

карактеристики на образовната структура на возрасното население во 

Република Македонија. 

Повеќето од половината испитаници се со средно стручно 

образование, структура која е најмногу застапена од вработеното 

население, кое е работоспособно и секојдневно е во комуникација со 

претставниците на институциите на системот и се изложени на 

потенцијална опасност за нивно инволвирање во корупциски кривични 

дела. Оттука е и значењето на нивното мислење во презентирање на 

нивните ставови за корупцијата поради пообјективна слика на 

застапеноста на корупцијата во одделни сегменти од општеството. 

 

Табела број  32.  Испитаници 

според работниот статус 

Графикон број  8. Испитаници 

според работниот статус 
 f % 

(1) Вработен 605 58,1 

(2) Невработен 205 19,7 

(3)П пензионер 73 7,0 

(4)Студент/ученик 158 15,2 

Вкупно 1041 100,0 
 

 
 

Според работниот статус меѓу анкетираните преовладуваат 

испитаниците што се изјасниле како вработено лице и тоа 605 или 58,1% 

(1) 

вработе

н

58%

(2) 

неврабо

тен

20%

(3) 

пензион

ер

7%

(4) 

студент

/ученик

15%

Занимање

(1) вработен (2) невработен

(3) пензионер (4) студент/ученик
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од вкупниот број на испитаници имаат таков статус, на второ место по 

бројноста од анкетираните се невработените лица со вкупен број од 205 

анкетирани или 19,7%,структура на население кое е во континуирана 

комуникација со претставниците на институциите како активни баратели 

на работа и се изложени на ризик да понудат мито за доаѓање до работно 

место, потоа следуваат испитаниците чиј статус е студент, односно 

ученик со вкупен број од 158 лица или 15,2%, а 73 лица или 7% се 

пензионери.  

Најголемиот дел од испитаниците се вработени лица 605 или 

58,1%. Вработените лица имаат искуство за процена на застапеноста на 

корупцијата (дали воопшто постои, во кои облици се јавува, во кои 

сегменти од институциите и сл.). Од особена важност за истражувањето 

се искажаните лични искуства на граѓаните кои имале сопствено 

искуство во нудење на мито за остварување на одредени свои права. Како 

познавачи на приликите во општеството истите можат и да дадат 

валидни сознанија за корупцијата врз чија основа и се темелат 

заклучоците за јавното мислење на граѓаните за корупцијата. 

Во врска со добиените податоци за начинот на информирање за 

корупцијата, најголем процент се изјасниле дека за корупцијата се 

информирале преку медиумите, односно 411 испитаници или 39,5% од 

вкупниот број на испитаници, еден од начините за информирање за 

корупцијата се и пријателите со 55 испитаници, или 5,3%, односно 

комбинацијата медиуми и пријатели учествува со 466 испитаници или 

44,8%, потоа следуваат на работно место со 37 испитаници или 3,6%, од 

семејството 20 или 1,9% итн. Она што е карактеристично како одговор 

на ова прашање е далеку поголемиот процент на испитаници кои се 

изјасниле дека за корупцијата се информирале преку медиумите. Ако се 

врши споредување на процентите за начинот на информирање 

најдоминантни се кај медиумите и тоа со десетици пати поголем процент 

во однос на другите начини на информирање за корупцијата. 
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Табела број  33.  Начин на информирање 

за корупцијата 

 f % 

Во семејството; 20 1,9 

Во училиштето; 19 1,8 

Од пријателите; 55 5,3 

Од медиумите; 411 39,5 

На работното место; 37 3,6 

Од друго место 2 ,2 

Од пријатели и медиуми 149 14,3 

Од медиуми и на раб. место 66 6,3 

Пријатели, медиуми, раб. 

место 
70 6,7 

Друго 212 20,0 

Вкупно 1041 100% 

 

Графички приказ, за начинот на информирањето на граѓаните на 

Република Македонија за корупцијата, изгледа на следниов начин: 

 

Графикон број  9.  Начин на информирање за корупцијата      

 
 

Од анализата на табелата за начинот на информирање за 

корупцијата, може да се заклучи дека речиси половината испитаници за 

корупцијата се информирале и научиле од средствата за јавно 

информирање. За разлика од 2014 година, каде 332 граѓани се 

во семејството;

во училиштето;
од пријателите;

од медиумите;

на работното 

место;

од друго место

од пријатели и 

медиумиод медиуми и 

на раб. Место

пријатели, 

медиуми, 

раб.место

останато

Информирање за корупцијата
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информирале за корупцијата преку средствата за јавно информирање во 

2015 година тој број се зголемил на нови 79 граѓани, што укажува на 

моќта и влијанието на медиумите од година во година се зголемува и 

истите имаат сè поголемо влијание во креирањето на јавното мислење 

кај граѓаните за општествените појави, па и за корупцијата за една од 

поприсутните општествено-негативни појави. Во однос, пак, на другите 

начини на информирање процентот за информираност од медиумите е 

далеку повеќекратно поголем, како што се: образовните институции, 

семејството, деловните субјекти, на работното место и сл.  Се поставува 

прашањето за објективноста на медиумите и нивната подложеност на 

влијание од страна на политичките партии, поединци, организирани 

криминални групи и сл. Доколку процентот на необјективност на 

медиумите е поголем, поголема е и можноста по пат на корупција да се 

влијае од страна на поединци или групи за сфаќање на корупцијата во 

пошироката јавност на начин како ќе им одговара на нарачателите и 

финансиерите на прилозите за корупцијата, кои се емитуваат во 

средствата за јавно информирање. Необјективното и пристрасно 

новинарство оди повторно во прилог на остварување на интересите на 

криминалните организации кои се користат со корупција како еден од 

модалитетите за остварување на своите цели.  

Овие податоци за огромната улога на медиумите во креирање на 

јавното мислење за корупцијата се од особена важност кога станува збор 

за градење на демократски систем каде медиумите ќе имаат улога на 

објективно информирање без никакви влијанија од кои било структури. 

На тој начин граѓаните ќе имаат објективни информации и ќе градат 

реални претстави за случувањата во државата а со тоа и за корупцијата 

како еден сегмент од многуте општествено-негативни појави. 

Односот на медиумите и општеството е повеќеслоен и сложен. 

Без слободни, независни и критички медиуми незамисливо е да се 

развива демократијата. Новинарите изразуваат и укажуваат, отворено и 

критички, на сите неправилности во развојот на општеството со цел 

истите да се коригираат. Во развојот на општеството во континуитет се 

менувале потенцијалните ризици и опасности. Како еволуирало 

општеството еволуирале и општествено-негативните појави кои го 

загрозуваат општеството. Основна задача на седмата сила е да ги 

истражува појавите поврзани со опасностите по општествениот развој и 

објективно да ги информира граѓаните како би се имало реална слика за 

причините и факторите кои доведуваат до појава и развој на 

општествено-негативните појави. Медиумите се мошне значаен сојузник 

во навремено детектирање на негативните појави и истакнување на 

поединци или групи кои ги поддржуваат и прикриваат истите. На тој 

начин медиумите ќе овозможат детектирање на лицата кои се 
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коруптивни и кои ги злоупотребуваат своите службени овластувања за 

приватни интереси, на кој начин оневозможуваат државните институции 

да функционираат и преземаат навремени мерки за превенирање и 

справување со корупцијата. Проблемот се јавува кога медиумите 

објективно ќе изнесат одредени информации за инволвираност на 

поединци од власта кои се инволвирани во негативните појави. Никој, а 

особено владејачката гарнитура не сака да биде критикувана од 

медиумите, затоа што на тој начин се создава реална слика за 

инволвираност на поединци од владејачката гарнитура во негативните 

појави со што се креира јавното мислење кое може да има влијание кај 

поширокото гласачко тело на наредните избори за соборување на 

криминогените политички структури.  

Медиумите, на некој начин, ја извршуваат функцијата на стража 

која го предупредува општеството на најавуваните опасности. Според 

Ласвел медиумите имаат задача да објаснуваат и толкуваат информации 

со цел општеството да ја разбере онаа што е со нив содржана. Значи, 

медиумите не вршат само едноставно пренесување на информациите 

туку и ги објаснуваат, како припадниците на општеството ги сфаќаат за 

што тие зборуваат. Може да се каже дека медиумите имаат улога на 

коректор на власта во зависност од нивната имуност на влијанието на 

власта врз нив во прилог на објективно прикажување на реалноста. На 

тој начин се гледа и нивната вистинска улога во креирањето на 

објективната вистина за појавите во општеството меѓу кои и 

општествено-негативните појави кои го разоруваат системот на 

општеството како што е и корупцијата. Доколку поединци од 

институциите се инволвирани во општествено-негативните појави, а, од 

друга страна, имаат влијание врз медиумите, во тој случај преку 

медиумите можат да влијаат врз необјективното информирање, односно 

креирање на јавното мислење коешто е необјективно и во прилог на 

прикривање на нивната криминална активност. 

 

Меѓусебното влијание на медиумите и 
општеството 

 

Односите во едно општество ги одредуваат и односите на 

медиумите и општеството. Медиумите не може да ги набљудуваме ниту 

надвор ниту, пак, над општеството. Какви ќе бидат медиумите зависи од 

самото општество или со други зборови „какво ни е општеството такви 

ни се и медиумите“. 

Медиумите во секое општество се познати како седма сила, 

истите се со многу голема сила и можат да влијаат на општеството и на 
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поединецот. Самото општество треба да овозможи услови на новинарите 

да можат да дејствуваат професионално, самостојно и независно, а 

остварувањето на влијанието на таквото известување не е повеќе на 

новинарите туку и на другите делови на јавноста и цивилното општество. 

Новинарите не смеат да бидат во функција на судии, обвинители, 

полицајци, тие само треба да си ја извршуваат својата новинарска работа 

со која треба објективно да укажуваат на она што се случува, а другото е 

на другите општествени инструменти. 

Денес е познато дека јавното комуницирање е дел од културната 

индустрија и дејствува спрема законитостите на пазарот, но и нивните 

производи (весници, Интернет, ТВ, радио, книги, филмови и сл.) се 

клучни за креирање на впечатоци, доживувања и чувства кои ни 

оневозможуваат разбирање на светот. 39 

 

Што очекува јавноста - граѓаните од медиумите:40 

- Информирање на граѓаните како тие би можеле да дејствуваат; 

- Истакнување на одговорноста на граѓаните за корупцијата; 

- Запознавање на граѓаните со последиците од корупцијата; 

- Контролирање на владините програми за справување со 

корупцијата; 

- Превентивно дејствување: создавање на опкружување во кое 

корупцијата не е добредојдена 

Според истиот автор една од основните карактеристики на 

современите медиуми треба да биде транспарентноста - Медиумите 

мораат да бидат транспарентни и „слободни“ од корупцијата. 

Сопственоста на медиумите, методите на собирање на информации и 

новинарската етичност мораат да бидат подложни на увид на јавноста, 

ако се очекува да им се верува на нивните извештаи за корупцијата во 

општеството. 

 

На прашањето - „Според моето мислење под корупција се 

подразбира“ понудени се неколку можни одговори за сфаќањето на 

поимот корупција. Меѓу понудените одговори се: давање мито, примање 

мито, злоупотреба на овластувањата, противзаконско посредување, 

нешто друго. Најголем дел од анкетираните 227 или 21,8% се изјасниле 

дека под поимот корупција ги подразбираат сите понудени поими 

                                                 
39 Peter Golding & Graham Murdock, „Culture, Comunications and Political Economy“, 

објавено во Масмедија и Mass Media and Society, 2012 
40 Rosemary Armao, 2010, Center for International Media Assistance 
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заедно, односно: примање и давање мито, злоупотреба на овластувањата 

и противзаконско посредување, 218 или 15% под корупција 

подразбираат давање и примање мито, 166 или 12% примање, давање 

мито и злоупотреба, 106 или 10,2% злоупотреба на овластувањата, 42 

или 4% примање мито е асоцијација за корупцијата, 91 или 8,7% 

подразбираат примање мито. Добиените резултати за сфаќање на поимот 

корупција, графички можеме да ги прикажеме на следниов начин: 

 

Табела број 34. Што 

подразбираме под корупција 

Графикон број 10. Што 

подразбираме под корупција 

 f % 

(1) Давање мито 42 4,04 

(2) Примање мито 91 8,76 

(3) Злоупотреба на 

овластувањата; 
106 10,20 

(4) Противзаконско 

посредување 
43 4,14 

(5) Нешто друго 3 0,29 

давање и примање 

мито 
218 20,98 

примање, давање 

мито, злоупотреба 
141 13,57 

примање, давање 

мито, злоупотреба, 

посредување 

227 21,85 

друго 168 16,17 

Вкупно 1039 100,00 
  

 

Најголем број од анкетираните испитаници се изјасниле дека 

примањето и давањето мито се најчестите облици на корупцијата, потоа 

следува давање мито, примање мито и злоупотреба на овластувањата. 

Резултатите од истражувањето укажуваат дека меѓу граѓаните на Репуб-

лика Македонија доминира свеста дека најмногу се злоупотребуваат 

овластувањата и дека тие се извор на корупцијата и коруптивното 

однесување. Постојат одредени типови на јавни службеници кои бараат 

мито почесто од другите, а постојат одредени постапки и ситуации во 

кои корисниците на јавните услуги сè повеќе се склони да понудат мито 

на јавните службеници сè со цел да се премостат бирократските 

процедури и побрзо да се заврши постапката Јасен е индикаторот дека 

одредени институции во целост не ја извршуваат својата функција во 

делот на спречување на корупцијата. Ако тука се додаде и претходно 

споменатиот индикатор за огромното влијание на медиумите во 

креирањето на ставовите за корупцијата, можат да се увидат и причините 

за недоволната ефикасност во справувањето со корупцијата, како и 

(1) 

давање 

мито (2) 

примањ

е мито

(3) 

злоупот

реба на 

овласту

вањата;

противз

аконско 

осредув

ање

(5) 

Нешто 

другодавање 

и 

примањ

е мито 

примањ

е, 

давање 

мито, 

злоупот

реба

примањ

е,давање 

мито, 

злоупот

реба,пос

редувањ

е

останато

Под корупција се подразбира
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рангирањето на Република Македонија во групата на држави со индекс 

под 50 (поточно 43) и се наоѓа во групата на држави што се со сѐ  уште 

високо ниво на корупција. 

Доминира свеста дека најмногу се злоупотребуваат 

овластувањата и дека тие злоупотреби се најголемиот извор на 

корупцијата и коруптивното однесување. Во системите каде имаме 

контролирани медиуми, на граѓаните им е јасно дека злоупотребата на 

положбата и овластувањата, всушност, е најприсутниот облик на 

корупција. А тоа, пак, од своја страна претставува сериозен индикатор 

дека одредени облици на контрола на државните институции се отсутни, 

односно дека законските механизми не ја остваруваат контролната 

функција. 

Резултатите од истражувањето одат во прилог на потврда на 

тезата дека вршењето на власта или извршувањето на определени 

управни работи сè повеќе се доживува или практикува како лична 

сопственост. Таквите ставови на граѓаните треба да се анализираат 

подлабоко, односно да се бараат корените во наследството поврзано со 

разбирањето на власта и нејзиното вршење. Всушност, византиско-

османлиското наследство нè упатува на тоа, дека носителите на власта 

(не само поединците, туку и партиите, на пример,) се однесуваат така 

како тие да се институции, а не дека тие се носители, поточно вршители 

на функција. Затоа, ако отворено се изрази став за нешто или за некоја 

постапка, дека таа постапка не е утврдена во согласност со законот, 

тогаш имате јавна стигматизација и атак дека сте против таа и таа 

институција и дека вие ги омаловажувате нивните резултати. На тоа 

треба да се додаде дека во услови на контролирани медиуми (можноста 

регулаторното тело без поголем увид да врши притисок за структурата 

на програмата, интерпретацијата на роднинските врски на сопствени-

ците и носителите на политичката власт, или државното тело за елек-

тронски комуникации без какво било објаснување одзема фреквенции), 

на граѓанинот му е јасно дека злоупотребата на положбата и овластува-

њата, всушност, е најприсутниот облик на корупција. 
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На прашањето „Според Ваше мислење во кои од следните 

ситуации најмногу граѓанинот е изложен на ризик на корупција?“  
Рангирањето на ситуациите според степенот на важноста е 

вршено на следниот начин: со 1 најмалку, а со 7 најмногу. Рангот на 

изложеноста на корупција изгледа изгледа вака: 

 

Табела број  35.  Ранг на ставовите според кои од следните 

ситуации најмногу граѓанинот е изложен на ризик на корупција 

 

1. Во ситуациите кога сака да ги избегне последиците од сторените прекршоци 

(сообраќајни, финансиски и слични) 
4,60 

 

2. Кога пред орг. на јавн. упр. сака да ги оствари своите законски права во краток 

врем. период и надвор од процедурата 
4,09 

 

3. Во ситуациите кога сака да оствари имотна добивка во согласност со законот 

по скратена процедура 
4,07 

 

4. Во ситуациите кога бара работа (вработување) и при напредување на  работа 4,71 

5. Во ситуациите кога сака да оствари добивка (имотна или друга), или да се 

забрза постапката надвор од процедурата 
4,40 

 

6. Во ситуациите кога треба да се запише на факултет и при полагање на испит 3,81 

7. Во ситуациите за остварување на право од здравствено осигурување 

(забрзување на здравствени интервенции) 
3,76 

 

 

Најизложен на ризик на корупција е граѓанинот во ситуациите 

„кога бара работа (вработување) и при напредување на работа“. Имено, 

според перцепцијата на граѓаните од максимална оценка 7,00 просечната 

оценка изнесува 4,71. Тоа укажува дека значителен дел од испитаниците 

овој ризик го рангирале на високите места на изложеност на опасност од 

корупција. Република Македонија е во групата на држави со висок 

процент на невработеност. Многу е поголема побарувачката за нови 

работни места отколку што е понудата за вработување во јавниот и 

приватниот сектор. Пред сè, граѓаните покажуваат поголем интерес за  

обезбедување на работно место во државните и јавните институции, каде 

и се поголеми ризиците од коруптивно однесување на претставниците на 

институциите кои имаат можност да влијаат во изборот на новите 

вработувања. Граѓаните за да го решат најелементарното прашање, а тоа 

е вработувањето т.е. егзистенцијата, најчесто се одлучуваат и да понудат 

мито за да дојдат до ново работно место. Лошата економска состојба и 

невработеноста, вишокот на работната сила дејствува како фактор за 

појава и развој на корупцијата. Јавната администрација е најголемиот 

работодавец во Република Македонија и тоа се поврзува со сигурни 

работни места. Процесот на вработување, иако е регулиран со цел да се 

обезбеди транспарентност, на службениците за избор на кандидатите им 

остава простор за одредена дискреција. Во согласност со националните 
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начела, правила и практики, вработувањето треба да биде врз основа на 

способност и искуство, но често пати како клучни фактори при изборот 

се појавуваат непотизмот, кронизмот, па дури и подмитувањето.  

Вработувањето во јавниот сектор е привлечно не само поради 

природата на самата работа, туку и поради предностите што се 

карактеристични за работата во јавната администрација, како што е 

сигурноста на работното место, социјалниот статус и соодветниот 

надоместок. Во оваа смисла, Република Македонија не е исклучок и, 

според резултатите од истражувањето, околу 20% од граѓаните или 

членови на нивните домаќинства конкурирале за работа, а од нив 18% 

добиле работа во јавниот сектор во последните три години пред 

истражувањето. Од оние што успеале, 6% признаваат дека платиле, дале 

подарок или направиле некаква услуга за да бидат примени на работа. 

Податоците покажуваат дека постапките за вработување во јавниот 

сектор во  Република Македонија се недоволно транспарентни, барем 

според мислењето на кандидатите што не биле избрани: според истото 

истражување, три четвртини од оние што не биле вработени сметаат дека 

некој друг бил вработен како резултат на непотизам, кронизам или 

подмитување. 

Околу 20% од граѓаните на Република Македонија или членови 

на нивните домаќинства аплицирале за работно место во јавниот сектор 

во последните 3 години пред спроведувањето на анкетата, но од тие  

коишто се вработиле, 6% признаваат дека платиле пари, дале подарок 

или услуга во замена за работното место. Меѓу оние кои не успеале, 

постои широка перцепција дека факторите како протекции, непотизам 

или поткуп одиграле одлучувачка улога при процесот на вработување, 

додека само 7% веруваат дека изборот е направен врз основа на 

заслуги.41 

Следната оценка е нешто пониска и изнесува 4,6 и се однесува на 

ситуациите „кога сака да ги избегне последиците од сторените 

прекршоци (сообраќајни, финансиски и слични),  ситуациите кога пред 

органите на јавната управа сака да ги оствари своите законски права во 

краток временски период и надвор од процедурата со оценка 4,09. Со 

оценка 4,07 е оценета ситуацијата кога сака да оствари имотна добивка 

во согласност со законот по скратена процедура, додека „ситуациите 

кога сака да оствари добивка (имотна или друга), или да се забрза 

постапка надвор од утврдената процедура“ е оценета со 4,4, ситуациите 

кога треба да се запише на факултет и при полагање на испит со оценка 

                                                 
41 Корупцијата во Поранешна Југословенска Република Македонија 

http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/corruption/Corruption_Report_fYR_Macedonia_Macedonian_web.pdf , 

стр.9 
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3,81 и со најниска оценка од 3,76 се оценети ситуациите кога граѓанинот 

има потреба „за остварување на право од здравствено осигурување 

(забрзување на здравствени интервенции)“. 

Во истражувањето нѐ интересираа оценките за степенот на 

изложеност на корупција на политичарот. Притоа, беа забележани пет 

ситуации, и од граѓанинот беше побарано да ги рангира според степенот 

на изложеност на корупција на политичарот. Дистрибуцијата на 

одговорите е дадена во следната табела.  

 

Според Ваше мислење во која од следните ситуации 

ПОЛИТИЧАРОТ најмногу е изложен на ризикот од корупција? 

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 5  - најмногу. Во секој ред се 

заокружува еден број. Заокружениот број може да се заокружи само 

еднаш во кој било ред.) 

 

Табела број  36. Ранг на оценки во која од следните ситуации 

ПОЛИТИЧАРОТ најмногу е изложен на ризикот од корупција? 
1. Во ситуациите на политички договарања (коалициони договори и слично) со 

другите партии (политичари) 
0,78 

2. При политички договарања со носителите на јавните функции (пратеници, 

членови на Влада и други функционери) 
1,76 

3. Во ситуациите на избори (за придобивање на избирачите) 3,08 

4. Во сит. на можно користење на политичкото влијание (на моќта) за остварување 

на материјална и друга лична корист 
4,22 

5. При учество во комисии, особено за јавни набавки 4,33 

 

Ако се погледне редоследот на степенот според изложеноста на 

ризикот од корупција, ќе се констатира дека политичарот најчесто е 

изложен на корупција „во ситуации при учество во комисии, особено за 

јавни набавки. На скала од 1-најмалку до 5-најмногу ситуацијата при 

јавни набавки како можност за корупција е оценета со 4,33. Ако се 

направи анализа на реализирани кривични пријави од областа на 

организираниот криминал и корупцијата може да се констатира дека 

најголем процент од истите е поврзан со кривични дела во делот на 

организираниот економско-финансиски криминал со кој најмногу се 

оштетува државниот буџет на Република Македонија. Најголемиот 

процент, пак, во делот на економско-финансискиот криминал е поврзан 

со јавните набавки, ситуации каде и најмногу се оштетува буџетот на 

Република Македонија.  

На второ место со оценка од 4,22 од страна на граѓаните се 

оценети ситуациите на можно користење на политичко влијание ( на 

моќта) за остварување на материјална и друга лична корист. Ситуациите 

на избори (за придобивање на избирачите) е на трето место со оценка од 
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3,08, односно највисок ризик на корупција и коруптивни активности има 

за изборите. Зошто граѓаните високо ја рангираа изборната корупција? 

Одговорот може да се бара, пред сè, во воспоставената практика дека 

предизборниот процес е период кога „сè е дозволено“, односно кога 

корумпирањето се смета за дел од кампањата и грижата за бирачите 

(граѓаните). Така, од медиумите сме информирани дека во тој период има 

зголемена грижа за социјалните случаи и за лицата со посебни потреби, 

за одделни социјални категории или професии, па сѐ до ситуацијата за 

време на изборите државните органи да реализираат определени 

обврски, како што е, на пример, исплатата на субвенциите и сл. На 

изборите од 2009 година, податоците покажуваат дека во просек 5% од 

граѓаните на последните локални избори и 5% на последните 

парламентарни или претседателски избори им било посочено да гласаат 

за одреден кандидат или политичка партија во замена за конкретна 

понуда на пари, добра или корист. 42 

 

 На четврто или претпоследно место со оценка 1,76 се оценети 

ситуациите на политичките договарања со носителите на јавни функции 

(пратеници, членови на Влада и други функционери), додека на 

последното место со оценка 0,78 се оценети ситуациите на политички 

договарања (коалициони договори и слично) со други партии 

(политичари). 

 

На прашањето „Во која од следните ситуации носителот на 

државна функција е најмногу изложен на ризик од корупција“, 

дадени се 4 можни ситуации во кои носителот на државната 

функција најмногу е изложен на ризик од корупција и тоа: 

 

1. Во управната постапка, во ситуациите кога се решава за редовни 

управни работи 

2. Во управната постапка, во ситуациите при решавање на управните 

спорови; 

3. При реализација на јавните набавки 

4. Во ситуации на службено постапување кон роднините и пријателите 

 

Граѓаните се изјасниле дека тоа се ситуациите при реализација на 

јавните набавки со просек 2,89, потоа следува во ситуации на службено 

постапување кон роднините и пријателите со оценка од 2,67,  во управни 

постапки, во ситуации при решавање на управни спорови е со оценка 

2,54, на четврто а воедно и последно место со оценка од 2,29 се оценети 

                                                 
42 Ибид стр. 9-10 
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ситуациите во управни постапки, во ситуации кога се решава редовна 

управна работа. 

 

Со оглед на фактот што Република Македонија се определи за 

пазарно стопанство и приватната сопственост како доминантен облик на 

сопственост, поставена е и група на прашања кои се однесуваат на 

ситуациите во кои приватниот сектор најмногу е изложен на корупција. 

Во прашалникот е поставено и прашањето „Според Ваше мислење во 

која од следните ситуации ПРИВАТНИОТ СЕКТОР (приватникот) 

најмногу е изложен на ризикот од корупција“?  

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 6  - најмногу. Во секој ред се 

заокружува еден број. Заокружениот број може да се заокружи само 

еднаш во кој било ред.) 

 

 

 

  

Граѓаните 

укажуваат 

дека 

приватниот 

сектор 

најмногу е 

изложен на 

корупција во 

ситуации на 

доделување на 

тендери.  

Направена е скала од 1 до 6, ситуациите при доделување на тендери како 

можност за корупција се оценети со 4,46, потоа следуваат ситуациите 

при подмирување на обврските кон државата, а произлегуваат од 

дејноста (плаќање на данок, такси и сл.) со просек од 3,71, ситуациите на 

придобивање на клиентите (муштериите) при извршување на дејност се 

оценети со 3,59, ситуациите на обезбедување на конкурентска предност 

кај вршењето на дејностите се оценети со просек од 3,58, потоа следуваат 

ситуации кога се применуваат двојни стандарди при вршењето на 

дејности во однос на роднините и пријателите со просек 3,35, со најнизок 

просек од 3,21 се оценети ситуациите во управна постапка, во 

ситуациите на исполнување на законските услови за занимавање со 

дејноста за која е основан. 

 

Табела број  37. Ранг на ситуациите за изложеност 

на корупција на приватниот сектор 
1. Во управната постапка, во ситуациите на 

исполнување на законските услови за занимавање со 

дејноста за која е основан 3,21 

2. Во ситуации на подмирување на обврските кон 

државата, а произлегуваат од дејноста (плаќање на 

данок, такси и слично) 3,71 

3. Во ситуации на обезбедување на конкурентска 

предност кај вршењето на дејностите 3,58 

4. Во ситуации на добивање на тендери 4,46 

5. Во ситуации на придобивање на клиентите 

(муштериите) при извршувањето на дејноста 3,59 

6. Во ситуации кога се применуваат двојни стандарди 

при вршењето на дејностите во однос на роднините и 

пријателите 3,35 
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ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА 
РАЗОТКРИВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 

Кога зборуваме за намалување на нивото на корупцијата во Република 

Македонија, акцентот се става на превенцијата, односно спречувањето 

на извршување на кривични дела од областа на корупцијата. Искуствата 

со подмитување обично не се пријавуваат на властите, но жртвите ги 

делат своите искуства со луѓето кои ги познаваат. Огромен е  процентот 

од граѓаните со вакво искуство кои за тоа дискутирале со семејството 

или пријателите, но таквите дискусии не отишле подалеку од групата на 

роднини и пријатели и само делумен  број од нив разговарале за поткупот 

со поединци или групи кои потоа ќе можат да им помогнат, како што се 

невладините организации и новинари. 

Меѓу другите прашања поставено е и прашањето:Според Ваше 

мислење како може да се ОТКРИЕ корупцијата? (Рангирањето на 

одговорите е од 1 до 7). Со 1 се означува одговорот кој најмалку влијае 

на спречување на корупцијата, додека со 7 се означува одговорот кој 

најмногу влијае на спречување на корупцијата). Од анализата на 

резултатите, може да се заклучи дека, според мислењето на граѓаните, за 

успешно спречување на корупцијата значајна улога имаат органите и 

институциите чија основна надлежност е справување со корупцијата. 

Најдобар начин за откривање на корупцијата се постигнува со работа на 

надлежните органи и институции што се занимаваат со борба против 

корупцијата за што е добиена оценка 4,70 од можната највисока оценка 

7. Не е помалку значајно откривањето на корупцијата со примена на 

оперативно-тактички мерки и истражни дејства на органите кои го 

спроведуваат законот со оценка 4,65. Секако дека денес е незамисливо 

откривање на софистицирани кривични дела од областа на корупцијата 

со примена на класични криминалистички методи и средства, од тој 

аспект од особено значење се измените во Законот за кривична постапка 

кои беа донесени во 2010 година, а од објективни причини нејзината 

примена беше пролонгирана до декември 2013 година, кога официјално 

и започнаа да се применуваат измените на Законот за кривична постапка. 

Таквите измени секако дека водеа во правец на овозможување на 

примена на нови посебни истражни мерки кои не беа познати со стариот 

Закон за кривична постапка, а кои одеа во прилог на расветлување на 

конвенционалните и неконвенционални облици на корупцијата. 

Откривањето на корупцијата со посебни истражни мерки е оценето со 

4,61, оценка која е дадена на начинот на откривање на корупцијата со 

посебните истражни мерки. На последно или седмо место во правец на 
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откривање на кривични дела од областа на корупцијата со помош на 

медиумите со најниска оценка од 3,67.  

Се поставува прашањето за објективно новинарство во земјите со 

висока корупција. Доколку власта и институциите се инволвирани во 

контролирање на медиумите, (а подоцна ќе видиме за огромниот процент 

на корумпираност на политичарите и јавните службеници), тоа значи и 

слабеење на моќта на медиумите во корупциски кривични дела во кои се 

инволвирани поединци - моќници од политиката или од високите 

позиции во државните институции. Тоа значи дека една од причините за 

намалување на ефикасноста во борбата со корупцијата е огромното 

влијание на државниот апарат врз објективноста на медиумите кои се 

силна алатка во иницирање и расветлување на кривичните дела од 

областа на корупцијата. 

Реално е да се постави прашањето зошто е минорна улогата на 

медиумите во откривањето на корупциски кривични дела? Колку 

можеме да зборуваме за објективни, независни медиуми во функција на 

откривање на вистината? Карактеристика на развиените парламентарни 

демократии е дека улогата на медиумите е во функција на коректор на 

власта, односно информирање за сите неправилности во 

функционирањето на институциите, како и за расветлување на 

корупциските кривични дела. 

Во наредната табела дадени се 7 можни одговори за начините на 

откривање на корупцијата. Со 1 е означен најмалку применуваниот 

начин, а со 7 најмногу применуваниот начин на откривање на 

корупцијата. Во истата табела прикажан е и просекот на можните 

одговори од 1 до 7. 

Табеларно тоа изгледа вака: 
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Табела број  38. Според Ваше мислење како може да се ОТКРИЕ 

(РАЗОТКРИЕ) корупцијата? 

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 7 - најмногу. Во секој ред се 

заокружува еден број. Бројот може да се заокружи само еднаш во кој 

било ред.) најмалку – најмногу – просек 
 Просек Најмалку Најмногу 

1. Со пријавување на корупциските акти 

(дела) од страна на поединецот (граѓанинот) 

со познат идентитет 

3,68 1376 2715 

2. Со анонимно пријавување на корупциските 

акти (дела) од страна на поединецот 

(граѓанинот) 

4,22 1288 3203 

3. Со инспекциски надзор на управните 

органи 
4,49 1163 3579 

4. Со работа на надлежните органи и 

институции што се занимаваат со борба 

против корупцијата 

4,70 1007 3953 

5. Со оперативно-такитички мерки и 

истражни дејства на органите кои го 

спроведуваат законот 

4,65 1062 3831 

6. Со посебни истражни мерки за откривање 

на корупцијата 
4,61 1074 3786 

7. Со помош на медиумите 3,67 1414 2658 

 

Голем дел од кривичните пријави за кривични дела од областа на 

корупцијата во подоцнежната фаза се отфрлаат како неосновани, како 

недостаток на докази или, пак, се врши нивно преформулирање. 

Органите на прогонот имаат огромни тешкотии во делот на доказната 

постапка. Особено е битно како граѓаните размислуваат за докажување 

на овој вид на кривични дела. Во спроведеното истражување поставено 

е и прашањето: Според Ваше мислење како може да се ДОКАЖЕ 

корупцијата? 

 

Направена е анализа на петте можни состојби кои се најмногу 

применувани и има најголем успех со нивна примена во доказната 

постапка за коруптивните кривични дела. По извршеното рангирање на 

можните одговори, направена е скала од 1- најмалку до 5 - најмногу 

применувани постапки. Анализата на одговорите е дадена во следната 

табела: 
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Табела број  39. Според Ваше мислење како може да се 

ДОКАЖЕ корупцијата? 

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 5 - најмногу. Во секој ред 

се заокружува еден број. Бројот може да се заокружи само 

еднаш во кој било ред.) 
 Просек Најмалку Најмногу 

1. Со сведочење на поединецот 

(граѓанинот) 
2,63 1009 1732 

2. Со собирање на материјални 

докази 
3,49 792 2841 

3. Со собирање на индиректни 

материјални и нематеријални 

докази 

3,08 987,5 2217,5 

4. Со организирање на  заседи 

(фаќање на дело) 
3,83 567 3416 

5. Со посебни истражни мерки 3,34 719,5 2759,5 

 

Понудени се 5 можни одговори. Со 1 е означена најмалку приме-

нуваната мерка, додека со 5 се означува најмногу применуваната мерка. 

Според одговорите на граѓаните најмалку применуваната мерка е со 

сведочење на поединецот (граѓанинот со просек 2,63 (од вкупно 5), прет-

последно е рангирано со собирање на индиректни материјални и 

нематеријални докази со оценка 3,08. Со примена на посебните истражни 

мерки е рангирано на трето или претпоследно место со просек од 3,34. 

Граѓаните сметаат дека најдобар начин за докажување на корупциските 

кривични дела е фаќање на дело со организирање на заседи од страна на 

надлежните органи. 

Најголемиот дел од анкетираните граѓани, речиси 50% се 

изјасниле дека не би прифатиле да сведочат како сведок-поединец во 

еден судски процес кога станува збор за корупциски кривични дела. 

Високиот процент на граѓаните кои се изјасниле дека не би се осмелиле 

во една судска постапка да се појават како сведоци дека им е побарано 

мито, укажува на недовербата на граѓаните во институциите кои се 

надлежни за справување со корупцијата, што укажува на потребата за 

едукација на граѓаните за подучување за опасностите од корупцијата, од 

една страна, како и измени во законската регулатива во правец на 

заштита на сведоците во судските постапки за корупциски кривични 

дела. 

Тешкотиите во методиката на расветлувањето на корупциските 

кривични дела доаѓаат и оттаму што граѓанинот нема интерес да го 

пријави делото. Доколку тој го пријави делото нема да може да ја добие 

услугата која му е ветена со одреден надоместок, а, исто така, плашејќи 

се за последиците кои можат да го очекуваат во наредниот период, со 
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оглед на фактот што се пријавуваат луѓе кои имаат одреден статус и моќ 

на влијание во институциите. Разоткривањето со помош на сведочење на 

поединецот-граѓанинот е оценето со оценка 2,63. Во практиката тоа и се 

потврдува дека голем дел од поднесените кривични пријави за кривични 

дела од областа на корупцијата или се отфрлаат токму поради недостаток 

на докази или, пак, се врши нивно преквалификување во кривични дела 

од понизок ранг. Според граѓаните, поради успешно справување и 

докажување на корупцијата потребно е фаќање на дело, за одговорот со 

организирање на заседи (фаќање на дело) се изјасниле со оценка 3,83 што 

е и највисоко рангирана оценка од највисоката 5.  

Врз основа на целокупната анализа, фактите укажуваат на висок 

степен на корумпираност во Република Македонија. За намалување на 

тој висок процент потребен е посериозен пристап и поголем ангажман на 

повеќе државни институции кои меѓусебно би соработувале и 

координирале. Секако, дека тука големо значење треба да се укаже на 

граѓанскиот сектор и невладините организации кога станува збор за 

превентивни мерки во справување со корупцијата. За одбележување е 

мислењето на граѓаните за спречување на тој тип на кривични дела. 

Поставено е и прашањето:  Според Ваше мислење како може да се 

СПРЕЧИ корупцијата?  

Од наша страна понудени се 8 можни одговори. Со 1 се оценува 

најмалку а со 8 најмногу ефикасниот начин во спречување на 

корупцијата. Поголем дел од граѓаните се изјасниле дека најголем успех 

во справување со корупцијата ќе има построгото казнување на 

сторителите со оценка 5,87, (од можната 8 - највисока). Висока оценка на 

можноста за справување со корупцијата е со адекватна примена на 

законодавството со оценка 5,05, потоа следува мерката со давање на 

поголеми овластувања на органите што го спроведуваат законот преку 

превентивното дејствување против корупцијата со оценка од 5,04, 

мерката намалување на корупцискиот ризик преку елиминирање на 

ситуациите и можностите функционерите и државните службеници да се 

најдат во состојба да бидат корумпирани е на четврто место со оценка од 

4,71, развојот и примената на стратегии на борба против корупцијата, со 

воспоставување и дејствување на антикорупциски тела е оценето со 

оценка 4,66, донесување и спроведување на антикорупциски кодекс 

наменет за функционерите и државните службеници е оценет со 4,55, на 

претпоследно или седмо место се оценети мерките на усогласување на 

националното законодавство со меѓународните документи посветени на 

сузбивање на корупцијата со оценка 4,39 и на последно или осмо место 

се оценети мерките едукација на населението со оценка 4,15. 
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Нашето национално законодавство не заостанува во импле-

ментирање на меѓународната законска регулатива која се однесува на 

справувањето со корупцијата. Во согласност со таа меѓународна 

законска регулатива донесени се измени во постојниот Кривичен 

законик како и посебната законска регулатива за справување со 

корупција, која законска регулатива во континуитет се менува и 

дополнува во согласност со новонастанатата состојба со корупцијата. 

Во Република Македонија, по примерот на повеќето држави во 

транзиција, усвоено е посебно антикорупциско законодавство (Законот 

за спречување на корупцијата од 2002 година) и извршени се соодветни 

измени кај делата против службената должност во Кривичниот законик, 

со кој домашната регулатива е усогласена со меѓународните обврски на 

државата. Особено важна новина, што кореспондира со обврските 

предвидени во Конвенцијата од Палермо и конвенциите за спречување 

на корупцијата на Советот на Европа е статуирањето на казнената 

одговорност на правните лица и посебен систем на санкции (членови 28-

а, 96-а) со измените на Кривичниот закон на Република Македонија од 

2004 година. 

И покрај следењето, прифаќањето и имплементирањето на 

меѓународната законска регулатива, која се однесува на корупциските 

кривични дела, преовладува мислењето дека имаме селективно 

спроведување на законите, односно неадекватна примена на законите 

што само по себе укажува на нецелосно извршување на функциите на 

органите кои најдиректно се повикани во справување со оваа 

општествено негативна појава. Таквите констатации можеме да ги 

извлечеме врз основа, меѓу другото, и на одговорите на граѓаните на 

прашањето: Како може да се спречи корупцијата во Република 

Македонија, каде најголем дел се изјасниле единствено со адекватна 

примена на законите со оценка 6,31од вкупната оценка 8. 
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ИЗЖЛОЖЕНОСТ НА РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА И 
КОРУМПИРАНОСТ НА ОДДЕЛНИ ПРОФЕСИИ 

 

Табела број  40. Дали досега сте биле во ситуација (или 

имате лично искуство) во која сте биле изложени на ризик 

од корупција (ДА ДАДЕТЕ МИТО)?  (Заокружете еден 

одговор.) 

  f % 

Да 252 24,2 

Не 652 62,6 

Не сакам да се изјаснам 137 13,2 

Вкупно 1041 100,0 

 

Во* врска со ситуацијата за давање мито 24,2% од вкупниот број 

на испитаниците се изјасниле дека биле изложени на ризик од корупција 

и дале мито, 62,6% се изјасниле дека не биле во ситуација да дадат мито 

и еден дел од испитаниците - 13,2% не сакале да се изјаснат. Може да се 

заклучи дека една четвртина од вкупниот број на испитаници дале мито, 

а земајќи го предвид и фактот дека 13,2% не сакаат да се изјаснат, се 

смета дека оваа бројка навистина претставува значен показател за 

појавата на корупција во земјава. 

Во рамките на истражувањето на корупцијата, очекуван е 

резултатот дека кај граѓаните ќе се појави страв од искрено одговарање 

на прашањата поради специфичноста на појавата, а особено поради 

фактот дека и лицата кои даваат мито, исто така, се кривично одговорни 

како и примателите на мито. 

Споредено со 

резултатите од 

истражувањето од 2014 

година, во врска со 

ситуацијата за давање 

мито 26,5% од вкупниот 

број на испитаници се 

изјасниле дека биле 

изложени на ризик од 

корупција и дале мито, 

58,9% се изјасниле дека 

не биле во ситуација да дадат мито и еден дел од испитаниците - 14,7% 

                                                 
* Автор: вонреден проф. д-р Марина Малиш-Саздовска 

Табела број  41. Доколку одговоривте со 

ДА на кој ризик сте биле изложени (ШТО 

СТЕ ДАЛЕ)? 

 f % 

Не сум дал 959 93,8 

Пари во готово 23 2,3 

Пари на сметка 19 1,9 

Спонзорство 8 0,8 

услуги од разна природа 13 1,3 

Вкупно 1022 100,0 
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не сакале да се изјаснат. Значи, нема значајни отстапувања во одговорите 

на ова прашање. 

Како одговор на прашањето што дале испитаниците како мито, 

одговорите се дека 2,3% дале пари во готово, 1,9% дале пари на сметка, 

за спонзорство 0,8% и за услуги од разна природа одговориле 01,3% од 

испитаниците. 

 Во рамките на истражувањето реализирано за 2014 година 

одговорите на ова прашање се : 14,3% дале пари во готово, 3,8% дале 

пари на сметка, за спонзорство 1,7% и за услуги од разна природа 

одговориле 7,8% од испитаниците. Значи, во 2015 година нема значајни 

разлики во начинот на реализирање на митото, додека во 2014 година 

значително се одвојува давањето на пари во готово и тоа изнесува 14,3% 

од вкупниот број на испитаници. 

 

Во 

врска со 

давање 

мито на 

државен 

службеник 

од  управа 

0,9% од 

испитаници- те одговориле дека дале услуги од разна природа и 3% дале 

пари во готово, додека 96% се изјасниле дека не дале мито на државен 

службеник. 

Табела број  43 . Кому и што сте дале –  нa jавен службеник 

(општина) 
 f % 

Не сум дал 769 79,8 

Друго 14 1,5 

Услуги од разна природа 39 4,0 

Спонзорство 40 4,1 

Пари на сметка 17 1,8 

Пари во готово 85 8,8 

Вкупно 964 100,0 

 

На јавни службеници од општинско ниво испитаниците дале 

услуги од разна природа 4%, спонзорство 4,1%, пари на сметка 1,8%, 

пари во готово 8,8% и друго 1,5%, додека 79,8% не дале мито на јавен 

службеник. Значајно е да се забележи дека најголема е бројката на 

давање мито преку пари во готово, додека другите начини на 

подмитување се застапени во помала мерка. Како второ по зачестеност 

Табела број  42. Кому и што сте дале – на државен 

службеник (управа) 

 f % 

Не сум дал 999 96,0 

Услуги од разна природа 9 0,9 

Спонзорство 2 0,2 

Пари во готово 31 3,0 

Вкупно 1041 100,0 
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се јавува спонзорството, но и вршењето на разни услуги, исто така, е 

застапено во значајна мерка. 
 

Табела број  44.  Кому и што сте дале – на полицаец 
 f % 

Не сум дал 743 77,0 

Друго 14 1,5 

Услуги од разна природа 45 4,7 

сСонзорство 8 ,8 

Пари на сметка 5 ,5 

Пари во готово 150 15,5 

Вкупно 965 100,0 

 

На припадник на полицијата во најголем дел се даваат пари во 

готово 15,5%, потоа следат услуги од разна природа 4,7%, друго 1,5%, 

додека спонзорството е во 0,8% случаи и пари на сметка 0,5%. Од 

вкупниот број на испитаници речиси 20% се изјасниле дека на полицаец 

му дале мито, а 77% дека не дале мито. 
 

Табела број  45. Кому и што сте дале – на цариник 
 f % 

Не сум дал 777 80,2 

Друго 59 6,1 

Услуги од разна природа 21 2,2 

Спонзорство 11 1,1 

Пари на сметка 10 1,0 

Пари во готово 91 9,4 

Вкупно 969 100,0 

 

На припадник на царинските служби од вкупниот број на 

испитаницие 80,2% се изјасниле дека не дале мито, а 9,4% дале мито во 

форма на пари во готово, 6,1% во друго, услуги од разна природа  2,2%, 

спонзорство 1,1% и пари на сметка 1%. 
 

Табела број 46. Кому и што сте дале – на инспекциски служби 

(инспектор) 

 f % 

Не сум дал 815 84,5 

Друго 45 4,7 

Услуги од разна природа 34 3,5 

Спонзорство 26 2,7 

Пари на сметка 9 ,9 

Пари во готово 35 3,6 

Вкупно 964 100,0 
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На инспекциските служби мито дале вкупно 12,3% од 

испитаниците, и тоа услуги од разна природа 3,5%, спонзорство       

22,7%, пари на сметка 0,9%, пари во готово 3,6%, и друго 4,7%.  

 
 

 

Во 

врска со 

давањето 

мито на 

универзи- 

тетски 

професори резултати- те се следни: услуги од разна природа 3,1%, 

спонзорство 2,4%, пари на сметка 2,1%, пари во готово 8 %, и друго 1,9%. 
 

Во врска со 

давањето мито на 

средношколски 

професори 

резултатите се 

следни: услуги од 

разна природа    

6,6%, спонзорство 

1,8%, пари на 

сметка 1,6%, пари 

во готово 2,5%, и друго 4,7%. За разлика од другите професии, кај 

средношколските професори се забележува дека најчесто митото е 

нематеријално, односно се вршат одредени услуги за возврат на одредена 

услуга од страна на професорите. 
 

Табела број  49.  Кому и што сте дале – на политичар 

 f % 

Не сум дал 830 86,2 

друго 44 4,6 

Услуги од разна природа 31 3,2 

Спонзорство 7 ,7 

Пари на сметка 13 1,3 

Пари во готово 38 3,9 

Вкупно 963 100,0 

 

Табела број  47.  Кому и што сте дале – на 

универзитетски професор 
 f % 

Не сум дал 794 82,5 

Друго 18 1,9 

Услуги од разна природа 30 3,1 

Спонзорство 23 2,4 

Пари на сметка 20 2,1 

Пари во готово 77 8,0 

Вкупно 962 100,0 

Табела број 48. Кому и што сте дале - на 

средношколски професор 
 f % 

Не сум дал 799 82,9 

Друго 45 4,7 

Услуги од разна природа 64 6,6 

Спонзорство 17 1,8 

Пари на сметка 15 1,6 

Пари во готово 24 2,5 

Вкупно 964 100,0 
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Кај политичарите состојбата со примање на мито е следна: услуги 

од разна природа 3,2 %, спонзорство 0,7%, пари на сметка       1,3%, пари 

во готово 3,9%, и друго 4,6%. 
 

Табела број  50.  Кому и што сте дале – на лекар 
 f % 

Не сум дал 700 72,2 

Друго 25 2,6 

Услуги од разна природа 82 8,5 

Спонзорство 11 1,1 

Пари на сметка 10 1,0 

Пари во готово 142 14,6 

Вкупно 970 100,0 

 

Кај лекарите начинот на примање на мито се изразува преку 

следниве проценти: услуги од разна природа 2,6%, спонзорство 1,1%, 

пари на сметка 1%, пари во готово 14,6%, и друго 2,6 %. Од оваа 

статистика може да се заклучи дека кај лекарите во најголем дел митото 

се реализира преку давање на пари во готово. 
 

Кај судиите 

начинот на подмитување е 

следен: услуги од разна 

природа 2,6%, 

спонзорство 0,9%, пари на 

сметка 2,1%, пари во 

готово 8,5%, и друго  0,7%. 

И кај судиите како и кај 

другите професии најчест 

начин на давање на мито е преку примање на пари во готово. 

 

Кај обвинителите 

ситуацијата на давање, 

односно примање на мито 

е следна: услуги од разна 

природа 2,3%, 

спонзорство 1%, пари на 

сметка 1%, пари во готово 

3,3%, и друго 1%. 

 
 

 
 

 

Табела број  51.  Кому и што сте дале  - 

на судија 
 f % 

Не сум дал 821 85,2 

Друго 7 ,7 

Услуги од разна природа 25 2,6 

Спонзорство 9 ,9 

Пари на сметка 20 2,1 

Пари во готово 82 8,5 

Вкупно 964 100,0 

Табела број  52.  Кому и што сте дале  - 

на обвинител 
 f % 

Не сум дал 879 91,3 

Друго 10 1,0 

услуги од разна природа 22 2,3 

Спонзорство 10 1,0 

Пари на сметка 10 1,0 

Пари во готово 32 3,3 

Вкупно 963 100,0 
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Во случаи на 

подмитување на 

директори на училиште 

ситуацијата е следна: 

услуги од разна природа 

3,5%, спонзорство 2,8%, 

пари на сметка      1,3%, 

пари во готово       1,1%, и 

друго 1,8%. Во овие 

случаи се забележува 

одредена специфичност, и тоа дека најчест начин на подмитување кај 

директорите на училиштата, за разлика од другите професии, каде што е 

застапено давање на пари во готово, овде најчесто се вршењето на услуги 

од разна природа. Веројатно, со начинот на работење на директорите се 

поврзува и начинот на давање, односно примање на мито кое, веројатно, 

најефикасно се реализира преку реализација на услуги. 
 

Во случаи на давање 

мито има и посредници, и 

тоа: услуги од разна природа 

4,5%, спонзорство 1,2%, пари 

на сметка 0,9%, пари во 

готово 9,1%, и друго 1,2%. И 

кај посредниците за 

примање, односно давање на 

мито најчест случај на 

материјална корист се 

реализира преку давање на пари во готово. 

 

За други лица кои не беа 

опфатени со претходните 

прашања, распределбата на 

давањето мито е на следниов 

начин: услуги од разна природа 

3,3%, спонзорство 1%, пари на 

сметка 0,6%, пари во готово 

1,9%, и друго 1,6%. 

Доколку се анализираат 

податоците за процентот на примање на мито од страна на сите 

горенаведени професии и занимања, и доколку се сумираат сите начини 

за примање на мито, се добиваат следниве резултати на проценти од 

вкупниот број на испитаници кои дале мито на одредени лица, и тоа: 

Табела број  53.  Кому и што сте дале  -  

на директор на училиште 
 f % 

Не сум дал 859 89,5 

Друго 17 1,8 

Услуги од разна природа 34 3,5 

Спонзорство 27 2,8 

Пари на сметка 12 1,3 

Пари во готово 11 1,1 

Вкупно: 960 100,0 

Табела број  54. Кому и што сте дале  

– на посредник 

 f % 

Не сум дал 801 83,0 

Друго 12 1,2 

Услуги од разна природа 43 4,5 

Спонзорство 12 1,2 

Пари на сметка 9 ,9 

Пари во готово 88 9,1 

Вкупно 965 100,0 

Табела број  55. Кому и што сте 

дале  -на друг, кому? 
 f % 

не сум дал 633 91,6 

Друго 11 1,6 

услуги од разна природа 23 3,3 

спонзорство 7 1,0 

пари на сметка 4 ,6 

пари во готово 13 1,9 

Вкупно 691 100,0 
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Табела број  56.  Проценти на лица кои примиле мито 

според припадност на професија, од вкупниот број на 

испитаници 
Државен службеник 4 % 

Јавен службеник (општина) 20,2% 

Полицаец 23% 

Цариник 19,8% 

Инспекциски служби 15,5% 

Универзитетски професор 17,5% 

Средношколски професор 17,1% 

Политичар 13,8% 

Лекар 27,8% 

Судија 14,8% 

Обвинител 8,7% 

Директор на училиште 10,5% 

Посредник 17% 

Друго 8,4% 

 

Според податоците од табeлата број 56 може да се заклучи дека 

најмногу мито примаат лекарите, со 27,8%, потоа следат полицајците со 

23%, на трето место се јавните службеници во општините со 20,3%, 

цариниците се застапени со 19,8%, по што следат универзитетските 

професори со 17,5% и средношколските професори со 17,1% итн. 

Овие податоци претставуваат сериозни индикатори за тоа кои 

професии се најизложени на примање на мито и кои лица, припадници 

на одредени професии примаат мито според резултатите на ова 

истражување. 

Резултатите од 

истражувањето кои се 

однесуваат на 

искуството на 

испитаниците да примат 

мито, може да се 

презентираат со 

следниве податоци:   

10,6% од испитаниците 

биле во ситуација да 

примат мито; 76,4% не биле во таква ситуација и 13,1% не сакаат да се 

изјаснат. 

Бидејќи појавата на корупцијата е поврзана со кривичната 

одговорност и на давателот и на примателот на мито очекувана е 

реакцијата на испитаниците кои не сакаат да се изјаснат во врска со ова 

прашање. Така, бројката од 13,1% кои не се изјаснуваат за ситуацијата 

Табела број  57. Дали досега сте биле во 

ситуација (или имате лично искуство) во 

која сте биле изложени на ризик од 

корупција (ДА ПРИМИТЕ МИТО)?  

(Заокружете еден одговор.) 
 f % 

(1) Да 110 10,6 

(2) Не 795 76,4 

(3) Не сакам да се изјаснам 136 13,1 

Вкупно 1041 100,0 
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на примање на мито е очекувана реакција, но, сепак, таа укажува дека 

постојат индиции дека и кај оваа популација има можност за поврзаност 

со корупција. Најголем број на испитаници 76,4% немаат лично искуство 

со корупцијата, што значи дека истата не е присутна во голема мера. Во 

истражувањето реализирано во 2014 година одговорите на ова прашање 

се следни: 11,1% од испитаниците биле во ситуација да примат мито, 

76,2% не биле во таква ситуација и 12,7% не сакаат да се изјаснат. За 

двете години резултатите се слични и не отстапуваат во голема мера. 

За личното искуство на испитаниците во врска со злоупотреба на 

должноста, 

службената положба 

или власта, 

одговорите се следни: 

12,8% имаат лично 

искуство, 73,8% 

немаат такво искуство 

и 13,6% не сакаат да се 

изјаснат. Овие 

одговори во голема 

мера не се разликуваат 

од одговорите на 

испитаниците за тоа дали биле во ситуација да дадат мито. Споредено со 

2015 година, за 2014 година резултатите се следни: 8,3% имаат лично 

искуство, 77,5% немаат такво искуство и 14,3% не сакаат да се изјаснат. 

Значи, нема значителна разлика во дадените одговори за истражуваниот 

период. 

 

Во однос на 

посредувањето при давање 

мито, испитаниците се 

изјасниле дека од вкупниот 

број испитаници, 8,8% имале 

лично искуство за 

противзаконско 

посредување, додека 78,2% 

немале такво искуство, а     

13% не се изјасниле. Во 2014 

година на ова прашање 

испитаниците одговориле на следниов начин: 8,4% имале лично 

искуство за противзаконско посредување, додека 80,1% немале такво 

искуство, а 11,5% не се изјасниле, што укажува на фактот дека нема 

поголеми отстапувања и разлики во одговорот на ова прашање. 

Табела број  58. Дали досега сте имале 

лично искуство (ситуација) во која сте 

биле изложени на ризик од корупција 

(ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, 

СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)?  

(Заокружете еден одговор). 
 f % 

(1) да 133 12,8 

(2) не 768 73,8 

(3) не сакам да се изјаснам 140 13,4 

Вкупно 1041 100,0 

Табела број  59. Дали досега сте имале 

лично искуство (ситуација) во која 

сте биле изложени на ризик од 

корупција (ПРОТИВЗАКОНСКО 

ПОСРЕДУВАЊЕ)?-(Заокружете 

еден одговор.) 

 f %t 

(1) да 92 8,8 

(2) не 814 78,2 

(3) не сакам да се 

изјаснам 
135 13,0 

Вкупно 1041 100,0 
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Во врска со 

искуството на вработените 

лица и нивните можности за 

ризик од корупција, 7,3% од 

испитаниците биле во 

ситуација да бидат 

корумпирани, додека, пак, 

74,8% од испитаниците не 

биле во таква ситуација. 

Имено, како државни 

службеници во органите на 

државната управа во која се 

вработени овие испитаници 

биле изложени на ризик од 

корупција, додека, пак, 17,9% не сакаат да се изјаснат по ова прашање. 

Тоа повторно укажува на фактот дека еден солиден број на испитаници 

не сака да дава одговор на прашањето во врска со нивното искуство во 

врска со корупцијата, поради одреден страв или несигурност кој постои 

кај овие испитаници. 

 Доколку 

сметаме дека кај оние 

кои не се изјасниле има 

одредени индиции дека 

имаат одредено лично 

искуство, и поради 

одредена несигурност 

или страв не се 

изјаснуваат, а 

категорично се 

изјасниле 74,8% дека 

немаат лично искуство, 

тогаш можеме да 

заклучиме дека 

можноста за ризик од 

корупција во случај на 

вработени во државна 

управа изнесува околу 

30%. 

Во делот  на 

мислењето на 

Табела број  60. Дали досега сте 

имале лично искуство (ситуација) во 

која како државен службеник на 

органите на државната управа 

(институција) во која сте вработени 

да сте биле изложени на ризик од 

корупција?  (Заокружете еден 

одговор.) 
 f % 

(1) Да 76 7,3 

(2) Не 779 74,8 

(3) Не сакам да се 

изјаснам 
186 17,9 

Вкупно 1041 100,0 

Табела број  61. Според Вас, кој е 

најчестиот облик на корупција во нашето 

општество? 
 f % 

(1) Давање мито 170 16,3 

(2) Примање  мито 273 26,2 

(3) Злоупотреба на положбата и 

овластувањата 
310 29,8 

(4) Противзаконско посредување 70 6,7 

(5) Друго 3 ,3 

12 81 7,8 

13 8 ,8 

14 1 ,1 

21 1 ,1 

23 18 1,7 

24 3 ,3 

34 8 ,8 

123 45 4,3 

124 7 ,7 

134 2 ,2 

234 2 ,2 

1234 39 3,7 

Вкупно 1041 100,0 
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испитаниците во врска со облиците на корупција во Република 

Македонија, 16,3% се изјасниле дека давањето мито е најзастапен облик 

на корупција, 26,2% сметаат дека тоа е примањето мито, 29,8% сметаат 

дека тоа е злоупотребата на положбата и овластувањата, 6,7% сметаат 

дека тоа е противзаконското посредување.  

Од вкупниот број на испитаници 7,8% смета дека и примањето и 

давањето мито е најчест облик на корупција во земјава, што укажува дека 

овие испитаници имаат релевантно мислење за корупцијата бидејќи и 

двете поведенија се казниви. Имено, и давањето и примањето мито 

кумулативно се сметаат за казниви поведенија и едно без друго не може 

да постои. 

 

 

Табела број  62. 

Оценете го нивото на 

корупција во секојдневните 

ситуации на граѓаните 
 f % 

Нема корупција 6 ,6 

1 10 1,0 

2 25 2,4 

3 60 5,8 

4 74 7,1 

5 138 13,3 

6 144 13,8 

7 175 16,8 

8 191 18,3 

9 99 9,5 

10 119 11,4 

Вкупно 1041 100,0 

Табела бој  63. Оценете го 

нивото на корупција во 

политичките партии 
 f % 

Нема корупција 9 ,9 

1 3 ,3 

2 12 1,2 

3 19 1,8 

4 38 3,7 

5 61 5,9 

6 82 7,9 

7 116 11,1 

8 163 15,7 

9 192 18,4 

10 346 33,2 

Вкупно 1041 100,0 
 

 

Во однос на нивото на корупција во секојдневните ситуации на 

граѓаните на скалата од 1 до 10 најголем дел од испитаниците, 18,3% го 

оцениле како најзастапен овој вид на корупција и го оцениле со оценка 8 

на скалата од 1 до 10. Релативно слични, но пониски резултати во 

оценувањето има и при пониското оценување: за 7 се определиле 16,8%, 

за 6 се определиле 13,8% и за 5 се определиле    13,3%. Тоа значи дека на 

скалата од 1 до 10 испитаниците имаат концентрирано одговори 

најмногу од 5 до 8, но, сепак, најмногу се изјасниле за 8. 

За нивото на корупција кај политичките партии само 0,9% сметаат 

дека нема корупција, а од скалата од 1 до 10 најголем дел од 

испитаниците 33,2% сметаат дека има корупција во партиите на 

највисоко можно ниво.  
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Ова е показател дека испитаниците политичките партии ги 

согледуваат како сериозен фактор во сферата на корупцијата и со 

највисока оценка ја оценуваат една третина од вкупниот број на 

испитаници. И другите оценки во голем дел ја рангираат корупцијата кај 

политичките партии на високо ниво, така со 9 ја оцениле 18,4%, со 8 ја 

оцениле 15,7% и со 7 ја оцениле 11,1%. Резултатите од истражувањето 

укажуваат дека перцепцијата на граѓаните за корупцијата на 

политичките партии е дека таа е на високо ниво во нашата земја. 

 

Табела број  64. Оценете го 

нивото на корупција кај 

политичките лидери 

  f % 

Нема корупција 6 ,6 

1 10 1,0 

2 13 1,2 

3 19 1,8 

4 32 3,1 

5 68 6,5 

6 102 9,8 

7 96 9,2 

8 153 14,7 

9 197 18,9 

10 345 33,1 

Вкупно 1041 100,0 
 

Табела број  65. Оценете го 

нивото на корупција кај 

носителите на државните 

(управните) функции 

 f % 

Нема корупција 7 ,7 

1 7 ,7 

2 14 1,3 

3 23 2,2 

4 44 4,2 

5 97 9,3 

6 91 8,7 

7 134 12,9 

8  180 17,3 

9 197 18,9 

10 247 23,7 

Вкупно 1041 100,0 
 

 

Како и кај резултатите кои се однесуваат на политичките партии, 

речиси, исти или слични резултати за корупција се добиени и за 

политичките лидери. Имено 33,1% од испитаниците со највисока оценка 

ја рангирале корупцијата кај оваа категорија на политички лидери. И 

другите оценки на горниот дел од табелата, кои укажуваат за висок 

степен за корумпираност на политичарите, се доста високи. Така, со 

оценка 9 за корумпираност на политичките лидери се изјасниле 18,9 %, 

со оценка 8 се изјасниле 14,7% итн. 

Од анализата на последните две прашања може да се заклучи дека 

и политичките партии и политичките лидери во Република Македонија 

се сметаат за високо корумпирани. 
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Во однос на корупцијата кај носителите на државните (управните) 

функции може да се забележи дека граѓаните, исто така, високо ги 

рангираат, бидејќи за оценка 10 на скалата од 1 до 10 се изјасниле 23,7%, 

додека и другите високи оценки имаат голем степен на застапеност. Така, 

на пример, со оценка 9 се изјасниле 19% од испитаниците, со оценка 8 се 

изјасниле 17,3% со оценка 7 се изјасниле  12,6%, додека само 0,6% 

сметаат дека кај оваа категорија на функционери, воопшто  не е 

застапена корупцијата. 
 

За разлика од 

претходно анализираните 

претставници на власта, 

нивото на корупција кај 

државните службеници е 

оценето на пониско ниво. 

Така, со највисока оценка 10 

се изјасниле 17% што е за 

половина пониска оценка од 

оценката за корумпираност 

на политичките партии и 

политичките лидери. Ова, 

веројатно, се поврзува со 

перцепцијата на граѓаните за 

местото и улогата на 

државните службеници во власта. Испитаниците сметаат дека тие се 

корумпирани во помала мера, со оценка 9 се изјасниле 16%, со оценка 8, 

исто така, се изјасниле 16%, додека, пак, 0,8% сметаат дека кај 

државните службеници корупцијата, воопшто, не е застапена. 

Табела број  67. Оценете го нивото на корупција кај 

полицајците и полициските службеници 
 f % 

Нема корупција 10 1,0 

1 23 2,2 

2 26 2,5 

3 60 5,8 

4 69 6,6 

5 88 8,5 

6 83 8,0 

7 140 13,4 

8 151 14,5 

9 156 15,0 

10 235 22,6 

Вкупно 1041 100,0 

Табела број  66. Оценете го 

нивото на корупција кај 

државните службеници 
 f % 

Нема корупција 8 ,8 

1 6 ,6 

2 23 2,2 

3 23 2,2 

4 48 4,6 

5 104 10,0 

6 137 13,2 

7 181 17,4 

8 167 16,0 

9 167 16,0 

10 177 17,0 

Вкупно 1041 100,0 
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Оценката за корумпираност кај полицајците и полициските 

службеници, исто така, е релативно висока, имено, 22,6% од 

испитаниците сметаат дека полицајците и полициските службеници се 

корумпирани на највисок степен. Сепак, тие на листата на оценување се 

на пониско ниво од политичките лидери и носителите на државни 

функции. 
 

Табела број  68.  Оценете го нивото на корупција кај царината и 

царинските работници 

 f  % 

Нема корупција 13 1,2 

1 16 1,5 

2 18 1,7 

3 40 3,8 

4 58 5,6 

5 77 7,4 

6 74 7,1 

7 109 10,5 

8 154 14,8 

9 182 17,5 

10 300 28,8 

Вкупно 1041 100,0 

 

За царината и царинските работници, исто така, имаме високо 

оценета корумпираност, речиси на ниво како и кај политичките лидери 

и политичките партии. Така, со највисока оценка 10 за корумпираност се 

изјасниле 28,8% од испитаниците, што претставува речиси една третина 

од вкупниот број на испитаници. Но и другите оценки се високи, имено 

со оценка 9 се изјасниле 17,5%, со оценка 8 се изјасниле  14,8%, со оценка 

7 се изјасниле  10,5% итн. 

Табела број  69. Оценете го нивото на корупција кај органите за 

денационализација 
 f % 

Нема корупција 21 2,0 

1 30 2,9 

2 50 4,8 

3 71 6,8 

4 80 7,7 

5 139 13,4 

6 137 13,2 

7 144 13,8 

8 145 13,9 

9 94 9,0 

10 130 12,5 

Вкупно 1041 100,0 
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Според испитаниците во рамките на ова истражување, нивото на 

корупција кај органите за денационализација, не е на многу високо ниво. 

Така, 12,5% од испитаниците сметаат дека овие органи се за оценка 10, 

на скалата од 1 до 10, но и другите оценки на оваа скала не укажуваат на 

висока корумпираност. Но, сепак, доколку се соберат оценките за 

највисоките оценки на скалата од 6 до 10, тогаш 62,4% од испитаниците 

ги оцениле на високо ниво на корумпираност припадниците на овие 

органи. 
 

Табела број  70.  Оценете го нивото на корупција кај органите за 

продажба на државно земјиште 
 F % 

Нема корупција 23 2,2 

1 27 2,6 

2 41 3,9 

3 56 5,4 

4 64 6,1 

5 105 10,1 

6 107 10,3 

7 144 13,8 

8 162 15,6 

9 118 11,3 

10 194 18,6 

Вкупно 1041 100,0 

 

Слична е ситуацијата и кај органите за продажба на државно 

земјиште како и кај органите за денационализација, со највисока оценка 

се изјасниле 18,6% од испитаниците, а и другите оценки на скалата не се 

во насока на висок степен на корумпираност на припадниците на овие 

органи и институции. 

Табела број  71.  Оценете го нивото на корупција кај инспекциските 

органи 
 f % 

Нема корупција 25 2,4 

1 10 1,0 

2 29 2,8 

3 42 4,0 

4 56 5,4 

5 94 9,0 

6 111 10,7 

7 138 13,3 

8 165 15,9 

9 165 15,9 

10 206 19,8 

Вкупно 1041 100,0 
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Во делот на оценките за нивото на корупција кај инспекциските 

органи, 19,8% од  испитаниците сметаат дека инспекциските органи се 

највисоко корумпирани на скалата од 1 до 10. 2,4% од испитаниците, пак, 

сметаат дека, воопшто, нема корумпираност кај инспекторите, а другите 

се изјасниле во поголем процент за горниот дел од скалата за 

корумпираност. Па така, за оценката 9 се изјасниле 15,9%, со оценка 8 се 

изјасниле  15,9% , со оценка 7 се изјасниле  13,3% итн. 

 

Табела број  72. Оценете го 

нивото на корупција кај 

лекарите и здравствените 

работници 
 f % 

Нема корупција 16 1,5 

1 46 4,4 

2 38 3,7 

3 63 6,1 

4 76 7,3 

5 116 11,1 

6 86 8,3 

7 122 11,7 

8 118 11,3 

9 157 15,1 

10 203 19,5 

Вкупно 1041 100,0 
 

Табела број  73. Оценете го 

нивото на корупција кај 

судиите 
 f % 

Нема корупција 18 1,7 

1 17 1,6 

2 26 2,5 

3 35 3,4 

4 53 5,1 

5 85 8,2 

6 91 8,7 

7 110 10,6 

8 155 14,9 

9 165 15,9 

10 286 27,5 

Вкупно 1041 100,0 
 

 
 

Кај лекарите и нивната корумпираност, 19,5% од испитаниците 

сметаат дека тие заслужуваат оценка 10 како најкорумпирани, со оценка 

9 се изјасниле 15,1%, со 8 се изјасниле 11,3%, со 7 се изјасниле 11,7% 

итн. Овој резултат не кореспондира во целост со претходното 

изјаснување на испитаниците кои за највисоко корумпирани ги 

истакнуваат лекарите со 27,8% од вкупниот број на испитаници во однос 

на професиите кои се корумпирани во земјава, а во случајот на 

оценување на нивото на корупција на лекарите стапката е 19,8%. 

И судиите се оценети со повисока оценка за нивното ниво на 

корумпираност, така со оценка 10 се изјасниле 27,5% од вкупниот број 

на испитаници, со оценка 9 се изјасниле 15,9%, со оценка 8 се изјасниле 

14,9% и со оценка 7 се изјасниле 10,6%, додека, пак, 1,7% сметаат дека 

лекарите воопшто не се корумпирани. 

За обвинителите кај граѓаните не постои перцепција за високо 

ниво на корумпираност, бидејќи со оценка 10 се изјасниле 13,8%, со 

оценка 9 се изјасниле 12,5%, со оценка 8 се изјасниле 17,2%, со оценка 7 

се изјасниле 13,7% итн. Во однос на корумпираноста на судиите може да 
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се забележи дека граѓаните сметаат дека обвинителите, во целост, се 

помалку корумпирани. 
 

Табела број  74. Оценете го нивото на корупција кај обвинителите 
 f % 

Нема корупција 18 1,7 

1 18 1,7 

2 30 2,9 

3 57 5,5 

4 84 8,1 

5 120 11,5 

6 118 11,3 

7 143 13,7 

8 179 17,2 

9 130 12,5 

10 144 13,8 

Вкупно 1041 100,0 

 

Од вкупниот број на испитаници 20,7% сметаат дека 

универзитетските професори на скалата од 1 до 10 се оценуваат со 10, со 

оценка 9 се оценети од 11,4% од испитаниците, со оценка 8 од 16% од 

испитаниците,  со оценка 7 од 14,1% од испитаниците, додека само 1,2% 

сметаат дека нема корупција кај универзитетските професори. 

 

Табела број  75. Оценете го 

нивото на корупција кај 

универзитетските 

професори 
 f % 

Нема корупција 13 1,2 

1 11 1,1 

2 23 2,2 

3 47 4,5 

4 60 5,8 

5 127 12,2 

6 111 10,7 

7 147 14,1 

8 167 16,0 

9 119 11,4 

10 216 20,7 

Вкупно 1041 100,0 
 

Табела број  76. Оценете го 

нивото на корупција кај 

новинарите 
 f % 

Нема корупција 25 2,4 

1 39 3,7 

2 57 5,5 

3 73 7,0 

4 119 11,4 

5 186 17,9 

6 104 10,0 

7 122 11,7 

8 104 10,0 

9 82 7,9 

10 130 12,5 

Вкупно 1041 100,0 
 

 

Во сферата на работата на новинарите и новинарската професија 

перцепцијата на граѓаните е дека со оценка 10 се оценети од страна на 
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12,5% од вкупниот број на испитаници, додека 2,4% сметаат дека во 

новинарската работа воопшто не се појавува корупцијата . 

Овие резултати укажуваат на општиот впечаток на испитаниците 

дека новинарите и новинарската професија, воопшто не е меѓу повисоко 

рангираните професии во однос на корупцијата. 

Работата на невладините организации и корупцијата при нивното 

работење од страна на испитаниците е оценета на следниов начин: 

највисока оценка 10 за невладините организации  дале 6,3% од 

испитаниците, двоцифрен број на проценти има на скалата од 3 до 6, што 

упатува на заклучокот дека граѓаните не ги перципираат невладините 

организации како особено корумпирани организации во земјава. 

Табела број 77. Оценете го 

нивото на корупција кај 

невладините организации 
 f % 

Нема корупција 88 8,5 

1 71 6,8 

2 86 8,3 

3 125 12,0 

4 121 11,6 

5 137 13,2 

6 108 10,4 

7 101 9,7 

8 84 8,1 

9 54 5,2 

10 66 6,3 

Вкупно 1041 100,0 
 

Табела број 78. Оценете го 

нивото на корупција кај 

приватните претприемачи 

(сопственици) 

 f % 

Нема корупција 49 4,7 

1 63 6,1 

2 84 8,1 

3 121 11,6 

4 130 12,5 

5 151 14,5 

6 94 9,0 

7 107 10,3 

8 100 9,6 

9 63 6,1 

10 79 7,6 

Вкупно 1041 100,0 
 

 

И на крај се оценети приватните претприемачи (сопственици) и 

нивото на корупција при нивното работење и од резултатите од анкетата 

може да се заклучи дека како и кај невладиниот сектор, мал процент на 

испитаници сметаат дека со оценка 10 треба да се рангираат овие лица, 

4,7% сметаат дека воопшто нема корупција кај нив, а мнозинството 

одговори се насочени во делот на оценувањето на скалата од 3 до 6 место.  

 

 

 

 

 



 

100 

ПЕРЦЕПЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА СПРАВУВАЊЕ 
СО КОРУПЦИЈАТА 

 

 Подготвеноста* и определеноста за борба против 

корупцијата беше предмет на интерес на Главата V од Прашалникот. 

Како и во претходните истражувачки периоди, и Главата V во 2015 

година се состои од вкупно 8 прашања преку кои испитаниците се 

изјаснуваа колку самите се подготвени (определени) за борба против 

корупцијата. Воедно, испитаниците ја даваа својата оценка и за 

подготвеноста (определеноста) за борба против корупцијата на 

политичките партии, политичките лидери, државните (управните) 

органи, институциите за борба против корупцијата, приватниот сектор и 

медиумите. 

Оценката колку испитаниците се подготвени (определени) за 

борба против корупцијата ја даваа преку одговор на Прашањето бр. 51. 

На испитаниците им беа понудени 6 одговори при што требаа да се 

изјаснат само за еден (целосно сум подготвен; подготвен сум; ниту сум, 

ниту не сум подготвен; не сум подготвен; целосно сум неподготвен; не 

сакам да се изјаснам). 

 

Табела број 79. Каква е Вашата подготвеност 

(определеност) за борба против корупцијата? 
Прашање 

бр. 51 

Одговор % 

1 Целосно сум подготвен  21,2 

2 Подготвен сум 35,8 

3 Ниту сум, ниту не сум подготвен 23,2 

4 Не сум подготвен 5,2 

5 целосно сум неподготвен 3,7 

6 Не сакам да се изјаснам 10,9 

 

За разлика од претходните две години, во 2015 година се 

забележува благ пораст на испитаниците кои не сакаат да се изјаснат по 

ова прашање, т.е. не сакале да се изјаснат 10,9% од испитаниците (7,4% 

во 2013 и 6,8% во 2014 година). Радува податокот дека и понатаму е 

висок процентот на испитаниците кои имаат позитивен став по однос на 

ова прашање или 60,0% од испитаниците целосно се подготвени (21,2%), 

односно се подготвени (35,8%) за борба против корупцијата. 

„Неутралните“ испитаници или оние кои ниту се, ниту не се подготвени 

се 23,2% и го заземаат второто место, и се наоѓаат пред испитаниците 

                                                 
* Автор: доцент д-р Катерина Крстевска 
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кои имаат негативен став со 8,9% (5,2% не се подготвени и 3,7% целосно 

се неподготвени). 

Oткако ја оценија својата подготвеност/неподготвеност, од 

испитаниците беше побарано да оценат колку политичките партии 

(Прашање бр. 52), односно политичките лидери (Прашање бр. 53), се 

подготвени (определени) за борба против корупцијата. Повторно, 

испитаниците избираа еден од понудените 6 одговори (целосно се 

подготвени; подготвени се; ниту се, ниту не се подготвени; не се 

подготвени; целосно се неподготвени; не сакам да се изјаснам). 

 

Табела број 80 - 52. Ве молиме соопштете ја Вашата оценка за 

подготвеноста (определеноста) на политичките партии за 

борбата против корупцијата и 53. Ве молиме соопштете ја 

Вашата оценка за подготвеноста (определеноста) на 

политичките лидери за борбата против корупцијата. 
  Прашање 

бр. 52 

Прашање 

бр. 53 

Политички 

Партии 

Политички 

лидери 

Одговор % % 

1 Целосно се подготвени 5,2 3,1 

2 Подготвени се 18,8 19,9 

3 Ниту се, ниту не се подготвени 29,6 28,3 

4 Не се подготвени 20,5 22,9 

5 Целосно се неподготвени 18,0 19,5 

6 Не сакам да се изјаснам 8,0 6,3 

 

Како за политичките партии, така и за политичките лидери, 

испитаниците сметаат дека ниту се, ниту не се подготвени (29,6% за 

политичките партии и 28,3% за политичките лидери). Во суштина, 

испитаниците им дале негативна оценка на политичките партии затоа 

што 38,5% се одлучиле за четвртата (20,5% - не се подготвени) и петтата 

опција (18,0% - целосно се неподготвени). Позитивна оценка им дале 

24,0% од испитаниците кои се одлучиле за првата  (5,2% - целосно се 

подготвени) и втората опција (18,8% - подготвени се). Ова изјаснување 

на испитаниците не треба да се занемари, имајќи предвид дека 

негативната оценка и „бега“ на позитивната оценка за високи 14,5%. Во 

однос на последната опција, за неа се одлучиле 8,0%, односно 8,0% од 

испитаниците не сакале да ги оценуваат политичките партии. 

Слични резултати се добиени и за политичките лидери. Имено, 

политичките лидери добиле негативна оценка од 42,4% од испитаниците 

распределено на 22,9% за четвртата опција (не се подготвени) и 19,5% за 
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петтата опција (целосно се неподготвени). 23,0% од испитаниците дале 

позитивна оценка распределена на 3,1% за првата  опција (целосно се 

подготвени) и 19,9% за втората опција (подготвени се). И тука разликата 

од  19,4% помеѓу негативната и позитивната оценка не е за 

занемарување. 6,3% од испитаниците не сакале да ги оценуваат 

политичките лидери и нивната подготвеност (определеност) за борба 

против корупцијата.   

Во суштина, ставот на испитаниците за политичките партии и 

политичките лидери не претрпел промени. Испитаниците и во 2015 

година најмногу се определиле за третата опција (ниту се, ниту не се 

подготвени) што е случај и со 2013 година (29,3% за политичките партии 

/ 28,5% за политичките лидери) и 2014 година (27,8% за политичките 

партии / 26,8% за политичките лидери). 

Како испитаниците ги оценуваат македонските органи/ институции 

и нивната подготвеност (определеност) за борба против корупцијата е 

отсликано преку табелата број 81, која ги содржи одговорите на 

Прашањето бр. 54, Прашањето бр. 55 и Прашањето бр. 56. 

 

 Табела број 81. Ве 

молиме соопштете ја 

Вашата оценка за 

подготвеноста 

(определеноста) на: 

Прашање 

бр. 54 

Прашање 

бр. 55 

Прашање 

бр. 56 

 

Државни 

(управни) 

органи 

Институции 

за борбата 

против 

корупцијата 

Државна 

комисија за 

спречување 

на 

корупцијата 

Одговор % % % 

1 Целосно се подготвени 3,9 5,2 7,1 

2 Се подготвени  25,9 33,0 35,9 

3 Ниту се, ниту не се 

подготвени 
33,6 28,5 26,2 

4 Не се подготвени 20,2 17,2 13,7 

5 Целосно се неподготвени 10,7 11,0 10,4 

6 Не сакам да се изјаснам 5,7 5,0 6,6 

 

Тргнувајќи од податоците содржани во табелата број 81, 

испитаниците повисоко ја рангирале подготвеноста (определеноста) на 

Државната комисија за спречување на корупцијата во однос на 

државните (управните) органи и другите институции за борба против 

корупцијата. Имено, слично како и во 2013 (43,8%) и 2014 (40,4%), 43,0% 

од испитаниците во 2015 година сметаат дека оваа институција е 

подготвена (7,1% - потполно подготвена и 35,9% - подготвена) за борба 

против корупцијата, за разлика од 24,1% од испитаниците кои сметаат 

дека не е подготвена (13,7% - не е подготвена и 10,4% - целосно е 
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неподготвена). 26,2% од испитаниците сметале дека Државната комисија 

за спречување на корупцијата ниту е, ниту не е подготвена, а само 6,6% 

од испитаниците не сакале да ја дадат својата оценка. 

По Државната комисија за спречување на корупцијата следуваат 

другите институции за борба против корупцијата, чија позитивна оценка 

е помала за 4,8%. Така, 38,2% од испитаниците имале позитивен став кон 

другите институции преку избирање на првата опција (5,2% - целосно се 

подготвени) и втората опција (33,0% - се подготвени). 28,2% од 

испитаниците имале негативен став ( 17,2% - не се подготвени и 11,0% - 

целосно се неподготвени), што е за 0,3% помалку од испитаниците кои 

имале неутрален став (28,5%  - ниту се, ниту не се подготвени). Најмал 

дел од испитаниците или само 5,0% одлучиле да не се изјаснат. 

Државните (управни) органи го заземале првото место во третата 

опција (ниту се, ниту не се подготвени), односно 33,6% од испитаниците 

ја одбрале токму оваа опција. Негативната оценка која испитаниците ја 

дале за државните (управни) органи (30,9% или 20,2% не се подготвени 

и 10,7% целосно се неподготвени) ја надминува позитивната оценка за 

незначителни 1,1% (29,8% или 3,9% целосно се подготвени и 25,9% се 

подготвени). На ова прашање не сакале да се изјаснат само 5,7% од 

испитаниците. 

Приватниот сектор и неговата подготвеност (определеност) за 

борба против корупцијата, беа оценувани од страна на испитаниците 

преку Прашањето бр. 57. Табелата која следи ја дава оценката на 

испитаниците. 

 

Табела број 82 - 57. Ве молиме соопштете ја Вашата 

оценка за подготвеноста (определеноста) на 

приватниот сектор за борбата против корупцијата 
Прашање 

бр. 57 

Одговор % 

1 Целосно е подготвен 6,7 

2 Подготвен е 26,1 

3 Ниту е, ниту не е подготвен 30,7 

4 Не е подготвен 18,4 

5 Целосно е неподготвен 11,5 

6 Не сакам да се изјаснам 6,4 

  

Ако одговорите на испитаниците за приватниот сектор се 

систематизираат во три категории, односно на оние испитаници кои 

имале позитивен, негативен и неутрален став, може да се уочи дека 

приватниот сектор е подготвен да се бори против корупцијата. Во 

суштина, испитаниците имале позитивен однос кон приватниот сектор 

затоа што 32,8% од нив сметале дека приватниот сектор е целосно 
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подготвен (6,7%) т.е. е подготвен (26,1%) за борба против корупцијата. 

Потоа за 2,1% помалку се испитаниците кои имаат неутрален став во 

однос на приватниот сектор (30,7% се изјасниле за ниту е, ниту не е 

подготвен). Разликата помеѓу испитаниците кои имале позитивен став и 

испитаниците кои имале негативен став е 2,9%, односно 29,9% од 

испитаниците сметале дека приватниот сектор не е подготвен (18,4%), 

т.е. целосно е неподготвен (11,5%) за борба против корупцијата. На крај, 

со 6,4% се оние испитаници кои не сакале да го вреднуваат приватниот 

сектор. 

Од податоците може да се уочи дека има отстапување во однос на 

претходните две години, кога најголем дел од испитаниците сметале дека 

приватниот сектор ниту е, ниту не е подготвен (35,5% во 2013 и 35,0% 

во 2014 година). 

Откако ја оценија подготвеноста (определеноста) на различни 

фактори во општествениот живот, од испитаниците беше побарано да ги 

оценат и медиумите - дали медиумите се подготвени или не се 

подготвени да се борат со корупцијата. Со ова прашање т.е. со 

Прашањето бр. 58 се заокружи Главата V. 

 

Табела број 83 - 58. Ве молиме соопштете ја Вашата 

оценка за подготвеноста (определеноста) на медиумите 

за борбата против корупцијата. 
Прашање 

бр. 58 

Одговор % 

1 Целосно се подготвени 9,9 

2 Се подготвени  24,3 

3 Ниту се, ниту не се подготвени 26,8 

4 Не се подготвени 19,3 

5 Целосно се неподготвени 14,3 

6 Не сакам да се изјаснам 5,4 

 

 Својата оценка за медиумите не сакале да ја дадат 5,4% од 

испитаниците преку избирање на последната опција - не сакам да се 

изјаснам (што претставува зголемување во однос на 2013 со 4,9% и 2014 

година со 4,3%). Испитаниците кои имаат позитивно мислење за 

медиумите и нивната подготвеност за борба против корупцијата за 

незначителни 0,6% се побројни од испитаниците кои имаат негативно 

мислење. Така, 9,9% од испитаниците сметаат дека медиумите целосно 

се подготвени за борба против корупцијата, а 24,3% дека се подготвени, 

што подразбира дека позитивна оценка за медиумите дале 34,2% од 

испитаниците. Потоа, следат испитаниците (33,6%) кои негативно ги 

оцениле медиумите, или 19,3% од испитаниците сметаат дека медиумите 

не се подготвени, а 14,3% дека  истите целосно се неподготвени. Трети 
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со 26,8% се испитаниците кои оцениле дека медиумите ниту се, ниту не 

се подготвени за борбата против корупцијата. 

 

* 

*      * 

Главата VI  е последна глава од Прашалникот која е посветена 

на развивање на системот за борба против корупцијата. Од 

испитаниците беше побарано да го оценат придонесот на репресивните 

и превентивните мерки, како и да го дадат своето мислење преку 

опцијата „нешто друго, што?“. За крај, испитаниците имаа можност да 

препорачаат мерки и активности кои според нивно видување 

придонесуваат во борбата против корупцијата. 

 Испитаниците беа замолени да го кажат своето мислење за 

придонесот на репресивните (Прашањето бр. 60) и превентивните 

мерки (Прашањето бр. 61) во борбата против корупцијата. На 

испитаниците им беа понудени 3 опции за репресивните мерки и 6 опции 

за превентивните мерки, при што тие својот став го изразуваа преку 

избирање на одговорите „Да“ или „Не“. 

 

 

Табела број  84. Каков би можел да е придонесот на репресивните 

мерки во борбата против корупцијата? 

 ДА НЕ 

1. Може да придонесе за усовршување и развој на специјализираното  

антикорупциско законодавство 

78,4 21,6 

2. Да доведе до оспособување и развој на специјализираните единици и 

тела (полицијата, обвинителството, судството) за борба против 

корупцијата 

78,2 21,8 

3. Да доведе до обезбедување на редовен систематски законодавен и 

управен надзор над работата на специјализираните антикоруптивни 

единици и тела и мерење на нивната ефикасност 

78,0 22,0 

 

Ако се споредат податоците содржани во табелата број 83 и 

табелата број 84, ќе се уочи дека испитаниците им  даваат поголема верба 

на репресивните мерки во однос на превентивните. Така, во просек, 

78,2% од испитаниците позитивно го оцениле придонесот на 

репресивните мерки, додека просекот за превентивните мерки изнесува 

74,7%. Во суштина, може да се заклучи дека има континуитет на 

одговорите дадени од страна на испитаниците - предноста на 

испитаниците која во 2013 година ја дале на репресивните во однос на 

превентивните мерки (87,7% за репресивните мерки „против“ 85,5% за 
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превентивните мерки), е забележана и во 2014 година (84,6% за 

репресивните мерки „против“ 82,4% за превентивните мерки). 

Разликите помеѓу трите понудени опции за репресивните мерки 

може да се заклучи дека се незначителни, така што, според 

испитаниците, најмногу може да се придонесе во борбата против 

корупцијата преку усовршување и развој на специјализираното  

антикорупциско законодавство (78,4%), потоа треба да има 

оспособување и развој на специјализираните единици и тела 

(полицијата, обвинителството, судството) за борба против корупцијата 

(78,2%). Последната понудена опција е и најслабо рангирана од страна 

на испитаниците со 78,0%, односно репресивните мерки треба да доведат 

до обезбедување на редовен систематски законодавен и управен надзор 

над работата на специјализираните антикоруптивни единици и тела и 

мерење на нивната ефикасност. 

Во рамките на Прашањето бр. 61, беше оценуван придонесот на 

превентивните мерки во борбата против корупцијата. Испитаниците за 

шесте понудени опции го изразуваа својот позитивен став преку 

избирање на одговорот „Да“, или својот негативен став преку избирање 

на одговорот „Не“. 

 

Табела број  85. Каков би можел да е придонесот на превентивните 

мерки во борбата против корупцијата? 
 ДА НЕ 

1. Со усовршување и развој на општото законодавство за елиминирање 

или сведување на минимум на коруптивните можности и разлики 

77,4 22,5 

2. Со усвојување и доследно спроведување на кадровската политика 

(избор, вработување, напредување) во однос на функционерите и 

државните службеници што го зголемува интегритетот на органите и 

институциите 

75,0 24,6 

3. Со развој на системот на специјализирана антикорупциска едукација 72,6 27,4 

4. Со развој на системот за информирање и достапност на 

информациите за коруптивните дела и мерките и активностите во 

борбата против корупцијата 

76,2 23,7 

5. Со реализација на заштита од корупција на секој орган и институција 77,1 22,8 

6. Со усвојување и реализација на етичкиот кодекс на функционерите и 

државните службеници 

69,7 30,1 

 

Од табелата број 85 може да се нотира дека само за последната 

понудена опција (шестата), процентот на испитаници е под 70,0% т.е. 

69,7% од испитаниците сметаат дека превентивните мерки можат да 

придонесат во борбата против корупцијата со усвојување и реализација 

на етичкиот кодекс на функционерите и државните службеници. Исто 

така, и третата опција или развојот на системот на специјализирана 
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антикорупциска едукација бележи помал процент на испитаници кои 

имале позитивен став (72,6%) во однос на другите опции. Но, од друга 

страна, за испитаниците најефикасна превентивна мерка е првата  опција 

или усовршување и развој на општото законодавство за елиминирање 

или сведување на минимум на коруптивните можности и  разлики 

(77,4%), по која следи петтата опција или реализација на заштита од 

корупција на секој орган и институција (77,1%), па четвртата опција или 

развој на системот за информирање и достапност на информациите за 

коруптивните дела и мерките и активностите во борбата против 

корупцијата (76,2%), и втората опција или усвојување и доследно 

спроведување на кадровската политика (избор, вработување, 

напредување) во однос на функционерите и државните службеници што 

го зголемува интегритетот на органите и институциите (75,0%).    

Видно од двете претходни табели, на испитаниците им беше 

овозможено и самите да укажат на репресивни и превентивни мерки кои 

можат да придонесат во борбата против корупцијата. Како повпечатливи 

размислувања на испитаниците би можеле да се издвојат следниве: 

 Да се зголемат платите; 

 Да се намали невработеноста; 

 Да се преземат поригорозни мерки; 

 Да се казнуваат работодавците и да се пријавуваат сите 

работници; 

 Да се едуцира населението; 

 Да се зголеми висината на казните; 

 Да се засили надзорот над високите функционери во сите 

области; 

 Да се засили надзорот над сите државни службеници почнувајќи 

од директорот до министерот; 

 Да се јакне свеста на граѓаните; 

 Да има најстроги казни затвор за примање/давање мито и да се 

одземе службената работа; 

 Да не може да се вработи во некоја државна фирма во следните 

десетина години; 

 Да се одземе лиценцата за работа; 

 Да има поголема внатрешна контрола од страна на 

инспекциските служби; 

 Да има постојани примери документирани и јавно публикувани 

во медиумите; 

 Да се применуваат антикорупциски мерки подеднакво без 

никаква селекција. 

Прашалникот завршува со молба до испитаниците за совет, 

односно да препорачаат мерки и активности за борба против корупцијата 
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(Прашање бр. 62). Испитаниците дадоа бројни препораки, а како 

посебно интересни отскокнуваат следниве: 

 Да се спроведе некое друго општествено уредување - нешто 

помеѓу комунизам и еден вид на демократија (бидејќи ваквото 

општествено уредување на Република  Македонија се покажа 

како доста неуспешно); 

 Корупција имало и ќе има. Таа никогаш нема да се искорени и 

залудно е тоа што се трудите. Корупцијата може да ја снема само 

под услов: да се примени законот од Република Северна Кореја и 

кај нас во Република Македонија; 

 Да се смени сè од корен; 

 Симнете ја власта; 

 Сите функционери да се сменат од власт; 

 Сметам дека нема решение за корупцијата и банално е државните 

органи да пробаат да ја спречат или искоренат кога првенствено 

тие и ја спроведуваат!!!; 

 Целата власт е корумпирана, за да се смени нешто, да се смени 

власта; 

 Почнете да ја контролирате од политичката корупција; 

 Да се тргне државата од медиумите; 

 Укинување на имунитетот на пратениците и вршителите на 

јавните функции; 

 Да престанат да го крадат народот; 

 Власта да краде што помалку и да ги спречат и санкционираат 

тие што вршат корупција, односно институциите кои се 

надлежни за тоа да си ја сфатат работата посериозно; 

 Антикорупциската комисија и судството да бидат независни тела 

и да не зависат од моменталната власт; 

 Спроведување на правилна кадровска политика поради 

поправилно функционирање на институциите задолжени за 

откривање на корупцијата; 

 Вработување на квалификувани кадри во полицијата и чистење 

на корупцијата, најпрво, во нивните редови!... Па потоа со ред; 

 Да се вработува поквалификуван кадар, а не полицајци избрани 

од улица; 

 Да се подобри законодавството, а со самото тоа да се воведе 

едукација на сите државни служби и на сите граѓани; 

 Да им се даде поголема слобода на граѓаните, односно да бидат 

повеќе слободни и да не се плашат да пријават кривични дела, а 

надлежните органи да работат правилно по законите и да ги 

почитуваат без отстапување; 
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 Во секој град да има штандови каде што граѓаните ќе можат 

анонимно во печатена форма да доставуваат определени 

сознанија, информации за постоење или вршење на кривични 

дела поврзани со корупцијата, бидејќи денеска е сè поголем 

стравот кај граѓаните да се одлучат да пријават; 

 Да се подобри животот и стандардот на граѓаните за да не бидат 

принудени во одредени ситуации да даваат мито или други 

облици на корупција за да завршат некоја своја работа (на 

пример, за да бидат побрзо прегледани од некој лекар мораат да 

понудат нешто - мито); 

 Дајте му на работникот 2.000 евра плата, ќе заборави - што беше 

тоа мито, корупција, криминал!!!; 

 Да се намали стапката на невработеност, а со тоа да се зголеми 

бројот на работните места и платите за почеток, исто така и 

граѓанскиот сектор што повеќе да се вклучи  во борбата против 

корупцијата;  

 Законот да важи за сите подеднакво; 

 Да се почне од горе надолу, да не страдаат само граѓаните; 

 Да не се селектира кривичната одговорност на наши-ваши 

(партии, роднини, власт); 

 Ако некој се фати на дело за корупција да се тргне од тоа работно 

место засекогаш, истиот да ги врати средствата што незаконски 

ги присвоил и да одлежи соодветна казна за стореното дело; 

 Поголема казна за сторителите што ќе се пронајдат, за примање 

мито, давање мито и злоупотреба на службената должност; 

 За сторителите на корупција доживотна робија со работа во 

каменолом; 

 За лицата кои вршат корупција само смртна казна за да се 

исчистат затоа што оваа држава не презема многу мерки за нив; 

 Тој што ќе се фати да се носи на бесилка; 

 „Чук у чело“ и ако остане жив доживотна робија за мито и 

корупција.  

 Зголемен надзор врз институциите и поголема контрола на оние 

места каде најчесто се случува корупција; 

 Видео-надзор во канцелариите на сите државни службеници, 

лекари и сл.; 

 Зголемена контрола на граничните премини, вработувања не 

само по политичка основа, забрана за делење средства (шеќер, 

брашно, зејтин, пари...) пред избори и сл.; 

 Контрола врз професорите во земање мито за добивање оценка и 

положување испит;  
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 Контрола врз студентите во студентските домови кои 

престојуваат без да плаќаат; 

 Не знам момче што да кажам, стар сум. 
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

Истражувањето реализирано од страна на истражувачки тим на 

Факултетот за безбедност - Скопје претставува повеќегодишен проект за 

истражување на актуелните состојби со корупцијата во Република 

Македонија. Основен заклучок кој се наметнува од истражувањето е дека 

корупцијата е присутна во нашето општество и тоа на повеќе нивоа. 

Имено, граѓаните ги препознаваат појавите на давање и примање на 

мито, злоупотребата на службената положба и другите казниви дејанија 

како коруптивни дејанија кои имаат сериозни последици врз 

демократскиот развој на земјава во целина, а секако и влијание врз 

економскиот систем на земјата. 

 

- Истражувањето е во прилог на сеопфатна процена на корупцијата 

и истото во голема мера може да им помогне на властите за 

подобро приспособување на политиките и јакнење на 

капацитетите на антикорупциските тела. 

- Индикаторите базирани врз основа на перцепција се корисни за 

подигање на свеста во врска со проблемите и им помагаат на 

властите да се залагаат за носење на конкретни политички мерки 

и за справување со неа, но, за жал, не успеваат да обезбедат јасни 

индикатори за степенот на корупција и да ги пронајдат ранливите 

области во системот.  

- Моделот кој е применет во истражувањето овозможува 

непосредни согледувања на граѓаните за општествено- 

негативните појави меѓу кои е и корупцијата. Анализите на 

резултатите укажуваат дека граѓаните ја согледуваат корупцијата 

како основен проблем и истата ја рангираат како еден од 

посериозните проблеми со кои се соочува земјата, веднаш после 

невработеноста и сиромаштијата/нискиот животен стандард.  

- Истражувањето е конципирано така што, да ги опфати сите 

региони во Република Македонија и да се постигне приближен 

број на испитаници од сите делови во државата, од урбани и 

рурални средини, како и соодветна мултиетничка застапеност, 

којашто ќе ја отслика и реалната мултиетничка и мултирелигиска 

компонента на државата. 

- Истражувањето во 2015 година има подобра територијална 

покриеност, што значи зголемување на бројот на анкетирани, 

пред сè, во Полошкиот плански регион (во 2014 година 89, додека 
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во 2015 година 120 анкетирани), каде претежно живее население 

од албанско етничко потекло, на кој начин имаме пореална слика 

за присутноста на корупцијата во сите 8 плански региони 

населени со население од сите етнички заедници кои живеат во 

Република Македонија. 

- Во перцепциите на граѓаните на Република Македонија, 

доминира свеста и убедувањето дека сите понудени облици се 

корупција, давањето и примањето на мито е најчест облик на 

корупција, потоа следи тријадата на давање, примање на мито и 

злоупотреба на овластувањата со 13,7%, и кога на тоа ќе се додаде 

и 13,6% сметаат дека корупцијата е злоупотреба на 

овластувањата, тогаш со сигурност може да се зборува дека кај 

испитаниците во Република Македонија, на почетокот од 2013 

година, доминира свеста дека најмногу се злоупотребуваат 

овластувањата и дека тие се извор на корупција и коруптивни 

однесувања. Таквата тенденција продолжува и во 2014 и 2015 

година. Така во 2013 година со таков став биле 36,62%, во 2014 

32,54% и во  2015 година 33,9% од испитаниците. Потоа следат 

одговорите што се однесуваат на злоупотреба на овластувањата и 

противзаконското посредување. Пропорциите укажуваат дека во 

2013 година така ја подразбирале 20,47% од испитаниците,  во 

2014 година 18,68% и во 2015 година 16,33%. Резултатите 

укажуваат дека знаењата за корупцијата се диференцирани меѓу 

испитаниците и дека е неопходен организиран пристап во 

образованието и оспособувањето на граѓаните за содржината и 

суштината на корупцијата и нејзините облици на манифестација. 
- Подмитувањето е сериозен проблем, имено, 29,50% од 

испитаниците во 2013 година имале искуство на подмитување, во 

2014 и 2015 година процентот на испитаниците што подмитиле се 

намалил на 26,45% во 2014 и на 24,21% во 2015 година. 

Последните две години опаѓа бројот на оние што експлицитно 

признаваат дека биле во ситуација да дадат мито.  

- Во врска со обликот на подмитување истражувањето укажува 

дека доминира обликот пари во готово, освен кај испитаниците 

што дале мито кај директор на училиште, потоа средношколски 

професор. Кај нив доминира обликот услуги од разна природа или 

спонзорства.  
- Степенот на корумпираноста на институциите, дејностите и 

професиите, според оценките на испитаниците во 2013 година 

највисоко е оценета царината и царинските работници, а во 2014 

и 2015 година политичките партии. На втората позиција во 2013 
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и 2015 година се политичките лидери, а судиите во 2014 година. 

На трето место во 2013 година се политичките партии, а во 2014 

и 2015 година царината и царинските работници. На четвртата 

позиција во 2013 година се судиите, во 2014 политичките лидери 

и носителите на државни (управни) функции во 2015 година. Оваа 

група носители на функции во 2013 и 2014 година е 

петторангирана според оценките на граѓаните за нивото на 

корумпираност. Односно на петтата позиција во 2015 година се 

судиите. И во редоследот на групата испитаници – кои 

одговориле на прашањето дека дале мито, нивниот ранг на нивото 

на корумпираност е сличен со вкупниот број на испитаници во 

однос на петте најкорумпирани институции, носители на 

функции, дејности и професии. Така, и според оваа група во 2013 

година се царината и царинските работници, а во 2014 и 2015 

година се политичките партии. На втората позиција во 2013 

година се судиите, а во 2014 и 2015 година се политичките 

лидери. На трето место во 2013 година се рангирани политичките 

партии, во 2014 судиите, а во 2015 носителите на државните 

(управни) функции. На четвртата позиција во 2013 година се 

носителите на државните (управни) функции, а во 2014 и 2015 

година се царината и царинските работници. На петтото место во 

2013 година се рангирани политичките партии, во 2014 

носителите на државните (управни) функции, а во 2015 година 

судиите. Ваквите диференцијации укажуваат дека во основа и 

двете групи имаат исти или слични рангирања (перцепции) за 

нивото на корумпираност на институциите, носителите на 

функции, дејности и професии. 
- Применетата факторска анализа преку изолираните фактори 

индицира дека постои статистички значајна позитивна корелација 

на високо ниво од 0,893 (корумпираност на јавниот сектор и 

јавните услуги) која е поврзана со корупцијата на цивилната 

структура, односно според степенот на сатурацијата со 

невладиниот сектор и приватните претприемачи, потоа висока е 

корелацијата меѓу четвртиот и вториот фактор чија вредност е 

негативна и на високо ниво од 0,754, па следи односот меѓу 

третиот и четвртиот фактор со висока позитивна корелација од 

0,646, следната статистички позитивна корелација е меѓу првиот, 

вториот и третиот фактор која се движи на ниво на значајност од 

0,588, 0,530 и 0,510, што значи дека овие фактори значајно 

придонесуваат во дефинираната структура на нивоата на 

корумпираност, односно корумпираниот простор во земјата. 
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Нешто послаби резултати на средно ниво на значајност се 

односите меѓу првиот, вториот и третиот фактор. Нивните 

вредности се 0,588, потоа 0,530, односно 0,510 и нешто послабо 

влијание е односот со четвртиот фактор од 0,336. Најслабо 

влијание е воспоставено меѓу четвртиот и првиот фактор со 

вредност од 0,004. Овој коефициент, како и коефициентот меѓу 

првиот и четвртиот фактор (0,117) е на ниско ниво на 

статистичката значајност и е позитивен.  

- Од анкетираните доминираат возраста, работоспособното 

население, кое има и најмногу контакти со претставниците на 

институциите, а со тоа и изложеност на ризик од корупција.  

- Повеќето од половина испитаници се со средно стручно 

образование, структура која најмногу е застапена од вработеното 

население, кое е работоспособно и секојдневно е во комуникација 

со претставниците на институциите на системот и се изложени на 

потенцијална опасност за нивно инволвирање во корупциски 

кривични дела. Оттука е и значењето на нивното мислење во 

презентирање на нивните ставови за корупцијата поради 

пообјективна слика на застапеноста на корупцијата во одделни 

сегменти од општеството. 

- Од анализата на табелата за начинот на информирање за 

корупцијата, може да се заклучи дека, речиси, половината 

испитаници за корупцијата се информирале и научиле од 

средствата за јавно информирање. За разлика од 2014 година, каде 

332 граѓани се информирале за корупцијата преку средствата за 

јавно информирање во 2015 година тој број се зголемил на нови 

79 граѓани, што укажува на моќта и влијанието на медиумите кое 

од година во година се зголемува и истите имаат сè поголемо 

влијание во креирање на јавното мислење кај граѓаните за 

општествените појави па и за корупцијата за една од 

поприсутните општествено-негативни појави. 

- Резултатите од истражувањето укажуваат дека меѓу граѓаните на 

Република Македонија доминира свеста дека најмногу се 

злоупотребуваат овластувањата и дека тие се извор на 

корупцијата и коруптивното однесување. Резултатите од 

истражувањето одат во прилог на потврда на тезата дека 

вршењето на власта или извршувањето на определени управни 

работи сè повеќе се доживува или практикува како лична 

сопственост. Таквите ставови на граѓаните треба да се 
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анализираат подлабоко, односно корените да се бараат во 

наследството поврзано со разбирањето на власта и нејзиното 

вршење.  

- Вработувањето во јавниот сектор е привлечно не само поради 

природата на самата работа, туку и поради предностите што се 

карактеристични за работата во јавната администрација, како што 

е сигурноста на работното место, социјалниот статус и 

соодветниот надоместок. На прашањето „Според Ваше мислење 

во кои од следните ситуации граѓанинот најмногу е изложен на 

ризик на корупција?“ граѓаните одговориле дека тоа се во 

ситуациите кога бара работа (вработување) и при напредување на  

работа.  

- Политичарите се најмногу корумпирани во ситуации при учество 

во комисии, особено за јавни набавки. 

- Граѓаните укажуваат дека приватниот сектор најмногу е изложен 

на корупција во ситуации на доделување на тендери.   

- Кога станува збор за начинот на докажување на корупцијата 

според одговорите на граѓаните најмалку применуваната мерка е 

со сведочење на поединецот (граѓанинот со просек 2,63 (од 

вкупно 5), при штограѓаните сметаат дека најдобар начин за 

докажување на корупциските кривични дела е фаќање на дело со 

организирање на заседи од страна на надлежните органи. 

- Во однос на поранешните резултати од истражувањата 

реализирани на Факултетот за безбедност - Скопје можеме да 

констатираме дека постојат одредени сличности во добиените 

резултати но и одредени разлики. Така, во однос на облиците на 

корупција во нашето општество, резултатите од овогодишното 

истражување се: 16,3% од испитаниците се изјасниле дека 

давањето мито е најзастапен облик на корупција, 26,2% сметаат 

дека тоа е примањето мито, 29,8% сметаат дека тоа е 

злоупотребата на положбата и овластувањата, 6,7% сметаат дека 

тоа е противзаконско посредување. Во истражувањето од 2013 

година, резултатите се: 20,3% од испитаниците се изјасниле дека 

давањето мито е најзастапен облик на корупција, 28,5% сметаат 

дека тоа е примањето мито, 33% сметаат дека тоа е злоупотребата 

на положбата и овластувањата, 4,7% сметаат дека тоа е 

противзаконското посредување. Можеме да заклучиме дека 

граѓаните имаат јасна перцепција дека најчест облик на корупција 
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во Република Македонија е злоупотребата на положбата и 

овластувањата, потоа следат примањето мито и давањето мито. 

Во однос на застапеноста на професиите кои се изложени на 

ризикот на корупција можеме да ги анализираме податоците претставени 

во следнава листа: 

1. Политички партии - 33,2 

2. Политички лидери - 33,1 

3. Царина и царински службеници - 28,8 

4. Судии - 27,5 

5. Носители на државни функции - 23,7 

6. Полицајци и полициски службеници - 22,6 

7. Универзитетски професори - 20,7 

8. Инспекциски органи - 19,8 

9. Лекари и здравствени работници - 19,5 

10. При продажба на државно земјиште - 18,6 

11. Државни службеници - 17 

12. Обвинители - 13,8 

13. Новинари - 12,5 

14. Органи за денационализација - 12,5 

15. Приватни претприемачи - 7,6 

16. Невладини организации - 6,3 

Од оваа листа се гледа дека првите пет рангирани се: политичките 

партии - 33,2%; политичките лидери - 33,1%; царината и царинските 

службеници - 28,8%; судиите - 27,5%; носителите на државни функции - 

23,7%. Ова се добиените проценти на испитаниците кои овие 

припадници на различни професии ги оценуваа со 10 од скалата од 1 до 

100. За разлика од претходниот извештај кога состојбата  беше изразена 

со следниве резултати: царина и царински службеници - 37,5%; 

политички партии 34,4%; политички лидери 34%;  судии 33,6%; 

носители на државни функции 26,4%43. Се забележуваат одредени 

сличности во презентираните податоци, имено, сите пет професии се 

исти, само се менува распоредот на прворангираните. Во поранешниот 

извештај тоа се царинските работници по што следат политичките 

партии и лидери, судиите и носителите на државните функции, додека 

                                                 
43 Види повеќе Мојаноски Ц., Малиш-Саздовска М., Николовски М., Крстевска К., 

Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата, (истражувачки 

извештај), Скопје, 2014, стр 122 
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кај овогодишните резултати на прво место се рангирани политичките 

партии и лидери, потоа следат царината, судиите и носителите на 

државните функции.  

Доколку се анализира работата на Државната комисија за 

спречување на корупција и активностите кои истата ги презела во 

периодот од 2011 до 2014 година, можеме да заклучиме дека нивните 

активности не кореспондираат со областа во која, според истражувањата, 

најприсутна е корупцијата, а тоа е политичкиот сектор. Во Годишниот 

извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата се 

наведува: ,,Од графичкиот приказ на реализацијата на активностите за 

периодот декември 2011 - ноември 2014 година, може да се согледа дека 

најголем број реализирани активности има во секторот - Царина, потоа 

со ист број реализирани активности следат секторот - Правосудство, 

секторот - Локална самоуправа, јавниот сектор и секторот - Образование 

и спорт, по нив е секторот - Здравство, труд и социјална политика и на 

крајот со ист број реализирани активности се секторот - Органи за 

спроведување на законот, приватниот сектор и секторот - Медиуми и 

граѓанско општество. Нема реализирани активности во политичкиот 

сектор и секторот - Јавна администрација во кој поголем дел од 

активностите се во тек на реализација“44.  

Ова укажува на фактот дека надлежните органи и институции 

надлежни за спречување на корупцијата во наредниот период треба да 

воспостават поефикасна соработка со цел ефикасна борба против 

корупцијата во Република Македонија. Одредени органи, како што е 

Државната комисија за спречување на корупцијата треба да ги користи и 

академските резултати од одредени истражувања, како и знаењето и 

информациите од други компетентни органи и институции. За таа цел 

потребна е една поширока мрежа на меѓусебно поврзани институции кои 

ќе вршат размена на податоци и ќе реализираат заеднички проекти со цел 

успешно спречување на корупцијата.  

Истражувачките резултати реализирани од тимот истражувачи на 

Факултетот за безбедност - Скопје, кореспондираат со резултатите од 

истражувањето реализирано од Македонскиот центар за меѓународна 

соработка (МЦМС), објавени во Извештајот за процена на корупцијата 

во Република Македонија.45 Имено, според ова истражување, исто така, 

се добиени резултати дека меѓу најкорумпираните професии во 

Република Македонија се цариниците и судиите, а кога станува збор за 

директната вклученост во корупцијата, најзастапени се лекарите. 

                                                 
44 Годишен извештај за работата на ДКСК- 2014 година, http://www.dksk.org.mk/   
45 http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1584-izveshtaj-za-

procenka-na-korupcijata-vo-makedonija.html  
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Одредени органи и институции во Република Македонија 

преземаат мерки и активности за пријавување на корупцијата за своите 

вработени, така, на пример, Царинската управа има воспоставено 

телефонска линија 179 за пријавување на корупција на Царината.46 Преку 

оваа телефонска линија може да се изврши бесплатна и анонимна пријава 

на царински службеници, за нивно незаконско, непрофесионално или 

коруптивно постапување. Исто така, можно е и online пријавување на 

корупција, како и со допис на контакт адресата на Царинската управа. 

Ова претставува адекватен начин за подигање на јавната свест за 

корупцијата во рамките на одредени државни органи и организирање на 

конкретна можност за граѓаните да пријават коруптивни однесувања на 

царинските работници. 

За разлика од Царинската управа, Министерството за внатрешни 

работи на почетната страница на својата веб-страница нема можност за 

пријавување на корупција на полицајци или полициски службеници. 

Иако на самата веб-страница, на пример, има лого за ,,Македонија без 

корупција“ сепак, освен електронско пријавување на престојувалиште, 

електронско пријавување на сомнително лице, предлог за сообраќајна 

контрола47 и сл. сепак, нема можност за директен пристап до пријава за 

корупција на припадник на ова министерство. Слична е состојбата на 

веб-страницата на Министерството за образование и наука, на кое нема 

никаква информација во врска со спречувањето на корупција воопшто, 

ниту конкретно за пријавување на корупција на претставници на 

образовен кадар во Република Македонија. Иако на листата на 

корумпирани професии и полицијата и универзитетските професори се 

застапени на средината на листата на рангирање, сепак, на насловните 

страници на ресорните министерства нема никаква информација за 

пријавување на корупција. За разлика од овие министерства, 

Министерството за транспорт и врски има банер за превенција на 

корупцијата на својата насловна веб-страница, со телефонска линија 199, 

но истиот не е во функција.48 И на крај, на веб-страницата на Владата на 

Република Македонија нема информација за активностите на овој орган 

во врска со спречувањето на корупцијата, ниту можност за електронско 

пријавување на владин или друг државен службеник на оваа веб- 

страница. 

Ова укажува дека државните органи немаат адекватен, 

организиран и системски пристап за пријавување на корупција и 

спроведување на активности за спречување на корупцијата. Имено, секое 

                                                 
46 http://www.customs.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=533  
47 http://www.moi.gov.mk/  
48 http://mtc.gov.mk/ пристапено н а 7.9.2015 год.  
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министерство и секој државен орган поодделно одлучува дали и што ќе 

истакне на насловната веб-страница и дали ќе овозможи директно 

електронско пријавување на корупција.  

Во наредниот период е потребно усогласување на активностите 

во насока на подигање на јавната свест на населението за пријавување на 

корупција49 и создавање на услови за тоа да може да се реализира на 

лесен и анонимен начин. 

Факултетот за безбедност - Скопје како општествено одговорна 

организација и високообразовна институција, која врши научно-

истражувачка дејност, дава свој придонес кон афирмација на оваа 

опшествено-негативна појава, организира тркалезни маси, но дава и 

препораки и мислење за надминување на корупцијата, како и сугестии за 

воспоставување на систем за ефикасна борба против корупцијата. 

 

- Од добиените резултати во 2015 година, може да се заклучи дека 

кај испитаниците, како и во претходните години, преовладува 

ставот дека се потполно подготвени, односно се подготвени за 

борба против корупцијата. 

- Во однос на политичките партии, така и за политичките лидери, 

испитаниците сметаат дека ниту се, ниту не се подготвени за 

борба против корупцијата. 

- Кога станува збор за подготвеност (определеност) за борба против 

корупцијата, испитаниците во 2015 година предност и дале на 

Државната комисија за спречување на корупцијата, а по неа 

следуваат другите институции за борба против корупцијата и 

државните (управните) органи.  

- За разлика од претходните две години кога најголем дел од 

испитаниците сметале дека приватниот сектор ниту е, ниту не е 

подготвен, може да се уочи дека во 2015 година има позитивно 

отстапување во однос на подготвеност (определеност) на 

приватниот сектор за борба против корупцијата т.е. преовладува 

мислењето на испитаниците дека приватниот сектор е потполно 

подготвен/е подготвен за борба против корупцијата. 

- Испитаниците кои имаат позитивно мислење за медиумите и 

нивната подготвеност за борба против корупцијата за 

                                                 
49 Според  Извештајот за процена на корупцијата во Република Македонија на МЦМС 

„во Република Македонија има високо ниво на свесност за корупцијата“ и ,,за 

мнозинството граѓани (55%) не е прифатлив ниту еден облик на корупција“ 

http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1584-izveshtaj-za-

procenka-na-korupcijata-vo-makedonija.html; 
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незначителни 0,6% се побројни од испитаниците кои имаат 

негативно мислење. 

- Ако се споредат податоците, ќе се уочи дека испитаниците 

поголема верба им даваат на репресивните во однос на 

превентивните мерки во борбата против корупцијата. 

- Испитаниците дадоа значаен придонес во укажување кои 

репресивни и превентивни мерки можат да придонесат во борбата 

против корупцијата. Воедно, испитаниците дадоа и совети, 

односно препорачаа мерки и активности за борба против 

корупцијата кои релевантните фактори треба да ги имаат предвид. 
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Рецензентите за извештајот (извадок): 

 

Проф. д-р Љупчо Арнаудовски 

 

Немам пристап до други извори на сознанија, во овој момент, 

како, кои органи и институции работат на проблемите на 

СОВЛАДУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО РМ и од тој аспект, заземам 

сосема позитивен став кон овој Истражувачки извештај бидејќи преку 

него Факултетот за безбедност-Скопје покажува интерес и ангажман за 

систематско следење и проучување на корупцијата во РМ. Целите на 

истражувањето се јасно поставени: да се испитуваат и следат во 

континуитет ставовите на граѓаните за тоа како тие гледаат на 

корупцијата, како ја чувствуваат и до која мера се готови да учествуваат 

во борбата против неа. Од досега спроведените истражувања од овој 

Факултет, може да се утврдат две нешта: континуитет во настојувањето 

корупцијата да се следи и проучува и да се утврдуваат промени во 

нејзината феноменологија и ангажман за нејзиното совладување. 

Истражуваат дека во изминатиот период нема битни промени во 

совладувањето на корупцијата, но покажуваат константност во однос на 

областите од општествените односи во кои таа се случува и во однос на 

нејзините носители по професија и дејност- област во која делуваат. Како 

што веќе изведовме, веќе добиените резултати имаат апликативно и 

научно значење во повеќе насоки: прво, преиспитување и унапредување 

на истражувачките методи и постапки за испитување на оваа појава, 

второ, (истражувачкиот тим изразува сомневање во искреноста и 

објективноста, вистинитоста на ставовите што ги изразуваат 

испитаниците). Тоа значи дека применетите методи во истражувањето, 

не ги даваат очекуваните резулати, се доведува во прашање нивната 

релијабилност и затоа тие треба да се унапредуваат. Но, и веќе добиените 

резултати: јасно ги одредуваат областите од општествените односи, 

државата и нејзините институции, политичките партии, државната 

управа и луѓето во нив како главни носители на корупцијата. 

Испитаниците покажуваат на постоење на високо ниво на повреди на 

нивните права и слободи преку корупцијата на државата, партиите и 

нејзините органи. 

И вака добиените резултати имаат научна и апликативна вредност 

бидејќи упатуваат, ги одредуваат подрачјата во кои е лоцирана 

корупцијата, како таа се случува и манифестира и ја наметнуваат 

потребата од нови научни пристапи во нејзиното истражување и нови 

пристапи кон нејзиното совладување. Ова особено доаѓа до израз преку 

оценката на „РИЗИЦИТЕ“ од корупцијата од носителите и подрачјата на 
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односи на општеството. Ова барање се наметнува пред истражувачкиот 

тим во нивните натамошни истражувања на оваа појава, бидејќи 

добиените резултати им овозможуваат да поставуваат прашања, да 

идентификуваат проблеми, но не и да дадат одговор на истите. На пр. 

прашањето на „доверба“ на испитаниците во државата и нејзините 

надлежни органи за борба против корупцијата. Овие прашања се 

разработени и во претходниот дел од овој ИЗВЕШТАЈ. Прашањето е – 

кои се фактори што ја одредуваат односно нарушуваат довербата на 

граѓаните и во државата и нејзините органи и во оние чија задача и 

надлежност е да ја совладаат корупцијата: констатацијата на тимот во 

Заклучоците (стр.111) „Корупција ќе имало и ќе има“. 

Истражувачкиот извештај на соодветно укажува на сложеност на 

проблемите врзани за „ОТКРИВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА“ воопшто и 

од страна на надлежните органи.  

Истражувањето и истражувачкиот извештај се потпрени со богата 

научна и стручна литература која може да им биде од корист на оние што 

ќе се користат со овој Извеѓтај или ќе се впуштат во истражување и 

проучување на корупцијата. 

Трудот под наслов „МИСЛЕЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА“од авторите проф. д-

р Цане Т. Мојаноски, вон. Проф. д-р Марина Малиш Саздовска, вон. 

Проф. д-р Марјан Николовски и доц. д-р Катерина Крстевска, одреден 

како Истражувачки извештај (2013-2015) по начинот на одредувањето на 

предметот на истражувањето, дефинирањето на целите на 

истражувањето и начинот на дефинирањето на хипотезите што се 

проверуваат низ истражувањето претставуваат научен труд, реализиран 

со научна методологија проверена и верификувана при реализација на 

истражување од овој тип и за оваа појава. Сепак методологијата и 

применетите методи се одредени и со природата и карактерот на 

корупцијата. 
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Проф. д-р Миодраг Лабовиќ 

 

Заклучоци и оценка на Истражувачкиот извештај. Добиените 

податоци од истражувањето, сметам дека во голема мера се веродостојни 

односно прецизни поради успешната примена на SPSS - софтверскиот 

пакет, кој што навистина преставува полезна алатка, што не само ја 

олеснува работата, туку и значајно придонесува за обработка и 

квантитативна анализа на податоците, како и за следењето на 

интеркорелациите меѓу варијаблите. Меѓутоа, дури и со најдобрата 

примена на SPSS пакетот, податоците и корелациите можат само да се 

опишат, но, тие не можат да се објаснат, нити да ги објаснат подлабоките, 

квалитативни интеркорелации на факторите. Тие имаат ограничена 

употребна вредност и можат да послужат како добри алатки за 

квантитативна факторска анализа и утврдување на квантифицираните 

интеркорелации на факторите, врз која што анализа треба дасе надогради 

квалитативната факторска анализа. Затоа, прецизноста не треба да се 

меша со точноста, кои што, инаку, се многу слични и кохерентни 

категории, бидејќи точноста има и една друга епистемолошка димензија. 

Инаку, лаконски кажано, за прецизноста може да се каже дека е 

детализирана точност ( од т.н. жабја перспектива), а точноста 

прецизиран генерален поглед на целата слика (од т.н. птичја 

перспектива). И двете перспективи (погледи) се неопходни. Но, кога 

само едната ќе се нагласи за сметка на другата, доаѓа до сериозни 

нарушувања во сознанието. Консеквентно на тоа е и препораката за 

конзистентна и квалитативно синтетичка употреба на индуктивно-

дедуктивниот метод, наспроти нивната раздвоена употреба.  

Нема да биде само куртоазна употребата на старата фраза ако 

кажам дека укажаните забелешки во првиот дел од Рецензиониот 

извештај немаат за цел да го намалат значењето на добиените резултати 

од истражувањето, туку да укажат на посочените слабости во 

Истражувачкиот извештај, при што некои од нив можат да се отклонат. 

Според тоа, со оглед на се што е погоре кажано, во првиот и вториот дел 

од овој Рецензионен извештај, оценка на рецензентот е дека добиените 

податоци од овој Истражувачки Извештај прествувват методолошки 

валидни индикатори, кои што можат да послужат за понатамошни 

продлабочени истражувања и анализи за мултидимензионалниот и 

комлексен феномен на корупцијата. Ова дотолку повеќе што, 

резултатите добиени од истражувањето на јавното мислење на граѓаните 

на Република Македонија за корупцијата се однесуваат само во доменот 

на конвенционалната корупција. Тоа значи дека во понатамошните 
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продлабочени истражувања на корупцијата  во Република Македонија, 

ова истражувањеможе да послужи како добра појдовна основа за 

истражување на  суптилните облици и типови на неконвенционалната 

корупција. 
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