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Вовед 

 
На Факултетот за безбедност во Скопје, по сопствена 

инцијатива е формиран научноистражувачки тим со задача да орга-
низира теренско истражување во кое ќе биде опфатено мислењето 
на граѓаните за корупцијата. Тимот е формиран по иницијатива на 
проф.д-р Цане Мојаноски, а 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 
Одлуката бр. 0701/357, од 3.12.2012 година, на седницата одржана 
на ден 30.11.2012 година. Понудениот проект на научноистражувач-
киот тим беше прифатен и е конституиран научноистражувачки тим 
во споменатиот состав. 

Зошто се актуелизира 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, разрешу-
вањето и борбата против криминалот и криминалните однесувања. 
Имајќи го предвид кадровскиот потенцијал и искуството, негова 
задача е да ги промислува и истражува општествените феномени, а 
во тие рамки и корупцијата, како криминален феномен. Занима-
вањето со проблемот на корупцијата е воден и од потребата да се 
согледа, какви се перцепциите на граѓаните за степенот на позна-
вањата на корупцијата и начинот за нејзиното сузбивање.  

Исто така, се поаѓаше и од тоа дека, се погласни се 
укажувањата на Европската унија дека успешноста во справувањето 
со корупцијата е еден од клучните услови за влез во европското 
семејство. Во таа смисла е значајна заинтересираноста на земјите во 
транзиција, за ефикасно спречување, откривање и сузбивање на 
корупцијата. Таа не е изолирана појава која е карактеристична само 
за нив. Во светот секојдневно се објавуваат информации за меѓуна-
родни корупциски афери, за вмешаност на политичари, носители на 
административни и извршни функции од највисок ранг од одделни 
земји. Борбата против организираниот криминал и корупцијата од 
неодамна се ставени високо на агендата на земјите-членки на 
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Европската унија, каде што претендира и Република Македонија. 
Мошне значајна улога во антикорупциската кампања има ОБСЕ, 
која како меѓународна организација на земјите- членки им нуди 
помош во модернизирањето на законодавството, градењето на 
институционалните капацитети и изготвувањето на национални 
стратегии за борба против корупцијата.  

Кампањата за справување со корупцијата сѐ 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 агенциии. Сѐ поголем е бројот на 
меѓународните и на националните невладини организации кои се 
ангажираат во разоткривањето на коруптивните практики. 

Секако дека значајна улога во детектирањето на опасностите 
и нудењето на излезни решенија во справување со корупцијата има 
и науката. Пред сѐ, нејзиниот придонес се согледува во истра-
жувањето 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 сѐ 
поприсутна во сите пори на човечкото живеење. Во таа насока се 
очекуваа и резултатите од истражувањето назначени во проектот. 

Во таа смисла, научноистражувачкиот 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 Transparensy international. Така во 2013 
година Македонија заедносо Црна Гора беше рангирана на 67 место 
со индекс од 44, веднаш по Саудиска Арабија и Јордан, а пред 
Италија1. Податоците покажуваат дека според индексот на оваа 
организација, Македонија била на 69 место со индекс од 43, што 
значи напредување на 2 места на оваа листа. Тоа укажува дека во 

                                                 
1Corruption Perceptions Index 2013,  стр.3;  
http://www.transparency.org/cpi2013/results[7.2.2014];. 
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земјата се создадени определени услови и се остварени резултати во 
борбата против корупцијата. 

 
Наспроти 
таквата акција 
на 
организиранот
о општество, 
во последните 
години, 
интензитетот 
на акциите и 
свртеноста 
кон ова 
прашање е со 
намален 
интензитет 
или како да 
отсуствува од 
практиката. 
Токму затоа, 
истражувачки

от тим се определи во согледувањето на перцепциите на граѓаните 
за корупциите, пред сѐ, 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 манифестиран облик, а е проследено со повикување на 
(најчесто на бизнис) интересите. Тоа како општествена состојба и 
практика, 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 

Табела бр.1. Перцепцијата на корупцијата 
според Transparency international 

ранг Земја / 
територија Скор 2012  Скор 2013 

(промена) 
43 Словенија 61 57 (-4) 
53 Турција 49 50 (+1) 
57 Хрватска 46 48 (+2) 
67 Македонија 43 44 (+1) 
67 Црна Гора  41 44 (+3) 
69 Романија 44 43 (-1) 
72 БиХ 42 42 (0) 
72 Србија  39 42 (+3) 
77 Бугарија 41 41 (0) 
80  Грција 36 40 (+4) 
111 Косово 34 33 (-1) 
116 Албанија 33 31 (-2) 

Извор: www.transparentnost.org.rs/index.php?...indeksa...transparency-
internati... [пристапено на 7.2.2014]; 
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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 масовната 
корупција, 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 
основните човекови и граѓански права и слободи. Корупцијата 
претставува сериозна закана за демократијата, правдата и човеко-
вите 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. 

Може да се каже дека корупцијата е постојан придружник во 
развојот на една државна заедница. Успешно се адаптира и егзис-
тира во различни општествено-политички и економски системи. 
Особено погодно тло корупцијата наоѓа  во економски недоволно 
развиени држави, со нестабилен политички систем, каде има сериоз-
но нарушување на човековите права и слободи. 

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 институции. 

Со оглед на фактот дека почитувањето на човековите права и 
слободи во демократските системи претставува приоритет, укажува 
со каква сериозност треба да се приоѓа во справување или 
намалување на корупцијата во сите сфери на човечкото живеење. 
Дали ке биде постигнат соодветен степен на успешност во 
справување со корупцијата зависи од повеќе фактори како што се: 
политичките и економските состојби во државата, изразената поли-
тичка волја и изградениот систем на законски мерки и овластувања 
на специјализираните државни органи и тела за спречување на 
корупцијата.  

Корупцијата се пројавува во различни облици, кои можат да 
се подведат под конкретни корупциски кривични дела, притоа не 
смее да се запостави фактот дека сите облици на корупција не мора 
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да содржат кривично дело, што значи дека корупцијата по својата 
содржина, ја преминува границата на кривично-правната 
регулатива. Корупцијата е поширок поим од криминалната 
корупција, што значи дека постојат појави кои можат да се 
окарактеризираат како корупциски, а да не бидат кривично дело2. 

Корупцијата е комплексен криминал со заматени граници, 
така што, многу често е тешко да се направи разлика меѓу 
злосторникот и жртвата. Тоа не значи дека таа мора да биде 
еднодимензионална трансакција во која активната ја присилува 
пасивната страна: двете страни може да имаат обострана корист, а 
жртвата може да биде трето лице или заедницата во целост. Згора на 
тоа, постојат културни и социјални фактори кои можат 
дополнително да го замаглат ова прашање. Давањето подароци, во 
знак на благодарност или заобиколување на бирократските 
препреки, во една култура може да се смета за прифатливо, а во 
друга за неетички.  

Истражувањето се занимава со криминолошките, кримина-
листичките и 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 
гиопфати криминолошката, криминалистичката и правната 
димензија. 

Во истражувањето е применет мултидисциплинарен пристап. 
Тоа припаѓа на криминологијата, криминалистиката, асфалиологи-
јата и кривичното право. 

 

Цел и задачи на истражувањето 

 
Целта на истражувањето беше да се изврши научна дескрип-

ција на ставовите на граѓаните на Република Македонија за крими-
нолошките, криминалистичките, асфалиолошките и кривичноправни 
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: 

                                                 
2Цотић Д. (2001), Меѓународне препоруке и национална искуства за борбу против 
корупције, Зборник радова Привредни криминалитет и корупција, Институт за 
криминолошки и социолошки истраживања, Београд, стр. 301; 
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 кои се претставите и знаењата на граѓаните за 
корупцијата и како тие се манифестираат и во 
согласност со добиените сознанија се утврдуваат 
мерки и се преземаатиницијативи 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; 

 добивање на сознанија за потребата од обучување на 
целните групи за начинот на примена 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 мену-
вање на општествено-економските односи, пречките во меѓуна-
родната интеграција и присутноста на блокади (економски, поли-
тички) од соседите, сложеноста на интеретничките и интерре-
лигиските релации. Таквата состојба влијаеше на социјалната слика 
во општеството во која богатството и моќта се концентрираа на 
помала група, наспроти значајната група, невработени, недоволно 
социјално згрижени и платени работници, како и појавата на 
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потиснување, или на нефункционирање на демократските инсти-
туции, јакнење на недемократските и автократски процеси и 
придонесе 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 социјана 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 - какви 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. 

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 резултат 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 корупција, 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, иску-  ствата, 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 
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препознаат и пријават корупција зависи од степенот во довербата во 
институциите и убеденоста дека нивното сознание ќе е процесу-
ирано 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 подготве-
носта 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 после-
диците или однесувањата 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 чинителите на субјектите.  

Во градењето претпоставки за степенот на корупцијата, кај 
стручната јавност, се поаѓаше од претпоставката дека нивните 
знаења и искуства се основа и доволен услов за идентикување 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 појави како нивен составен дел, постојат бројни 
дебати околу оправданоста на квантитативната постапка, не само 
поради тоа што станува збор за особено сложени појави, туку и 
поради опасноста процесот на квантитативност да добие карактер на 
сувопарен емпиризам, без согледување на останатите содржини што 
би ги имале низ една продлабочена теориско-епистемиолошка 
процена и анализа. Токму затоа и денес не ретко може 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-епистемиолошки 

                                                 
*Истражувачки проект 
**текст на Цане Т. Мојаноски 
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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. Всушност, истражувањето е само 
еден емпириски пресек на ставовите и можност за зајакнување на 
индикаторската основа во градењето на тврдења за објаснување на 
појавните облици и содржината на корупцијата, а низ сложената 
аналитичка постапка овозможува и натамошно развивање на 
ставовите за факторите и причините за појавата на корупцијата. 
Имајќи предвид дека Истражувањето на ставовите на граѓаните за 
корупцијата, временски е определено, тоа нема амбиција да ги 
одговори сите прашања, туку може да отвори еден поглед, да 
понуди емпириски материјал кој низ критичка анализа и нивно 
имплементирање во научниот фонд ќе придонесува во зајакнување 
на научно-проверените тврдења и ставови. Науката по дефиниција е 
антимонополска дејност, таа е пропулзивна за ставовите и 
гледиштата кои ќе ја издржат теориско-емпириската валидност на 
секој податок и тврдење. Со надеж дека истражувачките резултати 
се скромен придонес во тој општ напор, истражувачкиот тим, 
понудувајќи го овој Извештај, на научната, стручната и другата 
љубопитна јавност  очекува тој, со своите сознанија да претставува 
поттик за плодна научна дебата, но воедно и основа за натамошна 
надоградба на научните и истражувачките пристапи во објаснува-
њето на корупцијата.    

Во истражувањето се применети аналитичко-синтетичкиот 
метод, компаративниот, догматскиот и статистичкиот метод. 

 
Инструменти 

 
Запотребите на истражувањето беа изработени: 
Основа за разговор: „Мислењето на граѓаните за коруп-

цијата“, и 
Писмен прашалник: „Корупцијата во Република Македо-

нија“ 
 
Составен дел на инструментариумот се: Анкетниот дневник, 

Аналитичката табела за обработка на податоци, Кодексот на шифри 
и Упатството за примена на Основата за разговор и обезбедувањето 
на соговорник. 
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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 структурираното 
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 овозможено 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) состојбата 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 пода-
тоци; б) знаења за корупцијата; в) искуства поврзани за коруп-
цијата; г) состојбата 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, искуствата поврзани со корупцијата или во презенти-
рањето 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. 
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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 Репуб-
лика Македонија. Во собирањето на податоците беа ангажирани 83 
соработници – истражувачи*. 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 безбеднот. Обработката и статистич-
ките пресметки на истражувањето е извршено во софтверскиот 
статистички пакет SPSS. 

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 сѐ, 
имаме предвид дека се работи за грижливо планирана активност, 

                                                 
*Адријана Јакимовска, Адријана Милковска, Александар Ѓурчески, Ален Паунов, 
Амир Реџеп, Ана Петрушевска, Ангела Дигаловска, Ангела Николоска, Анета 
Велкова, Анита Цветкова, Астрит Шабани, Атанас Ефремов, Билјана Цветковска, 
Бобан Велјаноски, Бурим Сабриу, Ване Наков, Васе Русуманов, Велимира Илиќ, 
Виктор Митрески, Виктор Михајловски, Владимир Велковски, Гордана Попоска, 
Даниела Тасковска, Даниела Трајковска, Дејан Матески, Дијана Петковска, Елена 
Атанасова, Елена Велкова, Елена Димовска, Елеонора Димова, Ергин Емини, 
Златко Милески, Зоран Ѓорѓиевски, Ивана Арсова, Ивана Ѓоргиевска, Ивана 
Денковска, Ивана Десподовска, Ивона Јовановска, Ивона Јошевска, Игор 
Смилески, Игор Стојковски, Ирина Јорданов, Јан Пејкофски, Јелена Ѓорѓиевска, 
Јованка Лозаноска, Кристина Крстева, Кристина Станковска, Кујтим Бајрами, 
Лазе Тодоров, Лидија Шереметкоска, Лиридон Јаxиу, Марија Антиќ, Марија 
Џипунова, Маријана Ивановиќ, Марина Блажеска, Мартин Симеонов, Мартина 
Неделковска, Мери Митева, Милица Кипровска, Милка Михајлова, Мирела 
Цветковска, Мирјана Јовановска, Моника Гајда, Мухаметула Изероски, Наталија 
Јефремова, Наташа Гајиќ, Николчо Чучурски, Радица Младеновска, Радмила 
Јовановиќ, Сања Трајковска, Сашо Житошански, Симона Јорданова, Симона 
Стојчевска, Синиша Спасески, Софија Тошева, Стефани Тодорова, Стефче Мечев, 
Столе Тошев, Теодора Митовска, Трајче Крстески, Фросина Петкоска, Хазар 
Сагири и Чедомир Мерџаноски 
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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 нив 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 акциските (во 
акциските истражувања имаме учесници во истражувањето, 
наместо примероци во истражувањето), пред сѐ имаат за цел не да 
се утврдуваат законите и законитостите во областа на безбедноста 
и асфалиологијата (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 треба најнапред 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 постапки на кои се однесува таквото 
истражување3. 

Примерокот за институциите (специфичните фокус групи) 
беше конструиран на тој начин што беа опфатени бројот на 
носителите на професионалните обврски на вработените во 
Министерството за внатрешни работи во Секторот за органзиран 
криминал*), во Царинската управа- вработените што непосредно се 
ангажрани на спречувањето на корупцијата, Обвинителството - на 

                                                 
3 Цане Т. Мојаноски: Методологија на безбедносните науки – аналитички 
постапки; Книга III, Скопје, 2013; стр. 254-264; 
*) Сега има променет назив: Центар за сузбивање на организиран и сериозен 
криминал 
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лицата што се занимаваат со борбата против корупцијата и 
Основниот суд II во Скопје.  

Истражувачкиот тим изразува благодарност до вработените 
во Министерството за внатрешни работи и Царинската управа за 
прифаќањето и учеството во ова истражување. Но, тимот не 
оствари успешна соработка со Основниот суд II во Скопје и со 
Основното јавно обвинителство во Скопје. Имено, од 50 писмени 
прашалници, по неколку месечно чекање само 8 прашалници беа 
одговорени од Основниот суд II и 3 прашалници од Јавното 
обвинителство, а ниту еден прашалник не беше одговорен од 
Основното јавно обвинителство.  

 
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 на секое 
дваесетто домаќинство во колективните живеалишта. Доколку на 
денот на посетата никој не е присутен, или одбие да соработува, 
следното живеалиште ќе биде предмет на интерес. Упатствата беа 
така срочени, доколку некој и во тој случај одбие, тогаш изборот е 
на следното петто живеалиште.  

Преглед бр. 2. Број на посети и на одбиени анкетари 
Број на посетени 
семејства 

Анкетари 
во посета 

Вкупно посетени 
семејства  

10,00 1,00 10,0 
11,00 1,00 11,0 
13,00 1,00 13,0 
14,00 27,00 378,0 
15,00 7,00 105,0 
16,00 4,00 64,0 
17,00 8,00 136,0 
18,00 9,00 162,0 
19,00 3,00 57,0 
20,00 2,00 40,0 
21,00 1,00 21,0 
24,00 1,00 24,0 
26,00 1,00 26,0 
27,00 2,00 54,0 
28,00 1,00 28,0 
30,00 1,00 30,0 
45,00 1,00 45,0 
57,00 1,00 57,0 
Вкупно  1261,0 

 

Посетени 
семејства Одбиено 

1 5 
2 7 
3 8 
4 8 
5 3 
6 3 
7 1 

12 2 
13 1 
14 1 
15 1 
31 1 
43 1 

Вкупно одбиени 
анкетари 42 
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Изборот на испитаниците беше извршен по принципот на 
близок роденден на член на семејството. Применето е структури-
рано интервју (лице во лице). 

Од прегледот може да се констатира дека во контактот со 
граѓаните 42 соработника имале искуство да бидат одбиени. Имено, 
секој соработник имаше обврска да посети 15 семејства или вкупно 
1.465 лица. Од нив се реализирани 1.210 интервјуа. Имено 32 
соработника имаат по еден неуспешен и 12 по два неуспешно 
реализирани инструменти, односно 52 се неуспешни. Станува збор 
за грешки што се настанати кај соработниците што вршат интервју. 
Од 1.465 можни итервјуа реализирани се 1.210, неуспешни се 52 а во 
194 случаи соработниците контактирале повеќе пати од еднаш. Ако 
се суди според бројот на посетите, со една посета одбиени се 5 сора-
ботници. Најтипична е работата на 7 соработници кои имале од 26 
до 57 обиди да остварат контакт со граѓаните.  

Кои се причините на најчестите одбивања може да се согледа 
од следниот преглед: 

 
 

Зошто сте одбиени? 
 Frequency 

 Нема 30 
1 14 
1 и 2 11 
1 и 2 и3 7 
1 и 3 5 
2 3 
3 и 2 2 
Total 72 

Легенда: 
1.- Недостаток на заинересираност/знаења за политич-
ки/економски прашања -Жената е сама дома и поради 
тоа го одбива инервјуто  
- Контактираниот веќе учествувал во слично истра-
жување  
- Контактираниот не е сигурен во идентитетот на 
анкетарот и организацијата која го спроведува  
- Контактот се поклопува со нeкој значаен настан во 
семејството (свадба, смртен случај) 
2. - Другите членови на домаќинството инсистираат тие 
да бидат испитани, а не правилно одредениот 
испитаник 
- Загриженост за анонимноста и доверливоста  
- Контактираниот не сака да го интервјуира маж/жена  
- Членовите на домаќинството се познати личности и се 
загрижени дека за нивното учество може да се дознае  
- Избраниот испитаник соопштува дека не е 
заинтересиран за политика, не се смета за информиран 
итн. 
- Срамење поради непознавање на постапката  
3. - Испитаникот се грижи околу своите одговори, се 
премислува  
- Испитаникот има потешкотии со разбирање на 
прашања (постар, слабо слуша итн.)  
 -Во просторијата во која се спроведува интервјуто 
присутни се и други членови на домаќинството и се 
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обидуваат да сугерираат одговори или коментираат  
 
Од 42 одбивања дури за 25 како изговори за одбивање се и 

следните: а) има недостаток на заинтересираност (знаења за 
политички, економски прашања), обично жената е сама дома и 
поради тоа го одбива инервјуто, затоа што некој веќе учествувал во 
слично истражување, како и тоа дека испитаникот не е сигурен во 
идентитетот на анкетарот и организацијата која го спроведува, а во 
поодделни случаи контактот се поклопува со нeкој значаен настан 
во семејството (свадба или смртен случај).  

Во втората група причини за одбивање е инсистирањето на 
другите членови на домаќинството тие да бидат испитани, а не тој 
што според критериумите е определен испитаник, поради загриже-
ност за анонимноста и доверливоста, поради тоа што контактира-
ниот не сека да го интервјуира маж (жена), како и поради тоа дека 
членовите на домаќинството се познати личности и се загрижени 
дека за нивното учество може да се дознае. Меѓу причините се и 
оние според кои избраниот испитаник соопштува дека не е 
заинтересиран за политика, не се смета за информиран итн.  

Во оваа прилика ни се чини дека значајни се и коментарите 
на соработниците истражувачи што ги забележале во анкетарските 
дневници. Тие зборуваат за општествените односи и климата во која 
се одвиваше анкетата. Имено, како причини за одбивањето на 
анкетата се наведуваат: „нема време“, не е заинтересиран да одго-
вара, дека не бил доволно информиран за да може да одговори на 
прашањата, не сака да се изјаснува, не веруваа дека анкетата е ано-
нимна, се плаши од последиците; нема време да одвои за анкетата, 
премногу е ангажиран во чувањето на своите деца; недоволно е 
информиран „за корупцијата“, или изговор од типот „немам време и 
не можам да се заморувам“. Има и случаи кога испитаникот 
покажува отпор кон политичките прашања, како и загриженоста за 
анонимноста и доверливоста на податоците. 

 Соработниците истражувачи во коментарите наведуваат дека 
„најголем страв беше да не бидат издадени; мислат дека 
анкетирањето се врши поради претстојните избори од страна на 
политичка партија“, доколку биде анкетирана жената секогаш 
наоѓаа изговор „е ајде сопругот, тој повеќе знае или повеќе го 
бидува за тоа и слчно“. Потоа како причини се наведуваат дека 
испитаниците се „стари луѓе со изговор дека треба да најдеме 
помлади испитаници“, потоа, „мислеа дека анкетата е партиска и ја 
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одбиваа истата, кажуваа дека немаат доволно време, дека се 
зафатени и слично“.  

Најчести причини поради кои лицата одбиваа да бидат 
анкетирани беа „недостаток на време“, „страв од санкции“,„лицата 
биле презаситени од истражувања“, анкети, а нивниот живот не се 
подобрил. Лицата беа многу недоверливи, јавно ми кажуваа дека не 
можат да заокружат и изнесат негативен став за работата на 
полицијата поради страв да не бидат „малтретирани“, „неправедно 
казнувани“ и слично. Една од причините за одбивање од страна на 
испитаникот беше неговото мислење дека имаме поврзаност со 
полицијата. Испитаникот беше силно убеден дека доколку одлучи 
да одговори на прашањата и доколку не бидат во ред одговорите 
дека ќе има проблеми со полицијата. Испитаниците кои не сакаа да 
бидат испитани беше последица на стравот да не бидат 
злоупотребени нивните одговори и недовербата во слични вакви 
истражувања. Зошто денес многу институции спроведуваат анкети 
за мислењето на граѓаните за одредени служби или случувања во 
општеството и истите ги злоупотребуваат. За тоа може да посведочи 
и одговорот што го добив од еден граѓанин „Како јас да знам за што 
ти се потребни овие информации и кој истите ќе ги искористи“. 
Како проблем можам да го наведам одбивањето на анкетата бидејќи 
е поврзана со полиција и притоа не знаат за каква цел ќе е 
искористена анкетата и како тоа ќе влијае врз нив...  

Не сакаа да ме примат поради лошо искуство со претходни 
испитувачи поради тоа што податоците кои ги дале влијаеле на 
нивниот приватен живот. Кога слушнаа за темата на анкетата 
повеќето од нив беа нервозни и без збор ми ги трескаа вратите, 
поради страв дека нивните информации ќе излезат во јавноста и 
може да ја изгубат работата. Постои стравот за да не се дознае кој е 
анкетиран поради прекумерно изразеното политичко незадоволство, 
а со самото тоа и одбивање на анкетирањето на самото лице место. 
Постарите луѓе, пак, се служеа со изговор дека треба да најдеме 
помлади испитаници, мислеа дека анкетата е партиска и ја одбиваа 
истата, кажуваа дека немаат доволно време, дека се зафатени или 
дека не се заинтересирани; тие или не ги отвораат вратите или, пак, 
веднаш ќе ја затворат вратата штом ќе се спомне - анкета. 

Најчесто причината за одбивањето беше дека дел од луѓето 
не се доволно запознаени со оваа област и според тоа не сакаат да ја 
пополнат анкетата, исто така, велеа дека нивното мислење не би 
влијаело да се промени ситуацијата со корупцијата и не сакаат да си 
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го губат времето со тоа, барем тие така кажуваа, други, пак, немаа 
или, пак, не сакаа да издвојат време за да го споделат своето 
мислење со нас. 

Истражувањето беше концепирано така, што требаше да ги 
опфати сите делови на Република Македонија и да се постигне 
приближен број на испитаници од сите делови, од градовите и 
селата. Имено, поради релевантност на резултатите водено е сметка 
подеднакво да бидат застапени испитаници од сите региони во 
Република Македонија во согласност со официјалната територијална 
поделеност. Спроведено е во 37 општини во Македонија (Гази Баба, 
Ѓорче Петров, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир, Берово, Битола, 
Босилово, Велес, Виница, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Демир 
Хисар, Илинден, Кавадарци, Кочани, Кратово, Крива Паланка, 
Кривогаштани, Крушево, Липково, Маврово и Ростуша, Македонски 
Брод, Ново Село, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, 
Свети Николе, Струмица, Тетово, Чучер Сандево и Штип). 

Регионалната структура на испитаниците покажува дека таа 
во основа е постигната во 7 од 8-те плански региони на Република 
Македонија. Бројот на испитаници е нешто помал во Југозападниот 
плански регион затоа што при реализацијата тимот се сретна со 
неможноста да ангажира доволен број соработници, но и поради тоа 
што дел од соработниците, посебно за Кичево и Дебар не ја 
завршија теренската работа, што објективно ги намали специфич-
ностите на територијалната дистрибуција. Регионално погледнато 
дистрибуцијата на испитаниците изгледа вака: 

 
Табела бр. 3. Дистрибуција на испитаниците според планските региони во 
Македонија 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

Скопски плански регион 248 20,5 20,5 20,5 
Пелагониски плански регион 168 13,9 13,9 34,4 
Североисточен плански 
регион 

190 15,7 15,7 50,1 

Полошки плански регион 102 8,4 8,4 58,5 
Вардарски плански регион 127 10,5 10,5 69,0 
Источен плански регион 154 12,7 12,7 81,7 
Југоисточен плански регион 165 13,6 13,6 95,4 
Југозападен плански регион 56 4,6 4,6 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   
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Според видот на населбата во истражувањето 943 
испитаници или 77,9% од испитаниците живеат во град и 267 или 
22,1% живеат на село.  

Во однос на половата припадност во истражувањето е 
обезбедена релативно висока присутност на испитаници мажи и 
жени. 

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

 
Графикон бр. 1. Испитаници 
според половата припадност 

Табела бр. 4. Испитаници според 
возраста 

 

 f % 
V

alid 
до 20 години 85 7,0 
од 21 до 30 години 349 28,8 
од 31 до 40 години 215 17,8 
од 41 до 50 години 291 24,0 
од 51 до 60 години 177 14,6 
од 61 до 70 години 75 6,2 
од 71 до 80 години 18 1,5 
Total 1210 100,0 

 

Може да се оцени дека е остварена репрезентативност според 
возраста. Имено, 35,9% од испитаниците се на возраст до 30 години, 
односно 53,6% се на возраст до 40 години. На возраст од 31 до 50 
години се 41,8%, а додека на возраст од 51 до 70 години се 20,8% 
испитаници. 

Карактеристиките на примерокот според припадноста на 
националните заедници во земјата покажува определени отста-
пувања во однос на бројот на испитаници од албанската етничка 
заедница. Тоа е резултат на неможноста да се реализира истражу-
вањето во споменатите две општини, што имаше за последица, 
намалување на соодносите кај испитаниците. 

 
 
 
 
 
 

500

550

600

650

жена маж
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Табела бр.5. Испитаници според националната припадност  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid 1. 

Македонец 
1007 83,2 83,2 83,2 

2. Албанец 136 11,2 11,2 94,5 
3. Турчин 27 2,2 2,2 96,7 
4. Влав 14 1,2 1,2 97,9 
5. Ром 7 ,6 ,6 98,4 
6. Србин 15 1,2 1,2 99,7 
7. Бошњак 1 ,1 ,1 99,8 
8. Друго 3 ,2 ,2 100,0 
Total 1210 100,0 100,0  
 
Но и процентот на учеството на испитаници од оваа заедница 

дава доволно основа за изведување заклучоци. Суппримерокот од 
136 испитаници спаѓа во групата на големите примероци, но тој е и 
доволен за примена на определени мултиваријантни аналитички 
постапки. Во оваа група недоволен е бројот на испитаници 
припадници на етничката заедница Роми. Останатите групи се во 
рамките приближно на структурата на населението во Република 
Македонија на возраст над 18 години. 

И според религиската припадност испитаниците ги следат 
карактеристиките на македонското општество.  

 
Табела бр. 6. Испитаници според вероисповедта 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Va
lid 

1. Православна 1031 85,2 85,2 85,2 
2. Муслиманска 168 13,9 13,9 99,1 
3. Католичка 3 ,2 ,2 99,3 
4. 
Протестантска 

2 ,2 ,2 99,5 

5. Еврејска 1 ,1 ,1 99,6 
6. Атеист 2 ,2 ,2 99,8 
7. Друга 3 ,2 ,2 100,0 
Total 1210 100,0 100,0  

 
Единствената недоследност на испитаниците е релативно 

пониското учество на припадниците од муслиманска вероисповед 
која изнесува 13,9% од испитаниците. 

Процентуалната застапеност на испитаниците според 
образованието изгледа вака: 
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Табела бр. 7. Испитаници според стручната подготовка:  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

Без образование 8 ,7 ,7 ,7 
Основно 
образование 

108 8,9 9,0 9,7 

КВ 59 4,9 4,9 14,6 
ССС 628 51,9 52,3 66,9 
ВШС 86 7,1 7,2 74,0 
ВСС 272 22,5 22,6 96,7 
М-р на науки 39 3,2 3,2 99,9 
Д-р на науки 1 ,1 ,1 100,0 
Total 1201 99,3 100,0   

 Missing 9 ,7     
Total 1210 100,0     

 
Може да се констатира дека 52,30% од испитаниците се со 

средно образование, 9,7% се со основно, односно 0,7% се без 
образование и 4,9% се испитаници кои имаат определена квали-
фикација. Од податоците може да се констатира дека 14,6% од 
испитаниците се со основно образование и се квалификувани. 
Втората значајна група се испитаниците со високо образование. Тие 
учествуваат со 22,6%, а заедно со магистрите и докторите на науки 
со 25,9%. Доколку кон оваа група се приклучат и оние што имаат 
завршено вишо образование, тие изнесуваат 33,1% од испитаниците. 
Ваквата дистрибуција е релевантна, односно репрезентативна, соод-
ветствува 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% 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 %, потоа следуваат 
испитаниците чиј статус е студент, односно ученик со вкупна бројка 
од 170 лица или 14,1 %, а 100 или 8,3% се пензионери, додека, пак, 
0,4% имаат друг статус. Треба да се подвлече дека 7 или 0,6% од 
испитаниците не одговориле на поставеното прашање.  

 
 
 
 
 
 



21 

Табела бр.8. Испитаници според работниот статус:  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent V
alid 

1. (1) Вработен 572 47,3 47,5 47,5 
2. (2) Невработен 356 29,4 29,6 77,1 
3. (3) Пензионер 100 8,3 8,3 85,5 
4. (4)Студент/ученик 170 14,0 14,1 99,6 
5. Друго 5 ,4 ,4 100,0 
Total 1203 99,4 100,0  

 Missing System 7 ,6   
Total 1210 100,0   

 
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. 

Во однос на испитаниците од институциите, 38 испитаници 
се од Царинската управа и 59 од Министерството за внатрешни 
работи. Според половата припадност 22 или 23,9% се жени, а 70 или 
76,1% се жени. Од 97-те испитаници 5 или 5,20% не одговориле на 
прашањето. 

Според возраста испитаниците од оваа група ја имаат 
следната дистрибуција: 

 
Табела бр. 9. Испитаници од институциите - возраст во групи 

 Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent V

alid 

1.  До 30 години 5 5,2 5,4 5,4 
2. Од 31 до 40 години 43 44,3 46,2 51,6 
3. Од 41 до 50 години 34 35,1 36,6 88,2 
4.Од 51 до 60 години 11 11,3 11,8 100,0 
Total 93 95,9 100,0  

 Missing System 4 4,1   
Total 97 100,0   

 
Имено, според дистрибуцијата може да се констатира дека во 

овие два државни органа најголемиот број на вработени се наоѓа во 
возрасната група од 31 до 40 години или 44,3%, а на возраст од 31 
до 50 години се 83,2% од вработените. 

Според етничката припадност 83 или 87,4% се Македонци, 9 
или 9,5% Албанци, еден Влав и двајца Срби. Според верската 
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припадност 83 или 89,2% се со православна вероисповед, а 10 или 
10,3% се припадници на муслиманската вероисповед.  

И образовните карактеристики на испитаниците во овие две 
институции покажуваат дека во нив доминираат вработените со 
високо образование. Имено, повеќе од две третини од вработените, 
односно 70 или 76,9% се со високо образование, 15 или 16,5% се со 
средно образование и 5 или 5,5% се магистри на науки. 

* 

* * 

 На прашањето „доколку Ве замолиме да не 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 за да се спречи корупцијата одат во линија „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 граѓаните „за корупцијата треба што повеќе да бидат 
известени преку медиумите“, „обичниот граѓанин да е сигурен дека 
живее во сигурно место, каде што владее законот и институциите да 
работат како што треба и дека парата не може сѐ да решава“. Според 
нив „граѓаните треба да имаат пристап до информациите, за да се 
намали бројот на корупцијата, 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“.  

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 службеникот, и во 
никој случај да не прима мито. За да се спречи ова треба да има 
инспекциски надзор кој ќе ги прегледа на нивното работно место“. 

Во таа смисла им се советува дека „граѓаните треба да имаат 
повеќе сознанија“, „да ги знаат последиците“, „да се почитува 
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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 општеството, почитување на 
законите, важење на законите еднакви за сите“. Во советите се и тие 
дека треба да има „свесност 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 прават корупција, законите да важат за 
сите без разлика за кого и да се работи. Секој што присуствува или 
видел да пријави корупција, да има почести инспекции и сѐ да се 
работи по закон, а најмногу би посветила внимание на здравството и 
на вработувањата бидејќи тука треба 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 во 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 
злупотребуваат 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 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 треба да бидат добро платени, 
значи да имаат да речеме добра месечна претплата за да не мислат 
на нешто што е коруптивно“, „треба да има повеќе инвестиции од 
различни европски места, но и од државата, со отворање на фабрики 
се намалува бројот на невработеноста а со тоа се намалува и 
корупцијата“, „да се зголемат платите, да има повеќе вработувања и 
да се зголемува интегритетот на органите и институциите, да се 
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именуваат соодветни и професионални кадри во управувањето на 
институциите“. 

 
Некои карактеристики на мерните скали употребени во 

истражувањето 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
,864 19 

Во табелата Reliability Statistics може да констатираме дека 
вредноста на Cronbach's Alpha коефициенте е 0,864 и покажува дека 
постои поврзаност меѓу споредуваните варијабли и тие  
сочинуваат компоненти на единствен скор. 

Item-Total Statistics 

Оценете го нивото на корупција: 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
IV.19. Во секојдневните ситуации  124,78 533,906 ,470 ,857 
IV.20. Во политичките партии  123,35 530,668 ,531 ,855 
IV.21. Кај политичките лидери  123,32 530,792 ,517 ,855 
IV.22. Кај носителите на 
државните (управните) функции  

123,50 527,021 ,593 ,853 

IV.23. Кај државните службеници  123,79 525,889 ,564 ,854 
IV.24. Кај полицајците и 
полициските службеници  

124,36 525,011 ,492 ,856 

IV.25. Кај царината и царинските 
работници  

123,20 534,336 ,484 ,857 

IV.26. Кај органите за 
денационализација  

124,85 523,703 ,529 ,855 

IV.27. Кај продажбата на 
државното земјиште  

124,43 523,285 ,513 ,855 

IV.28. Кај инспекциските органи  123,78 524,323 ,564 ,853 
IV.29. Кај лекарите и 
здравствените работници  

124,15 524,626 ,488 ,856 

IV.30. Кај судиите  123,41 524,924 ,557 ,854 
IV.31. Кај обвинителите  124,11 522,206 ,557 ,853 
IV.32. Кај универзитетските 
професори  

124,26 526,301 ,464 ,857 

33. Кај новинарите  125,42 523,886 ,437 ,859 
34. Кај невладините организации  126,23 527,174 ,413 ,860 
35. Кај приватните претприемачи 
(сопственици) 

125,78 526,343 ,452 ,858 
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Во табелата Item-Total Statistics во последната колона 
означена како: Cronbachs Alpha if item deleted, се дадени вредностите 
на коефициентот доколку секоја варијабла одделно се исклучи од 
анализата. Можеме да констатираме дека сите анализирани вари-
јабли придонесуваат за вредноста на Cronbachs Alpha коефициентот. 
Ова е битно да се спомене затоа што често сме во ситуација 
коефициентот да е преку 0,70, но, сепак, сите варијабли да немаат 
еднаков или ист удел кон тој резултат. Токму со прегледот на 
последната колона може да се утврди дали коефициентот ќе се 
зголеми или намали доколку некоја од варијаблите е вклучена во 
анализата. Впрочем, доколку коефициентот би се зголемил, тогаш е 
неопходно таа варијабла да се исклучи. Од понудените резултати 
можеме да оцениме дека сите варијабли се во рамките, односно под 
вредноста на Cronbachs Alpha коефициентот и сите тие придо-
несуваат за неговата вредност, па со право можеме да констатираме 
дека постои поврзаност меѓу споредуваните варијабли и тие што 
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 од 
антиката 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 констати-
рале 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 општестве-
ните функции мораат да ги заговараат заедничките, а не своите, 
приватни интереси4. Со развојот на современата држава корупцијата 

                                                 
4Како илустрација се наведуваат податоциите на Државниот завод за 
статистика - тие упатуваат на тоа дека индустриското производство во 
декември 2012 година, во однос на просечното производство во 2005 година, 
опаднало за 1,9%. Причините за падот се намаленото производство во групата 
енергија за 9,7%, потоа во групата интермедијарни производи, за 7,4% и во 
групата постојани производи за широка потрошувачка за 0,9 %. Набљудувано 
по сектори, индустриското производство во декември 2012 година, е помало 
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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.  

Економскиот аспект на корупцијата се изедначува со 
нерегуларното однесување на јавните службеници кои, користејќи ја 
службената положба и овластувања, настојуваат да остварат 
некаква, каква било, корист. Поимот „корупција“ (лат. corruptio) има  
повеќе значења. Тој се врзува за изразите расипаност, расипан, 
изопаченост, разврат; поткупување, подмитување, расипување, под-
расипување, гниење, распаѓање; фалсификување (списи, мерки, и 
сл.5). Од досегашниот приказ можеме да констатираме дека поимот 
„корупција“ најчесто се употребува во смисла на („подмитување“), и 
означува процес кого го карактеризира расипаност и расипување. Во 
расправите се користи и поимот „корупционист“, со кој обично се 
означува – некој кој е расипан човек, кој прима мито – кој е потпла-
тен, односно станува збор за користољубиво лице. Овде треба да 
подвлечеме дека се бројни напорите да се определи поимот коруп-
ција, но сè уште не постои единствена дефиниција за него. Така, сѐ 
повеќе се зборува за корупцијата и перењето пари, како сложени и 
опасни општествени нарушувања, кои влијаат на економскиот и 
моралниот, психолошкиот и правниот развиток на секоја заедница6.  

                                                                                                                        
за 2,6% во однос на просечното производство во 2005 година. (стр. 11). 
Индексот на физичкиот обем на индустриското производство во Република 
Македонија во декември 2012 година, е намалено за 4,8% во однос на 
претходниот месец.  
Види:Kраткорочни статистички податоци за стопанските движења во 
Република Македонија; број 1.3.13.01; Државен завод за статистика, Скопје, 
2013, стр. 11; 

5 Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 
1996/97;стр.456; 
Има интерпретации според кои корупцијата настанала како сложенка од делот 
„cor“ што значи спогодба, договор, заверка, а вториот дел доаѓа од глаголот 
„rompere“ со значење „да се скрши, прекрши, наруши“. И од тоа се изведува 
заклучок дека пошироко гледано, корупцијата, значи, би била „завера да се 
наруши (некој поредок)“;  
Vidi: www.transparentnost.org.rs/.../ALAC-...[пристапено на 8.2.2013]; 
6 Миодраг Лабовиќ: Власта корумпира; Гама, Скопје, 2006, стр.46-70; 
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Спречувањето на корупцијата е предизвик за секоја совре-
мена држава. Тоа доаѓа до израз особено 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, бележи опаѓање особено економскиот раст. 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 поддржува 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 разни професии, на 
пример, сметководители, ревизори, нотари, извршители, 
полициски службеници, за работа во агенциите за обезбеду-
вање 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 (универ-
зитетскиот кадар е послабо платен од нискиот  државен 
службеник); 

 Подмитување од страна на политичарите со цел да се добијат 
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 станат 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 сѐ повеќе 
постанува фамилијарна, и 
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 Перење пари со сестрана помош на државата7. 
 
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 коруп-
ција. 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, 
лидерите, политичките партии, раководителите 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, а со тоа и на општествениот живот. Така, сè повеќе 
се случува институциите да се само фасада без реален живот8. Затоа, 
може да се констатира дека корупцијата ја изопачува политиката, 
како свесна и планска дејност на политичките субјекти. Во 
корумпираното општество политичките институции, посебно синди-
катите и другите субјекти, односно политичките партии, законо-
давните и судските органи се неефикасни9. Во таквите општества 
доминира извршната власт и е нагласена улогата на полицијата. 
Затоа се случува министерот за внатрешни работи да е поприсутен 
во јавноста отколку 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 во 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, 

                                                 
7Исмаил Зејнели: Некои карактеристики на корупција во Македонија и нејзино 
спречување; стр. 5-7; 
www.fes.org.mk/.../Ismail%20Zejneli,%20NEKOI%20KARAKTERISTIKI%20NA%2
0KORUPCIJA%20... [7.5.2011]; 
8Зоран Матевски: Социолошки аспекти на организираниот криминал и 
корупцијата, стр.3;  
www.fes.org.mk/.../Zoran%20Matevski,%20SOCIOLOSKI%20ASPEKTI%20NA%20
ORGANIZIRANIOT... [31.12.2010]; 
9 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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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 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.10 „Тоа значи дека партиската држава го 
блокира развојот и модернизацијата на општеството и државата. Таа 
сведочи за површинската демократизација, која не допира до 
владаеењето на правото и до воспоставувањето на институцио-
налните 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 влијанијата, моќта и парите; интересните 
спреги во триаголникот партија–држава–бизнис ги саботираат 
новите закони што намерно се дефицитарни и што само делимично 
се применуваат во практиката, или воопшто не се применуваат. 
Интересната поврзаност е друго име за сеопштата политизација на 
институциите, чија неефикасност овозможува несметана размена 
(трговија) на моќта и парите....11“ 

„Распределбата на власта и моќта (вклучувајќи ги и службите 
за безбедност, делумно и институциите на правосудството и 
медиумските куќи) ги презема тнр. владејачка партија, т.е. 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 

                                                 
10 НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА; стр. 43-49; 
http://www.osce.org/mk/hcnm/32235 [26.07.2011]; 
11 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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на јавните добра, институциите и јавните служби. Оваа интересна 
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, заглибени 
во националистичката идеологија, го поткопуваат воспоставувањето 
на нормална уставно-правна држава“12. Тоа, всушност, е прови-
зориум13 кој во политичките и други науки добива квалификација на 
недемокоратски режим14. 

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 претставува глобален проблем. 
Спречувањето на корупцијата е предизвик на современите демок-
ратски општества15. Таа е своевден начин на живеење. Дури се 
наметнува и впечатокот дека општеството не може да функционира 
без корупција. Незаконитата корист за себе или за друго лице, во 
современите услови се остварува со перење пари. Обично, перењето 
пари се смета - полагање на пари за стекнатото вршење на 
незаконита 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 дејност16. Во криминологијата 
и другите општествени науки, а во тие рамки и во безбедносните 
науки, посебно асфалиологијата, се среќаваат со проблемите на 
мерење на обемот на појавата на корупција. Притоа, особено е 

                                                 
12Ibidem... стр.2; 
13 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;  
14 Јонуз Aбдулахи: Социјалните промени и корупцијата во земјите во развој; стр. 
8; 
www.fes.org.mk/.../Jonuz%20Abdullahi,%20SOCIJALNITE%20PROMENI%20I%20
KORUPCIJATA%20V...[11.02.2011] 
15Josip Kregar: KORUPCIJA U PRAVOSUĐU, стр. 5-7; 
www.pravo.hr/_download/repository/korupcijasudstvo.cg.doc[26.04.2011]; 
16 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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тешко да се воспостави систем на мерење. Затоа може да се зборува, 
дека истражувањата повеќе зборуваат за индикаторите, 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. 

Според Миодраг Лабовиќ17 како фактори кои овозможуваат 
на голема врата корупцијата да биде присутна во општественото 
живеење се следниве: 

 концентрација на власт, богатство и статус, 
 недемократски и автократски режими, бавна бирократија, 
 лоша административна ревизија,  
 трговски пазарни рестрикции, 
 монополи, 
 индустриски и инфраструктурен развој, 
 слабо организирана и малку платена јавна служба,  
 слаба поставеност и ефикасност на судовите, и 
 систем каде што власта, парите и политиката играат водечка 

улога. 
 
Имено, според овој автор, одговорот на ова прашање се 

наоѓа во три нивоа на условеност, од кои, првото го сочинуваат 
„антрополошко-психолошките фундаменти на човечката природа 
и егзистенцијално-економските причини“, второто ниво „спаѓа во 
социокултурната сфера“ и „третото ниво се фактори кои најдирек-
тно влијаат, а тоа се „факторите условени од политичко-правната 
и економска сфера18“.  

Во овој дел од анализата ќе се задржиме на батеријата 
прашања преку кои се проверуваше, какво е знаењето и од кои 

                                                 
17 Лабовиќ, М. / Николовски, М.: Организиран криминал и корупција, Факултет за 
безбедност, Скопје, 2010, стр. 194. 
18Ibidem… стр. 39 – 42; 
Кога се зборува за социокултурната сфера се истакнува: „не мало значење има 
доминантната културна матрица изразена преку традицијата, менталитетот и 
религијата, но не помало значење има и влијанието на субкултурата и 
контракултурата во едно општество“ – Ibidem… стр.41; 



32 

извори граѓанинот најмногу осознава 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. 

  
Табела бр.10. Според мое мислење под корупција се подразбира:  

(Можни се повеќе одговори) 

 f % 
Cumulative 

% 
(1) Давање мито 66 5,5 5,5 
 (2) Примање мито 156 12,9 18,3 
(3) Злоупотреба на овластувањата 165 13,6 32,0 
(4) Противзаконито посредување 67 5,5 37,5 
(5) Нешто друго 4 ,3 37,9 
(1 и 2) Давање и примање мито 220 18,2 56,0 
(1 и 3) Давање мито и злоупотреба на овластувања 8 ,7 56,7 
(1 и 4) Давање мито и противзаконито посредување 2 ,2 56,9 
(2 и 3) примање мито и злоупотреба на овластувањата 53 4,4 61,2 
(2 и 4) Примање мито и противзаконито посредување 6 ,5 61,7 
(3 и 4) Злоупотреба на овластувањата и противзаконито 
посредување 

17 1,4 63,1 

(4 и 5) Противзаконито посредување и нешто друго 1 ,1 63,2 
(1, 2 и 3) Давање, примање мито и злоупотреба на 
овластувањата 

166 13,7 76,9 

(1,2 и 4) Давање, примање мито и противзаконито 
посредување 

34 2,8 79,8 

(1, 2 и 5) Давање, примање мито и нешто друго  1 ,1 79,8 
(1, 3 и 4) Давање мито, злоупотреба на овластувања и 
противзаконито посредување 

3 ,2 80,1 

(2, 3 и 4) Примање мито, злоупотреба на овластувања и 
противзаконито посредување 

13 1,1 81,2 

(3, 4 и 5) Злоупотреба на овластувања, противзаконито 
посредување и друго 

1 ,1 81,2 

(1, 2, 3 и 4) Сите заедно 227 18,8 100,0 
Total 1210 100,0  

 
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 нејчест 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 
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испитаниците во Република Македонија, на почетокот од 2013 
година, доминира свеста дека најмногу се злоупотребуваат овласту-
вањата и дека тие се извор на корупција и коруптивни однесувања. 
Тоа е индикатор дека определени облици и инструменти на конт-
рола отсуствуваат, односно дека законските механизми недоволно ја 
остваруваат контролната функција. Всушност, се потврдува дека 
вршењето на власта или извршувањето на определени управни 
работи, сè повеќе се доживува и практикува како лична сопственост. 
Одговор за таквиот став може да се бара и 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 стигмати-
зација 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 сопствениците и 
носителите на политичката власт, или државното тело за елект-
ронски комуникации без какво било објаснување одзема фрек-
венции), на граѓанинот му е јасно дека злоупотребата на положбата 
и овластувањата, всушност, е најприсутниот облик на корупција. 

Дали постои врска меѓу половите разлики на испитаниците и 
облиците да се даде или да се прими мито, дали биле изложени на 
противзаконито посредување, личното искуство за противзако-
нитото посредување, како и кој е најчест облик на корупција. Но, 
најнапред треба да се погледнат фреквенциите за тоа колку мажите 
и жените биле изложени на ризик да дадат мито. Приказот е даден 
во табелата бр. 9: 
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Табела бр. 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.) 

P.I.1 1. Пол Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 1 Ж

ена 

V
alid 

1 (1) Да 131 22,9 22,9 22,9 
2 (2) Не 351 61,4 61,4 84,3 
3 (3) Не сакам да се 
изјаснам 

90 15,7 15,7 100,0 

Total 572 100,0 100,0  2 М
аж

 

V
alid 

1 (1) Да 226 35,5 35,5 35,5 
2 (2) Не 322 50,5 50,5 86,0 
3 (3) Не сакам да се 
изјаснам 

89 14,0 14,0 100,0 

Total 637 100,0 100,0  
 
Елементарната анализа покажува дека мажите нешто 

позначително се изложени на ризик од давање мито. Имено, 226 или 
35,5% од испитаниците мажи одговориле потврдно. Со таков 
одговор се 131 испитаник, жени, односно 22,9% од нив. Овде треба 
да се подвлече дека пропорцијата на испитаниците што декларираат 
дека не сакаат да се изјаснат покажуваат приближна еднаквост. Таа 
кај испитаниците мажи е нешто пониска и изнесува 14,0%, а кај 
испитаниците жени изнесува 15,7%. 

И за тоа какви се ставовите на испитаниците според 
образованието. Односно, дали нивото на образование влијае на тоа 
ризикот да е помал од изложеноста да се даде мито. Резултатите се 
следни: 
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Табела бр. 12.  Дали досега сте биле во ситуација (или имате 
лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од корупција 
(ДА ДАДЕТЕ МИТО),? - според стручната подготовка 

 

P.III.12 III.12. 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.) 

Total 1 (1) Да 2 (2) Не 
3 (3) Не сакам да 
се изјаснам 

f % f % f % f % 

P.I.5 5. С
тручна 

подготовка:  

1.Без образование 4 1,13 3 0,45 1 0,57 8 0,67 
2. Основно 
образование 27 7,61 54 8,05 27 15,43 108 8,99 

3. КВ 16 4,51 32 4,77 11 6,29 59 4,91 
4. ССС 194 54,65 346 51,56 88 50,29 628 52,29 
5. ВШС 28 7,89 51 7,60 7 4,00 86 7,16 
6. ВСС 73 20,56 166 24,74 33 18,86 272 22,65 
7. м-р на науки 13 3,66 18 2,68 8 4,57 39 3,25 
8. д-р на науки 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,08 

Total 355 100,0 671 100,00 175 100,0 1201 100,00 
 
Прегледот укажува дека според степенот на образование 

најизложени на ризикот да дадат мито биле испитаниците со средно 
образование 54,65%, потоа оние со високо образование со 20,56%, 
па потоа следат останатите групи. Ако го поставиме прашањето 
дали изложеноста на ризик да се даде мито е во врска со степенот на 
образование, тогаш можеме да пресметаме χ2 коефициент, односно 
тој е синтетички показател за тоа дали постои врска меѓу овие две 
варијабли. 

Ако се 
погледнат 
резултатите од 
табелата Chi-
Square Tests, 
ќе се 
констатира 
дека, Pearson 
Chi-Square 

изнесува 21,076a, како и тоа дека p вредноста (Sig. 0,1) e повисока од 
0,05, односно од 0,001. Ако погледнеме и во теориската распределба 
χ2 дистрибуцијата за 14 степени на слобода и интервал на сигурност 
од 0,05 ќе утврдиме дека таа е 23,6848, а за интервал на сигурност од 
0,01 таа вредност изнесува 29,1413. Можеме да констатираме дека 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 21,076a 14 ,100 
Likelihood Ratio 20,330 14 ,120 
Linear-by-Linear 
Association 

1,448 1 ,229 

N of Valid Cases 1201   
a. 6 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,15. 
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нема разлика во пропорциите на степенот на образование на 
испитаниците и дека тоа не влијае на тоа дали испитаникот бил или 
не бил изложен на ризик да даде мито.  

Со тестирањето 
на значајноста на χ2 
тестот се проверува 
вредноста на коефи-
циентот на контин-
генција Contingency 
Coefficient (Ck=0,131). 
Оваа вредност од 13,09% покажува дека интензитетот на врските 
меѓу двете варијабли е низок, односно дека силината на врската не е 
многу значајна. Затоа, можеме да изведеме заклучок дека не постои 
корелација меѓу степенот на образование и можноста на изложеност 
на ризик од корупција, односно ризикот да се даде мито, како и тоа 
дека таа врска не е особено силна и значајна. Значи и образованите и 
необразованите се изложени на ризик да дадат мито за да завршат 
некоја обврска. 

Прашање кое ќе варира натаму е прашањето дали постојат 
разлики меѓу изложеноста на испитаниците мажи и испитаниците 
жени од ризикот на корупција да дадат мито? Ако се погледне 
дистрибуцијата за тоа колкав е бројот на мажите и жените 
испитаници и како одговориле на поставеното прашање, тогаш ќе 
можеме да констатираме дека 131 испитаничка или 36,69% 
одговориле позитивно дека биле изложени на ризик да дадат мито. 
Позитивно одговориле и 226 или 63,31% испитаници мажи. 
Дистрибуцијата илустрира дека мажите за разлика од жените, 
значително повеќе се изложени на ризикот да дадат мито. 
Објаснувањето може да се насочи и кон тоа што мажите најчесто се 
во ситуација да ги решаваат прашањата поврзани со институциите и 
услугите.  

 
 
 
 
 
 
 

Symmetric Measures 
 Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi ,132 ,100 
Cramer's V ,094 ,100 
Contingency 
Coefficient 

,131 ,100 

N of Valid Cases 1201  
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Табела бр. 13. Дали досега сте биле во ситуација (или имате 
лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од 

корупција (ДА ДАДЕТЕ МИТО)?, според полот 

 

P.III.12 III.12. 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.) 

Total 1 (1) Да 2 (2) Не 
3 (3) Не сакам 
да се изјаснам 

P.I.1 1. Пол 1. Жена 131 351 90 572 
2. Маж 226 323 89 638 

Total 357 674 179 1210 
 
Прашањето на кое ќе бараме одговор е дали постои врска 

меѓу половата припадност на испитаникот и изложеноста на ризик 
од корупција, односно дали постои врска меѓу тоа што испитаникот 
припаѓа на еден пол и ситуацијата да е изложен на облик на 
корупција?  За тоа се прикажува пресметката на χ2 тестот.  

Наједноставната 
анализа на χ2 тестот 
прикажан во 
табелата Chi-Square 
Tests, покажува 
дека тој има 
вредност од 22.917, 
а p вредноста е 

0,0001. Ако се погледне во теоретската дистрибуција на χ2 ќе се 
утврди дека за 2 степена на слобода и интервал на сигурност од 0,05 
степени на слобода вредноста изнесува 5,99147, односно за интервал 
на сигурност од 0,01 вредноста изнесува 11,34490. Треба да се има 
предвид дека χ2 ја утврдува веројатноста на поврзаноста на тие две 
варијабли.  

Бидејќи овие 
вредности се 
значително 
помали од 
емпириската 
вредност, на што 
укажува и 

вредноста на p (Sig.=0,0001) е помало од неговата вредност, тогаш 
можеме да констатираме дека постои определен интензитет на 
врската меѓу одговорите на мажите и жените, односно дека постои 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 22,917a 2 ,000 
Likelihood Ratio 23,155 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

14,637 1 ,000 

N of Valid Cases 1210   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 84,62. 

Symmetric Measures 
 Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi ,138 ,000 
Cramer's V ,138 ,000 
Contingency 
Coefficient 

,136 ,000 

N of Valid Cases 1210  



38 

определена врска меѓу полот на испитаникот и степенот на 
изложеноста на ризикот да даде мито.  

Тестирањето на интензитетот на врската кај χ2 тестот се 
оценува врз основа на висината на коефициентот на контингенци-
јата (Contingency Coefficient) кој изнесува 0,136 и на Крамеровиот 
(Cramer's V) коефициент чија вредност е 0,138, што на ниво 
(Approx. Sig.) од p= 0,001 се смета за незначително влијание, од-
носно за незначителен облик на врска. Оттаму може да се конста-
тира дека не постои интензитет на врска меѓу полот (маж или жена) 
и доведувањето во ситуација на изложеност на ризик да даде мито.  
 

Територијалната дистрибуција на подмитувањето 

 
Едно од прашањата што не интересира е каква е 

дистрибуцијата на одговорите на прашањето за изложеноста на 
степенот на ризик од корупција - да даде мито. 

 
Табела бр. 14. Преглед на одговори според планските региони во 
Македонија и 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.)  

 

P.III.12 III.12. 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.) 

Total  Да  Не Не сакам да се изјаснам 

П
лански регион во М

акедонија 

1. Скопски плански регион 79 140 29 248 
2. Пелагониски плански 
регион 

41 92 35 168 

3. Североисточен плански 
регион 

66 86 38 190 

4. Полошки плански 
регион 

32 52 18 102 

5. Вардарски плански 
регион 

34 80 13 127 

6. Источен плански регион 44 92 18 154 
7. Југоисточен плански 
регион 

50 90 25 165 

8. Југозападен плански 
регион 

11 42 3 56 

Total 357 674 179 1210 
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Графикон бр. 2. Преглед на одговори според планските  региони во 
Македонија и дали досега сте биле во ситуација (или имате 

лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од корупција 
(ДА ДАДЕТЕ МИТО)? 

 
 

 
Дали одговорите на прашањето се разликуваат според тоа од 

кој регион доаѓа испитаникот. Одговорите се движат на следниот 
начин. Во Скопскиот плански регион позитивно одговориле 79 или 
22,13% од испитаниците што биле изложени на ризик, во 
Североисточниот плански регион 66 или 18,49%, во Југоисточниот 
плански регион 50 или 14,01%, Источниот плански регион со 44 или 
12,32%, Пелагонискиот плански регион со 41 или 11,48%, па 
Вардарскиот плански регион со 34 или 9,52%, Полошкиот плански 
регион со 32 или 8,96% и Југозападниот плански регион со 11 или 
3,08%. 
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Табела бр.15. Дали досега сте биле во ситуација (или имате 
лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од 

корупција (ДА ДАДЕТЕ МИТО) 
Плански регион во Македонија  f % 
1. Скопски плански регион 1 (1) Да 79 31,9 

2 (2) Не 140 56,5 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 29 11,7 
Total 248 100,0 

2. Пелагониски плански регион    
2 (2) Не 92 54,8 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 35 20,8 
Total 168 100,0 

3. Североисточен плански 
регион 

1 (1) Да 66 34,7 
2 (2) Не 86 45,3 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 38 20,0 
Total 190 100,0 

4. Полошки плански регион 1 (1) Да 32 31,4 
2 (2) Не 52 51,0 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 18 17,6 
Total 102 100,0 

5. Вардарски плански регион 1 (1) Да 34 26,8 
2 (2) Не 80 63,0 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 13 10,2 
Total 127 100,0 

6. Источен плански регион 1 (1) Да 44 28,6 
2 (2) Не 92 59,7 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 18 11,7 
Total 154 100,0 

7. Југоисточен плански регион 1 (1) Да 50 30,3 
2 (2) Не 90 54,5 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 25 15,2 
Total 165 100,0 

8. Југозападен плански регион 1 (1) Да 11 19,6 
2 (2) Не 42 75,0 
3 (3) Не сакам да се изјаснам 3 5,4 
Total 56 100,0 

 
Ако се погледне структурата на позитивните одговори за 

степенот на изложеност на корупција по региони, може да се уочи 
дека такви одговори во Скопскиот плански регион се 79 или 31,9%, 
за Пелагонискиот плански регион се 41 или 24,4%, во 
Североисточниот плански регион се 66 или 34,7%, во Полошкиот 
плански регион 32 или 31,4% испитаници, во Вардарскиот плански 
регион 34 или 26,8%, во Источниот плански регион 44 или 28,6%, во 
Југоисточниот плански регион 50 или 30,3% и во Југозападниот 
плански регион 11 или 19,6% од испитаниците. Ако се се рангираат 
овие податоци тогаш тоа би изгледало вака: Скопски, 3 
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Североисточен, Полошки, Југоисточен, Источен, Вардарски, 
Пелагониски и Југозападен плански регион. 

 
 

Табела бр. 16.  Доколку одговоривте со ДА на кој ризик сте биле 
изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? – според планскиот  регион во 

Македонија  

Плански регион во 
Македонија 

P.III.13 III.13. Доколку одговоривте со ДА на кој ризик 
сте биле изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? 

Total 
1. Пари во 

готово 
2. Пари 

на сметка 

3. 
Спонзорст
во 

4. Услуги од 
разна 

природа 5. Друго 
1. Скопски  40 10 2 27 16 95 
2. Пелагониски  24 9 1 10 5 49 
3. Североисточен  32 3 2 20 45 102 
4. Полошки  23 1 2 6 9 41 
5. Вардарски  13 12 4 16 11 56 
6. Источен  21 2 7 11 6 47 
7. Југоисточен  28 3 3 7 20 61 
8. Југозападен  4 2 2 6 1 15 

Total 185 42 23 103 113 466 

 
Преглед бр. 1. Ранг на изложеност на испитаниците да дадат 

мито по региони  
(1 највисоко, 8 најниско) 

ранг Пари во 
готово 

Пари на 
сметка 

Спонзорс
тво 

Услуги 
од разна 
природа Друго 

Вкупно 

1.  Скопски   Скопски  Источен  Скопски  Североисто
чен  

Североисто
чен  

2. Североисто
чен   Вардарски  Вардарски  Североисто

чен  Југоисточен   Скопски  

3. Југоисточен  Пелагониск
и  Југоисточен  Вардарски  Скопски   

Југоисточен  
4. Пелагониск

и  
Североисто
чен  Скопски  Источен   Вардарски  Вардарски  

5.  Полошки  Југоисточен  Југозападен  Пелагониск
и  Полошки  Пелагониск

и  
6.  Источен  Источен  Полошки  Југоисточен  Источен  Источен  
7. Вардарски  Југозападен  Североисточ

ен   Полошки  Пелагониск
и  Полошки  

8. Југозападен   Полошки  Пелагониск
и  Југозападен  Југозападен  Југозападен  
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Дистрибуцијата на изложеноста на ризик покажува дека 
испитаниците од Скопскиот плански регион се во три облика на 
прво место (пари во готово, пари на сметка и услуги од разна 
природа), потоа следува Источниот регион со давањето мито – 
спонзорство и Североисточниот со одговор друго. На второ место се 
Североисточниот плански регион со два облика (пари во готово и 
услуги од разна природа) и Вардарскиот плански регион исто со два 
облика (пари на сметка и спонзорство). Во вкупниот ранг води 
Североисточниот, потоа следи Скопскиот и на трето место е 
Југоисточниот плански регион. Регионалната дистрибуција покажу-
ва дека постои интензитет на врска меѓу неа и обликот на под-
митување. 

 
Од податоците 

во Табелата Chi-
Square Tests можеме 
да констатираме дека 
вредноста на χ2 
(Pearson Chi-Square) 
изнесува 89,912a

. За да 
се утврди вредноста 
на овој показател ќе 

погледнеме во теориската распределба за степен на слобода од 0,05 
и 0,01. Иако заклучокот можеме да го изведеме и врз основа на p 
вредноста (Sig. = 0,0001). Таа е помала од 0,05 што упатува на 
заклучокот дека може да се прифати ставот дека меѓу овие две 
варијабли постои определена врска. На тоа упатуваат и вредностите 
во теориската распределба за степенот на слобода од 28 и 
интервалот на доверба од 0,05 е 41,3372 и за интервал на доверба од 
0,01 изнесува 48,2782. Емпириската вредност на χ2 тестот и во двата 
случаја е повисок од оваа вредност што е доволно да ја прифатиме 
претходно изнесената констатација. Но, колкаво е тоа влијание, дали 
е значајно. Показателот кој укажува на силината на врската е 
коефициентот на контингенцијата. Тој во овој случај изнесува 
(Ck=0,4022) 40,22%, односно може да се констатира дека меѓу двете 
варијабли постои определен умерен интензитет на врска. 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 89,912a 28 ,000 
Likelihood Ratio 85,906 28 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

,076 1 ,783 

N of Valid Cases 466   
a. 13 cells (32,5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,74. 
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Изложеноста на ризик од корупција – давање 
мито според работниот статус на испитаниците 

 
Дали постојат разлики меѓу испитаниците според работниот 

статус. Поточно, дали може да се издвои кои од испитаниците, 
според статусот, биле во ситуација да дадат мито. Имено, на 
поставеното прашање: Дали досега сте биле во ситуација (или имате 
лично искуство) во која сте биле изложени на ризик од корупција 
(ДА ДАДЕТЕ МИТО) - одговорите според работниот статус на 
испитаниците се следни: 
 

Табела бр. 17. 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.) Crosstabulation 

 

P.III.12 III.12. 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.) 

Total (1) Да (2) Не 

(3) Не 
сакам да се 

изјаснам P.I.7 7. 
Работен 
статус:  

(1) Вработен 176 309 87 572 
(2) Невработен 104 202 50 356 
(3) Пензионер 34 51 15 100 
(4) Студент/ученик 39 107 24 170 
друго 3 1 1 5 

Total 356 670 177 1203 
 
Од дистрибуцијата може да се констатира дека 356 или 29,59% 
одговориле позитивно, 670 или 55,69% одговориле негативно и 177 
или 14,71% не сакале да се изјаснат.  

Најизложени на давање мито се вработените со 176 случаи 
или 49,44% од испитаниците, потоа невработените со 104 или 
29,21%, следат студентите, односно учениците со 39 или 10,96% 
случаи, пензионерите со 34  или 9,55% и останатите со сосем мало 
учество од 3 или 0,84 % случаи. 

Ако поставиме прашање дали изложеноста на ризикот на 
корупција - давање мито е поврзано со работниот статус, односно 
дали определени групи занимања се поизложени на корупција од 
другите, тогаш таквата поврзаност и интензитетот на врска ќе ги 
утврдуваме со помош на χ2 тестот. 
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Резултатите од таа пресметка изгледаат вака: 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

16,743a 16 ,402 

Likelihood 
Ratio 

17,594 16 ,348 

Linear-by-
Linear 
Association 

1,094 1 ,296 

N of Valid 
Cases 

464   

a. 8 cells (32,0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,15. 

 

Symmetric Measures 

 Valu
e 

Approx
. Sig. 

Nomina
l by 
Nomina
l 

Phi ,086 ,352 
Cramer's V ,061 ,352 
Contingenc
y 
Coefficient 

,086 ,352 

N of Valid Cases 1203  
 

 
Ако се утврди коефициентот на контингенција (Ck=0,086) кој 

изнесува 8,60%, тогаш можеме да констатираме дека врската е 
незначителна, односно таа нема позначајно влијание меѓу двете 
варијабли. 

Следното прашање што ќе го поставиме е: дали обликот на 
ризик е поврзан со националната припадност на испитаникот? Во 
таа смисла дали можеме да зборуваме кој облик на изложеност на 
ризик е покарактеристичен и за која националност? Да погледнеме 
во податоците: 
 
Табела бр.18. Односот меѓу работниот статус и доколку 
одговоривте со ДА на кој ризик сте биле изложени (ШТО СТЕ 
ДАЛЕ)? Crosstabulation 

 

P.III.13 III.13. Доколку одговоривте со ДА на кој 
ризик сте биле изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? 

Total 

1. Пари 
во 

готово 

2. Пари 
на 

сметка 

3. 
Спонзор

-ство 

4. 
Услуги 
од разна 
природа 5. Друго P.I.7 7. 

Работен 
статус:  

(1) Вработен 90 16 10 50 45 211 
(2) Невработен 59 12 5 26 44 146 
(3) Пензионер 17 7 3 11 7 45 
(4) Студент/ученик 16 7 5 15 16 59 
Друго 2 0 0 1 0 3 

Total 184 42 23 103 112 464 
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Елементарната анализа покажува дека сите групи според 

статусот најчесто биле изложени да платат пари во готово. Имено, 
од дистрибуцијата на одговорите изразена во пропорции може да се 
констатира дека највисок интензитет со потврдни одговори, за 
обврската да дадат мито се  испитаниците - вработени, невработени 
и пензионери. 

 
Табела бр.19. Односот меѓу работниот статус и доколку 

одговоривте со ДА на кој ризик сте биле изложени (ШТО СТЕ 
ДАЛЕ)? - структура 

  

P.III.13 III.13. Доколку одговоривте со ДА на кој 
ризик сте биле изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? 

Total 1. 
Пари 

во 
готово 

2. Пари 
на 

сметка 

3. 
Спонзо
рство 

4. Услуги 
од разна 
природа 

5. 
Друго 

Работен статус:  

(1) Вработен 42,65 7,58 4,74 23,7 21,33 100 
(2) Невработен 40,41 8,22 3,42 17,81 30,14 100 
(3) Пензионер 37,78 15,56 6,67 24,44 15,56 100 
(4) 
Студент/ученик 27,12 11,86 8,47 25,42 27,12 100 
Друго 66,67 0 0 33,33 0 100 

 
Посебно внимание заслужуваат одговорите на невработените 

и студентите. Имено, 30,14% од невработените биле изложени на 
ризик да дадат нешто друго, потоа следат студентите со 27,12%. 
Специфично е дека од оваа категорија и 25,42% одговориле дека 
биле доведени во ситуација да даваат услуги од различна природа. 
Заедно со одговорот - друго може да се констатира дека во 25,42% 
од случаите студентите биле изложени на ризик да дадат услуга од 
разна природа или нешто друго, што секако индицира на 
незаштитената улога на оваа групација. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

16,743a 16 ,402 

Likelihood 
Ratio 

17,594 16 ,348 

Linear-by-
Linear 
Association 

1,094 1 ,296 

N of Valid 
Cases 

464   

a. 8 cells (32,0%) have expected count 
less than 5. The minimum expected count 
is ,15. 

 

Symmetric Measures 

 Valu
e 

Approx
. Sig. 

Nomina
l by 
Nomina
l 

Phi ,190 ,402 
Cramer's V ,095 ,402 
Contingenc
y 
Coefficient 

,187 ,402 

N of Valid Cases 464  
 

Овде се актуализира прашањето дали постои корелација меѓу 
работниот статус на испитаникот и обликот на изложеност на ризик 
од корупција – давање мито? Пресметаниот коефициент на 
корелација за 16 степени на слобода и 0,05 интервал на доверба, 
покажува повисока вредност од теориската распределба p=0,402 
>0,05. Вредноста на p (Sig. =0,402) е повисока од интервалот на 
сигурност што упатува на констатацијата дека овие две варијабли се 
независни, односно не може да се претпостави зависност меѓу нив. 
Но, какво е значењето на таа врска ќе го утврдиме со коефициентот 
на контингенција (Ck=0,187), односно тој укажува дека не постои 
интензитет на врска (18,7%) меѓу обликот на подмитувањето и 
работната ангажираност на испитаникот. 

 

Перцепции за корумпираноста на институциите 

 
Kорупцијaта несомнено е и феномен на општеството во кое 

постои доминантно мислење за нејзиното постоење, нејзината 
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 е важно да 
се побара одговор зошто воопшто се јавува масовното чувство дека 
корупцијата постои19. Корупцијата е феномен во современите 

                                                 
19„Сегашното прашање за социолошката теорија, може да се постави на следниот 
начин: како е можно субјективните значења да постанат објективни фактички 
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општества, а особено во транзициските земји. Но, тоа не значи дека 
таа порано не постоела туку станува збор за тоа дека се променети 
нормите и стандардите, а дотогашните станале неприфатливи. Во 
преттранзицискиот систем постоеле многу сопирачки против лич-
ното богатење, но и против слабата концентрација на политичката 
моќ. Во тој период услугата не се менувала за пари, туку за 
влијание. Всушност, мотивот директно не биле парите, 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 може 
да се каже и опасна комбинација.  На тоа кога ќе му се додадат и 
новите предизвици на приватизацијата, нелегалното богатење, 
денационализацијата и директните грабежи на јавните фондови, 
само ја зголемува и ја чини појасна претставата за нестабилните 
транзициски општества. Ако на тоа може да се додаде и намалената 
ефикасност на институциите при откривање, прогон и 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, но е показател за нечии „успех“ и нечија способност 
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, ќе е потребно тие да станат, чувства кои 
нас не навредуваат …потребно е заедницата во целина нив да ги 
чувствува поживо. Но, ако ова чувство стане толку силно … 
повредите ќе се предмет на силна осуда која ќе придонесе некои од 
нив од прости морални грешки да станат кривични дела“20. Без идеја 
да се влезе во расправа за причините за корупцијата може да се 

                                                                                                                        
состојби?“P.L.Berger, T. Luckman, The Social Construction of Reality, Penguin 
Books, London, 1985, стр. 32. 
20Emil 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 
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констатира дека таа има поразувачка последица, а тоа е ерозијата на 
довербата во институциите21. 

Од тој аспект особено е интересна и дистрибуцијата за тоа 
кои институции и дејност се најкорумпирани (Види табела бр.20). 

Табела бр. 20. Оценете го нивото на корупција: 
(граѓани) 

 Оценувани: Оценка: 
1. Кај Царината и 

царинските 
работници 8,18 

2. Кај политичките 
лидери 8,06 

3. Во политичките 
партии 8,04 

4. Кај судиите  7,97 
5. Кај носителите на 

државните 
(управните) функции  7,88 

6. Кај инспекциските 
органи  7,60 

7. Кај државните 
службеници 7,59 

8. Кај обвинителите  7,27 
9. Кај лекарите и 

здравствените 
работници 7,23 

10. Кај универзитетските 
професори 7,12 

11. Кај полицајците и 
полициските 
службеници 7,02 

12. Кај продажбата на 
државното земјиште 6,96 

13. Во секојдневните 
ситуации на 
граѓаните 6,60 

14. Кај органите за 
денационализација 6,53 

15. Кај новинарите  5,96 
16. Кај приватните 

претприемачи 5,60 
17. кај невладините 

организации 5,16 
 

(стручна јавност) 
 

Оценувани: 
Оцен

ка: 
1. Кај судиите  7,35 
2. Во политичките партии 6,97 
3. Кај лекарите и 

здравствените  
работници 6,76 

4. Кај политичките лидери 6,54 
5 Кај носителите на 

државните  
(управните) функции  6,53 

6. Кај инспекциските 
органи  6,49 

7. Кај новинарите  6,46 
8. Кај обвинителите  6,38 
9. Кај продажбата на 

државното  
земјиште 6,29 

10. Кај универзитетските 
професори 6,26 

11. Кај органите за  
денационализација 6,13 

12. 
 

Во секојдневните 
ситуации на  
граѓаните 5,95 

13. 
 

Кај царината и 
царинските  
работници 5,80 

14. Кај невладините 
организации 5,74 

15. Кај приватните 
претприемачи 5,56 

16. Кај државните 
службеници 5,54 

17. 
 

Кај полицајците и 
полициските  
службеници 5,38 

 

                                                 
21Josip Kregar: Korupcija u pravosuđu; стр. 2-3; Види: 
www.pravo.hr/_download/repository/korupcijasudstvo.cg.doc [26.04.2011; 
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Во приказот се претставени две групи на испитаници: 

граѓаните и стручната јавност. Тие на графичка скала од 1 до 10 
можеа да го оценуваат степенот на корумпираност на определена 
институција или професија. Притоа, оценката 1 значи дека нема, а 
оценката 10 значи 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 
популации се разликува. Таа кај населението за првите 10 
најкорумпирани институции или дејности изгледа вака: а) Царината 
и царинските работници, б) политичките лидери, в) политичките 
партии, г) судиите, д) носителите на државни (управни) функции, ѓ) 
инспекциските органи, е) државните службеници, ж) обвинителите, 
з) лекарите и здравствените работници и ѕ) универзитетските профе-
сори. Стручната јавност првите десет корумпирани институции или 
дејности ги определува вака: а) судиите, б) политичките партии, в) 
лекарите и здравствените работници, г) политичките лидери, д) 
носителите на државни (управни) функции, ѓ) инспекциските 
органи, е) новинарите, ж) обвинителите, з) продажбата на државно 
земјиште и ѕ) универзитетските професори. 

Од прегледите може да се констатира дека според редоследот 
на корумпираноста овие две групи испитаници се поклопуваат во 
оцените и редоследот кај носителите на државни (управни) функции 
на петтото место, потоа кај инспекциските органи на шестото место 
и кај универзитетските професори на десеттото место.  

Во истражувањето беше поставена батерија прашања за 
оцена на определен број на ситуации, во кои се оценувани 
определени институции или дејности, колку тие се подложни на 
давање и примање мито, злоупотреба на овластувањата и противза-
конито посредување. Во продолжение се прикажани средните 
оценки: 
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 Табела бр. 21. Оценете според Вас, кои облици на корупција се 
присутни во одделни делови на општеството  

(Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 12 - најмногу. Во секое поле 
во редот, внесете една оценка, која нема да се повторува.) 

 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 38.10 38.11 38.12 
1 6,03 6,74 6,84 7,26 7,13 6,65 6,71 5,81 6,44 6,25 4,74 6,29 
2 6,70 7,46 7,53 7,77 8,30 6,91 7,12 4,95 6,92 6,32 4,08 4,48 
3 7,39 7,89 7,97 7,82 7,97 6,84 7,60 5,04 6,19 5,40 3,94 4,42 
4 7,15 7,74 7,73 7,84 7,72 6,92 6,92 5,41 5,97 5,42 3,95 5,09 

Легенда: 38.1 Законодавна власт (Собрание); 38.2. Извршна власт (Влада); 38.3 
Управна власт (министерства); 38.4. Локална самоуправа (градоначалници); 38.5. 
Судови; 38.6. Јавно обвинителство;38.7. МВР; 38.8. Финансии и банки; 38.9. 
Здравство; 38.10. Универзитет (факултети); 38.11. Средно образование; 38.12. 
Приватен сектор; 1- Давање мито; 2- Примање мито; 3 Злоупотреба на 
овластувања и 4- Противзаконито посредување; 

 
И пресметката на вредностите во табела бр. 21 е вршена 

според образецот за пресметка на пондерираната аритметичка 
средина. Елементарниот преглед укажува дека оценките се движат 
од 8,30 кај примањето мито до најниската 3,94 кај злоупотребата на 
овластувањата. Всушност, тие се соодветен емпириски индикатор 
кој укажува каква е довербата на граѓаните кон нив. Може да се 
забележи дека оценките (перцепциите) за присутност на определени 
облици на корупција се приближни кај градоначалниците во 
локалната самоуправа и кај судовите. Во првата група тие се движат 
од 7,82 кај злоупотребата на овластувањата и противзаконитото 
посредување, примањето и давањето мито. Кај судовите највисоко 
негативно е оценета појавата на примање мито.  

Постои корупција во институциите. Таа постои во оној облик 
во кој секоја институција е подложна на расипување. Таа постои 
како неизбежна последица на професионалната и моралната 
несовршеност на луѓето кои имаат моќ на одлучување за интересите 
во секое општество. Треба да се има предвид дека во општеството 
освен пазарот и економската размена постои и размена на статуси и 
моќ. Како кај економскиот пазар, така и тука постои понуда и 
побарувачка на нелегални услуги. Се создаваат интеракции што се 
составен дел од системот и неговите институциии. Всушност, 
станува збор за непосакуван и дисфункционален дел, но попатен 
реален „сив“ додаток на институциите. Корупцијата во институ-
циите може да се препише и на несовршеноста на луѓето, на 
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вредностите и нормите до кои треба да се држат. Затоа се тврди дека 
корупцијата е проблем на моралот и слабост на поединецот. 

Во начело, бројни индикатори укажуваат на корупцијата и 
тие не се сметаат за сериозно кршење на професионалната етика или 
воспоставениот кодекс на честа. Се смета за „нормално“, ако 
изразите благодарност, на пример, со „ситен поклон“ или „беспла-
тен ручек“, спонзорирање на учество на некоја меѓународна 
манифестација, се до обезбедување на „крстарење по некои 
егзотични места“, дружење на адвокати со судии, прифаќање на 
донации за градежни работи и опрема на институцијата и слични 
активности. Ваквите примери на „внимание“ не се сметаат за 
кршење на нормите, или правилата на кодексот. Денес е тешко да се 
најдат податоци за раширеноста на таквите случаи, но поентата е во 
тоа дека тие постојат, а дека општествената акција е слаба. Во 
преттранзицискиот период во Република Македонија, во согласност 
со логиката на тогашниот систем, тогашната владејачка партија 
расправаше за „корисните малверзации“ и утврди стратегија за 
борба против нив. Треба да се укаже дека водечките структури во 
општеството, најчесто преземаат акции чиј резултат е извесен, 
односно осуден на неуспех.  

Во истражувањето од испитаниците беше побарано на листа 
од 12 институции да се изврши рангирање за тоа колку според 
нивната оцена, дали и кои облици на корупција се присутни во 
одделни делови на општеството. Оценувањето се вршеше на скала: 
1- нема, 12- има најмногу. Во продолжение се прикажани синтетич-
ки показатели за нивото на присутност на определени коруптивни 
облици кај определен број на институции или дејности во земјата. 
Показателите се пондерирани аритметички средини. 

Податоците упатуваат на тоа дека четирите облици на 
корупција се идентификувани, како сериозна практика во опреде-
лени институции или дејности. Иако, овде станува збор за пер-
цепции, а не за утврдени состојби, треба да се постави прашањето: 
Зошто граѓаните имаат такви претстави? Што нив ги доведува до 
тоа, дали институциите или дејностите да ги третираат на таков 
начин. 
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Табела бр.22. Оценете според Вас, кои облици на корупција се 
присутни во одделни делови на општеството – Давање и примање 

мито 

 
Давањ
е мито 

38.4. Локална 
самоуправа 
(градоначалници)  7,26 
38.5. Судови  7,13 
38.3 Управна власт 
(министерства)  6,84 
38.2. Извршна власт 
(Влада)  6,74 
38.7. МВР 6,71 
38.6. Јавно 
обвинителство 6,65 
38.9. Здравство 6,44 
38.12. Приватен сектор 6,29 
38.10.Универзитет 
(факултети) 6,25 
38.1 Законодавна власт 
(Собрание)  6,03 
38.8. Финансии и банки 5,81 
38.11. Средно 
образование 4,74 

 

 
Примање 
мито 

38.5. Судови  8,30 
38.4. Локална самоуправа 
(градоначалници)  7,77 
38.3 Управна власт 
(министерства)  7,53 
38.2. Извршна власт 
(Влада)  7,46 
38.7. МВР 7,12 
38.9. Здравство 6,92 
38.6. Јавно обвинителство 6,91 
38.1 Законодавна власт 
(Собрание)  6,70 
38.10.Универзитет 
(факултети) 6,32 
38.11. Средно 
образование 5,40 
38.8. Финансии и банки 4,95 
38.12. Приватен сектор 4,42 

 

Одговорот на прашањата е комплексен. Преку 
интерпретацијата на податоците ќе укажеме на некои од 
индикаторите и можните одговори на нив. Имено, според 
податоците понудени во табелата бр. 21 може да се утврди 
редоследот на оценките на граѓаните за степенот на присутност на 
определени облици на корупција. Ако се анализиара обликот на 
корупција - примање мито, тогаш несомнено може да се процени 
дека највисоко се рангирани судовите со средна оценка од 8,30, 
потоа со оценка од 7,53 следуваат градоначалниците, па управната 
власт (министерствата) со оценка од 7,53, извршната власт (Владата) 
со оценка од 7,46 и МВР со оценка 7,12. Следната група на 
институции со оценки помали од 7 се здравството со 6,92, Јавното 
обвинителство со 6,91, законодавната власт (Собранието) со 6,70 и 
универзитетот (факултетите) со оценка од 6,32. Третата група 
оценки се институциите од областа на средното образование со 
оценка 5,40, потоа следуваат финансиските институции и банките со 
оценка од 4,95 и на крајот на последно 12 место е приватниот сектор 
со оценка од 4,42. 
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Слична е состојбата и со оценките за давање мито. Највисоко 
се рангирани  градоначалниците со 7,26, потоа следуваат судовите 
со средна оцека од 7,13. Овде третата позиција со оценка под 7 се 
една група институции, како што се управната власт (министер-
ствата) со оценка 6,84, потоа извршната власт (Владата) со оценка 
6,74, МВР со оценка 6,71, Јавното обвинителство со оценка 6,65, 
здравството со оценка 6,44, приватниот сектор со оценка 6,29, 
унивезитетите (факултетите) со оценка 6,25 и законодавната власт 
(Собранието) со  оценка 6,03. И во оваа група со оценки под 5 се  
финансиите и банките со оценка 5,81 и средното образование  со 
оценка 4,74. И најелементарната анализа укажува дека граѓаните 
значително не се разликуваат во оценките за присутноста на 
определени облици на корупција кај одделни делови на општеството 
при што во првите пет случаи се локалната самоуправа, односно 
градоначалниците, судовите, управната власт (министерствата), 
извршната власт (Владата) и МВР. 

 
Табела бр. 23. Оценете според Вас, кои облици на корупција се 

присутни во одделни делови на општеството - Злоупотреба на 
овластувања и противзаконито посредување: 

 

Злоупотреб
а на овлас-
тувања 

38.2. Извршна власт 
(Влада)  7,97 
38.7. МВР 7,97 
38.5. Судови  7,89 
38.4. Локална самоуправа 
(градоначалници)  7,77 
38.6. Јавно 
обвинителство 7,60 
38.3 Управна власт 
(министерства)  7,39 
38.1 Законодавна власт 
(Собрание)  6,84 
38.10.Универзитет 
(факултети) 6,19 
38.8. Финансии и банки 5,40 
38.9. Здравство 5,04 
38.11. Средно 
образование 4,42 
38.12. Приватен сектор 3,94 

 

 

Противза- 
конито 
посре-
дување 

38.5. Судови  7,84 
38.2. Извршна власт 
(Влада)  7,74 
38.3 Управна власт 
(министерства)  7,73 
38.1 Законодавна власт 
(Собрание)  7,72 
38.4. Локална 
самоуправа 
(градоначалници) 7,15 
38.6. Јавно 
обвинителство 6,92 
38.7. МВР 6,92 
38.10.Универзитет 
(факултети) 5,97 
38.8. Финансии и банки 5,42 
38.9. Здравство 5,41 
38.11. Средно 
образование 5,09 
38.12. Приватен сектор 3,95 
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И втората група на облици на корупција присутна кај 

одделни делови на општеството укажува на тоа дека таа е сериозен 
проблем. Така, на барањето да оценат од 1 (нема) до 12 (најмногу) 
во кои од посочените делови на општеството има злоупотреба на 
овластувањата, одговорите се движат вака: највисока негативна 
оценка од 7,97 е искажана за извршната власт (Владата), потоа  за  
МВР со иста оценка од 7,97, па следуваат судовите со нешто 
пониска оценка од 7,89. На четврто место се локалната самоуправа, 
односно градоначалниците со оценка од 7,77 и нешто пониска 
оценка од 7,60 е Јавното обвинителство. Оваа група со оценка од 
7,39 ја завршува управната власт (министерствата). Потоа следуваат 
два субјекта со оценки од 6,84 и 6,19, односно законодавната власт 
(Собранието) и универзитетите, односно факултетите. Последната 
третина институции имаат различни, но пониски оценки. Такви се 
финансиите и банките со оценка од 5,40, здравството со оценка од 
5,04, средното образование со оценка од 4,42 и на крајот приватниот 
сектор со оценка од 3,94. 

И во однос на оценките за противзаконито посредување како 
облик на корупција присутно кај одделни делови на општеството, 
редоследот на оценките укажува на тоа дека највисока оценка од  
7,84 е искажана за судовите. На второ место е извршната власт 
(Владата) со оценка од 7,74, а на трета позиција се наоѓа управната 
власт, односно министерствата со оценка од 7,73. Интересно е и тоа 
што со висока оценка од 7,72 за противзаконито посредување е 
оценета и законодавната власт (Собранието), па потоа следуваат: 
локалната самоуправа (градоначалниците) со оценка од 7,15, 
Јавното обвинителство со оценка од 6,92, па МВР со оценка од 6,92. 
Потоа следуваат универзитетот (факултетите) со оценка од 5,97, 
финансиите и банките со оценка од 5,42, здравството со оценка од 
5,41, и средното образование со оценка од 5,09. На самиот крај е 
приватниот сектор со просечна оценка од 3,95. 
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Табела бр. 24.  Корелации меѓу облиците на корупција - 
Correlations 

 Давањ
е 

Прима
ње 

Злоупотреба 
на 

овластувања 
Посредува

ње Spearm
an's rho 

Давање Correlation 
Coefficient 

1,000 ,902** ,858** ,837** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,001 
N 12 12 12 12 

Примање Correlation 
Coefficient 

,902** 1,000 ,925** ,876** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 
N 12 12 12 12 

Злоупотре
ба на 
овластува
ња 

Correlation 
Coefficient 

,858** ,925** 1,000 ,923** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 
N 12 12 12 12 

Посредува
ње 

Correlation 
Coefficient 

,837** ,876** ,923** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 . 
N 12 12 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
И на крајот од оваа дебата, дали постои корелација меѓу 

облиците на корупција, односно, дали некоја (и која) корелација 
влијае врз другата и колку влијае? Пресметката е извршена со 
Спирмановиот (ро) коефициент на корелација. Елементарната 
анализа покажува дека постои висока позитивна корелација од 0,925 
меѓу обликот примање мито и злоупотребата на овластувања. 
Слична корелација постои меѓу посредувањето и злоупотребата на 
овластувања од 0,923. Висока корелација е забележена меѓу 
давањето и примањето мито од 0,902. Нешто помали вредности, но 
високи коефициенти на линеарна корелација се забележани меѓу 
давањето мито и злоупотребата на овластувањата од 0,858, давањето 
мито и посредувањето од 0,837 и посредувањето и примањето мито 
од 0,876. 

Корелациската анализа укажува дека облиците на корупција 
што се предмет на оцена на испитаниците покажуваат висок степен 
на поврзаност, поточно висок степен на интензитет на врските меѓу 
облиците на корупција. Тоа значи дека преземањето на определен 
облик на корупција претпоставува или придонесува за појавата на 
друг сличен облик. Затоа треба да се констатира дека елимини-
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рањето на определен облик на корупција ќе претпостави намалу-
вање или губење на друг облик. 

Интересна е дистрибуцијата на одговорите на прашањето - 
„дали досега сте биле во ситуација (или имате лично искуство) во 
која сте биле изложени на ризик од корупција (да дадете мито)?  

Може да се констатира дека повеќе од една четвртина 
испитаници граѓани одговориле потврдно за тоа дека биле во 
ситуација, или биле изложени на ризик да дадат мито. Во таква 
ситуација се наоѓале и една четвртина од испитаниците од стручната 
јавност. Интересен е податокот дека приближно иста структура, 
нешто помалку од една шестина од испитаниците од двете групи 
одговараат со варијацијата „не сакам да се изјаснам“.  

Понудената дистрибуција укажува на тоа дека повеќе од една 
третина, односно 38,5% се изјасниле дека биле во ситуација да дадат 
мито. Во таква ситуација биле 26,28% и од лицата вработени во 
државните институции. Од оние што биле во ситуација да дадат 
мито 39,7% од испитаниците граѓани, односно 46,15 од вработените 
во институциите биле во состојба да платат пари во готово, 4,9% од 
испитаниците граѓани морале да спонзорираат, а кај вработените таа 
вредност е со 11,54% од испитаниците. Втора група на ризик се оние 
кои одговориле во ситуација дека биле изложени на ризик да платат 
услуга од друга природа, таа кај испитаниците граѓани има 
фреквенција од 22,1%, додека, пак, дале нешто друго 24,1%. И кај 
групата испитаници вработени во државните институции, или како 
што ние ја дефинираме како стручна јавност одговориле дека 11,54 
испитаници биле во ситуација да платат спонзорство, односно 
30,77% да дадат услуги од разна природа22.  

 
На прашањето „Според Ваше мислење во кои од следните 

ситуации најмногу граѓанинот е изложен на ризик на 
корупција?“ – во рангирањето на ситуациите според степенот на 
важноста со единица најмалку, а со 7 најмногу, изгледа вака: 

 
II.4.4. Во ситуациите кога бара работа (вработување) и при 
напредување на работа. 4,88 
II.4.5. Во ситуациите кога сака да оствари добивка (имотна или 
друга), или да се забрза постапката надвор од процедурата. 4,57 
II.4.1. Во ситуациите кога сака да ги избегне последиците од 
сторените прекршоци (сообраќајни, финансиски и слични). 4,28 

                                                 
22 Саша Б. Бован: Истраживање .... цит. дело. стр. 87-90; 
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II.4.3. Во ситуациите кога сака да оствари имотна добивка во 
согласност со законот по скратена процедура. 4,16 
II.4.2. Кога пред органите на јавната управа сака да ги оствари 
своите законски права во краток временски период и надвор од 
процедурата. 4,12 
II.4.6. Во ситуации кога треба да се запише на факултет и при 
полагање на испит. 4,09 
II.4.7. Во ситуации за остварување на право од здравствено 
осигурување (забрзување на здравствени интервенции). 4,05 

 
 
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 4,88. Тоа укажува дека 
значителен дел од испитаниците овој ризик го рангирале на 
високите места на изложеност на опасност од корупција. Следната 
оценка е нешто пониска и изнесува 4,57 и се однесува на 
„ситуациите кога сака да оствари добивка (имотна или друга), или 
да се забрза постапка надвор од утврдената процедура“, па 
следуваат ситуациите „кога сака да ги избегне последиците од 
сторените прекршоци (сообраќајни, финансиски и слични) со оценка 
4,28, „кога сака да оствари имотна добивка во согласност со законот 
по скратена процедура“ со оценка 4,16, кога пред органите на 
јавната управа сака да ги оствари своите законски права во краток 
временски период и надвор од процедурата со оценка 4,12, „кога 
треба да се запише на факултет и при полагање на испит со оценка 
4,09 и со најниска оценка од 4,05 во 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 набележани 
четири ситуации. Од граѓанинот беше побарано да ги рангира 
според степенот на изложеност на корупција на политичарот. 
Дистрибуцијата на одговорите е даден во следната табела.  

Ако се погледне редоследот на степенот според изложеноста 
на ризикот од корупција, ќе се констатира дека политичарот 
најчесто е изложен на корупција „во ситуациите на избори (за 
придобивање на избирачите)“, односно највисок ризик на корупција 
и коруптивни активности има за изборите. Зошто граѓанинот 
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највисоко ја рангира изборната корупција? Одговорот може да се 
бара, пред сè, во воспоставената практика дека предизборниот 
процес е период кога „сè е дозволено“, односно кога коруптирањето 
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. 

 
Табела бр. 25. Според Ваше мислење во која од следните 

ситуации политичарот најмногу е изложен на ризикот од 
корупција? (Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 5 - најмногу) 

Ранг P.5.1. P.5.2. P.5.3. P.5.4 P.5.5. најмалку најмногу просек 
1 247 110 114 157 278 589,50 620,50 3,03 
2 216 250 145 226 145 519,00 691,00 3,23 
3 253 318 244 191 175 381,00 829,00 3,65 
4 237 319 255 311 242 478,50 731,50 3,35 
5 257 213 452 325 370 510,50 699,50 3,23 
Total 1210 1210 1210 1210 1210    
 
P.5.1. Во ситуациите на политички договарања (коалициски договори и слично) со другите 
партии (политичари). 
P.5.2. При политички договарања со носителите на јавните функции (пратеници, членови 
на Влада и други функционери). 
P.5.3. Во ситуациите на избори (за придобивање на избирачите). 
P.5.4. Во ситуациите на можно користење на политичкото влијание (на моќта) за 
остварување на материјална и друга лична корист. 
P.5.5. При учество во комисии, особено за јавни набавки. 

 
Натамошната анализа укажува дека со оценка од 3,35 се 

оценети можностите од злоупотреба на моќта на политичарот, 
односно станува збор за „ситуациите на можно користење на 
политичкото влијание (на моќта) за остварување на материјална и 
друга лична корист“.  
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5.3. Во ситуациите на избори (за придобивање на 
избирачите). 3,65 
5.4. Во ситуациите на можно користење на политичкото 
влијание (на моќта) за остварување на материјална и друга 
лична корист. 3,35 
5.2. При политички договарања со носителите на јавните 
функции (пратеници, членови на Влада и други 
функционери). 3,23 
5.5. При учество во комисии, особено за јавни набавки. 3,23 
5.11. Во ситуациите на политички договарања (коалициски 
договори и слично) со другите партии (политичари). 3,03 

 
Слична оценка од 3,23 е дадена и за ситуациите „при 

политички договарања со носителите на јавните функции 
(пратеници, членови на Влада и други функционери)“. Нешто 
пониска оценка од 3,23 е дадена при оценувањето на степенот на 
изложеност на ризик од корупција на политичарот „при учество во 
комисии, особено за јавни набавки“. Оваа оценка е пониска, затоа 
што најчесто положбата на политичарите во вакви комисии, особено 
за јавни набавки е мала, односно тоа е институционализирано и 
кадровски пополнето од други структури, обично пониски по ранг. 
И на крајот најниска оценка од 3,03 е дадена за „ситуациите на 
политички договарања (коалициски договори и слично) со другите 
партии (политичари)“. 

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 
кривицата 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 корупција на јавното мислење и јавната свест е 
голем поради тоа што предизвикува страв и неизвесност и пад на 
моралот кај мнозинството граѓани. 
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Табела бр. 26. Според Ваше мислење во која од следните ситуации 
службеникот најмногу е изложен на ризикот од корупција?-
(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 4 - најмногу). 
Ранг P.61.1 P.6.2 P.6.3 P.6.4 Најмалку Најмногу Просек 
1 373 175 169 257 736 474 2,24 
2 363 403 214 206 578 632 2,56 
3 287 412 350 277 383 827 2,94 
4 187 220 477 470 463 747 2,79 
Вкупн
о 

1210 1210 1210 1210 
   

P.6.1. Во управната постапка, во ситуациите кога се решава за редовни управни 
работи. 
P.6.2. Во управната постапка, во ситуациите при решавање на управните спорови. 
P.6.3. При реализацијата на јавните набавки. 
P.6.4. Во ситуации на службено постапување кон роднините и пријателите. 

Рангот би изгледал вака: 
6.3. При реализацијата на јавните набавки 2,94 
6.4. Во ситуации на службено постапување кон роднините и 
пријателите 2,79 
6.2. Во управната постапка, во ситуациите при решавање на 
управните спорови 2,56 
6.1. Во управната постапка, во ситуациите кога се решава за 
редовни управни работи 2,24 

 
Корупцијата може да се подели  на активна и пасивна. 

Активната корупција ги вклучва лицата кои даваат некое добро и на 
тој начин го поттикнува извршувањето на кривичното дело. Ако ги 
групираме првите три одговори како најмала, а последните три како 
највисока изложеност на ризик на корупцијата, тогаш според 
дистрибуцијата највисок степен на ризик е изразен при 
реализацијата за тендерите, односно при реализацијата на јавните 
набавки. Имено, испитаниците оценуваат дека најголем ризик 
постои во таа постапка и го оценуваат со оценка од 2,95 на скалите 
за оценка од 1 нема, односно не постои, до 4 најмногу. Натамошната 
анализа укажува на тоа, дека службеникот е изложен на ризик на 
корупција во ситуациите на „службено постапување кон роднините 
и пријателите со оценка на ризик од 2,79. Но и во „управната 
постапка, посебно во ситуациите при решавање на управните 
спорови“, оценката за ризикот изнесува 2,56. Најниска оценка на 
ризик од корупција во постапувањето на службеникот се мани-
фестира во решавањето „во управна постапка, во ситуации кога се 
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решава за редовни управни работи“, каде оценката за ризик изнесува 
2,24. 

Пасивната корупција е карактеристична за лицата кои 
примаат „некое добро“ и во замена вршат кривично дело кое е во 
врска со вршењето на нивната должност. Најтипичен облик на ко-
рупција е материјалната корупција - давање мито, која патем да 
споменеме, им донесува корист на двете страни. Така, страната која 
дава мито остварува непосредна корист на начин што ја избегнува 
процедурата или условите за остварување, односно во одделни 
случаи нема или е скратена постапката. Втората страна која прима 
мито, ги руши етичките норми и власта ја доживува како приватен 
посед на кој и од кој остварува добивка, односно има непосредна 
корист. Затоа е важно да се согледа какви се перцепциите на 
граѓаните на тој план. Истражувачките резултати настојуваат да ги 
исцртаат линиите на ризикот којшто постои кај институциите.  

На прашањето во која од следните ситуации носителот на 
државна функција најмногу е изложен на корупција одговорите се 
дадени во следната табела: 

 
Табела бр. 27. Според Ваше мислење во која од следните ситуации 
носителот на државна (управна) функција најмногу е изложен на 

ризикот од корупција? 

 P.7.1 P.7.2 P.7.3 P.7.4 
Најмалк
у 

Најмног
у Просек 

1 377 156 155 269 533 424 2,26 
2 353 419 215 193 1544 816 2,57 
3 272 421 327 315 2079 1926 2,99 
4 208 214 513 433 1688 3784 2,75 

Вкупно 1210 1210 1210 1210    
P.7.1. Во управната постапка, во ситуациите кога се решава за редовни управни 
работи. 
P.7.2. Во управната постапка, во ситуациите при решавање на управните спорови. 
P.7.3. При реализација на јавните набавки. 
P.7.4. Во ситуации на службено постапување кон роднините и пријателите. 

 
Од анализата на резултатите може да се констатира дека 

носителот на државната (управна) функција најмногу е изложен на 
ризик во ситуациите кога „се врши реализација на јавните набавки“, 
тој ризик е оценет со оценка од 2,99. Може да се констатира дека 
оваа оценка е особено висока, односно од можните 4,00 овде 
просечната оценка е речиси 3, што значи дека во оценките на 
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испитаниците доминираат оценките за степенот на ризик од 
корупција. 

 
P.7.3. При реализација на јавните набавки. 2,99 
P.7.4. Во ситуации на службено постапување кон роднините и 
пријателите. 2,75 
P.7.2. Во управната постапка, во ситуациите при решавање на 
управните спорови. 2,57 
P.7.1. Во управната постапка, во ситуациите кога се решава за 
редовни управни работи. 2,26 

 
Втората по ранг оценка за степенот на ризик се „ситуациите 

на службено постапување кон роднините и пријателите“. Тој ризик е 
оценет со 2,75, потоа следи ситуацијата „управна постапка“, 
односно „во ситуациите кога се решаваат управни спорови“. Тие се 
оценети со 2,57. Во оваа група на оценки, според испитаниците 
најмалку е изложен на ризик од корупција носителот на државна 
(управна) функција во „управната постапка“, и тоа „во ситуациите 
кога се решаваат редовните управни  работи“. Оваа активност е 
оценета со оценка на ризик од 2,26, што во однос на претходните е 
значително пониска, но во однос на вкупната просечна оценка е 
висока, односно може да се уочи дека и овде се значајни оценките 
кои упатуваат на степенот на ризик од изложеност на корупција. 

Зошо постои таква склоност на граѓаните да веруваат, 
односно да се убедени, дека носителите на државната (управна) 
функција се изложени на ризик на корупција? Одговорот на ова 
прашање е повеќевалентен. Но, во основа значи дека граѓанинот 
перцепцијата ја гради низ сопственото искуство, како и на 
претставата дека власта е недоволно контролирана. На ова треба да 
се додаде и фактот дека во општата претстава за власта кај нас 
доминира византиско-османлискиот образец за вршењето на власта, 
според кој носителот на власта кон неа се однесува како на добро од 
кое може да има корист, се врши персонализација на функцијата и 
оттаму таа се поврзува со организацијата (партијата) која го донела 
на таа функција или со водачот кој по обичај е персонификација за 
моќта. На ваквите гледишта на граѓаните влијаат и медиумските 
кампањи, односно медиумското претставување на акциите на 
државните органи во кои како уапсени, пред камерите, се јавуваат 
службеници и носители на државни (управни) функции. Не помало 
влијание има и отворањето на овие теми од страна на здруженијата 
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на граѓани, на меѓународни фондации и државни институции, како и 
организираните дебати за степенот на корупцијата во земјата. 

При барањето на одговори за корупцијата, причините за 
појавувањето, раширеноста, облиците на манифестација и 
последиците што ги има во социјалниот и другиот 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 концепти. Во натамошната анализа ќе се обидеме, со 
анализа на батерија на прашања од анкетата, да провериме, во 
почетокот на 2013 година, дали и кои групи фактори влијаат на 
ставот на граѓанинот за корупцијата во земјата?23 

Овде варира група од 17 ставови со чија помош се оценува 
степенот на корупција кај определени институции во земјата. 
Оценувањето е вршено на графичка скала од 1 до 10. Со 1 најмалку, 
односно нема корупција, со 10 има најмногу корупција.  

 
На почетокот со помош 

на аналитичката алатка 
Кромбахов алфа коефициент се 

утврдува валидноста на инструментот на мерење на ставовите на 
граѓаните. Од табелата Reliability Statistics може да се констатира 
дека вредноста на Cronbach's Alpha коефициентот е 0,864. Неговата 
вредност потврдува дека постои поврзаност меѓу споредуваните 
варијабли и тие не сочинуваат компоненти на единствен скор. 

За процена се користени 17 ставови: P.IV.19. Оценете го 
нивото на корупција во секојдневните ситуации на граѓанинот; 
P.IV.20. Оценете го нивото на корупција во политичките партии; 

                                                 
23 Patricia Fay Roberts-Walter: Determining the validity and reliability of the cultural 
awareness and beliefs inventory:( A Dissertation); стр. 78-86; 
http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/6013/etd-tamu-2007A-EDCI-
WalterR.pdf?sequence=1 [пристапено на 22.6.2012]; 
Sigbert Klinke, Andrija Mihoci and Wolfgang Härdle: Exploratory factor analysis in 
mplus, r and SPSS; стр. 4-6; 
http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/icots8/ICOTS8_4F4_KLINKE.pdf 
[пристапено на 22.6.2012];  
Danijela Bonacin, Nusret Smajlović: Faktorska analiza nekih kinematičkih parametara 
završnih faza bacanja koplja; Acta Kinesiologica 1(2007)1; стр. 58-63; 
Дејан Лаловић: Корелационо-факторска истраживања вербалне способности; 
стр. 8-11; Зборник Института за педагошка истраживања; Београд; Година 
XXXVII; Број 1; Јун 2005; 
Faktorska analiza – Glavne komponente - zajednički faktori; стр. 
www.ekof.bg.ac.yu/nastava/.../9-FAKTORSKA%20ANALIZA.pdf [18.8.2009]; 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,879 17 
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P.IV.21. Оценете го нивото на корупција кај политичките лидери 
P.IV.22. Оценете го нивото на корупција кај носителите на 
државните (управните) функции; P.IV.23. Оценете го нивото на 
корупција кај државните службеници; P.IV.24. Оценете го нивото на 
корупција кај полицајците и полициските службеници; P.IV.25. 
Оценете го нивото на корупција кај Царината и царинските 
работници; P.IV.26. Оценете го нивото на корупција кај органите за 
денационализација; P.IV.27. Оценете го нивото на корупција кај 
продажбата на државното земјиште; P.IV.28. Оценете го нивото на 
корупција кај инспекциските органи; P.IV.29. Оценете го нивото на 
корупција кај лекарите и здравствените работници; P.IV.30. Оценете 
го нивото на корупција кај судиите; P.IV.31. Оценете го нивото на 
корупција кај обвинителите; P.IV.32. Оценете го нивото на 
корупција кај универзитетските професори; P.IV.33. Оценете го 
нивото на корупција кај новинарите; P.IV.34. Оценете го нивото на 
корупција кај невладините организации и P.IV.35. Оценете го 
нивото на корупција кај приватните претприемачи (сопственици). 
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Табела бр. 28. Дескриптивни параметри на анализираните 

варијабли - Descriptive Statistics 
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Добиените податоци во истражувањето се обработени 
компјутерски во статистичкиот пакет SPSS, при што за сите варијаб-
ли се пресметани основните статистички показатели: аритметичка 
средина (Mean), стандардна девијација (Std.Dev.), минимален резул-
тат (Min.), максимален резултат (Max.), коефициент на варијабил-
ност (Variance), симетричност (Skewness) и заобленост (Kurtosis). 
Нормалноста на дистрибуцијата е тестирана со Kolmogorov- Smirnov 
Z тест.  

 
Поврзаност на применетите варијабли е утврдена со Пирсо-

новиот коефициент на корелација (R). За утврдување на оправда-
носта на примената на факторската анализа е пресметан Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) кој изнесува 
0,883, но и Bartlett's Test of Sphericity test чија вредност е 7357,163. 
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. Затоa може да се констатира дека пресмет-
ката на факторската анализа е оправдана, односно може да се 
примени како аналитичка постапка.  

 
 

Табела бр. 29. KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,883 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7357,163 

Df 136 
Sig. ,000 

 
За оправданоста на таквиот став укажува графичката 

аналитичка постапка – Scree plot. 
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Графикон бр. 3. Scree plot фактори за корупцијата 

 
За факторизација на матрицата на интеркорелации и 

утврдувањето на латентните структури во истражуваниот простор 
применет е Hoteling-овиот метод на главните компоненети (H), за 
утврдување на бројот за значајните главни компоненти е применет 
Kaiser-Gutman-овиот критериум, а за трансформација на значајните 
главни компоненти (во ортогоналната и косата ротација) се добиваат 
наједноставни структури со примена на ортогоналната Varimax и 
косата Direct Oblimin ротација. 

Ако се анализираат податоците добиени во (табелата бр. 29) 
каде се дадени основните статистички параметри на 17. варијабли 
може да се констатира дека дистрибуцијата на резултатите кај 
повеќето од варијаблите, главно, се движи во границите на 
нормалната распределба. Пресметаните мерки на варијабилност 
(Std.Dev., Skewness, Kurtosis и Variance) со определени исклучоци 
покажува определен степен на хомогеност во однос на просечната 
вредност кај еден дел од анализираните варијабли. 

Врз основа на резултатите добиени од матрицата на 
интеркорелација (табела бр. 30), може да се констатира за да се 
примени систем на варијабли, поточно висината на коефициентот на 
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корелација покажува различни и во определен број на статистички 
значајни вредности. Така, со помош на варијаблите се дефинира 
факторот, во овој случај кај институциите и носителите на 
јавните функции. Имено, постојат позитивни корелации и тие се 
движат од 0,600 до 0,819. Втората група варијабли го дефинира 
вториот фактор корумпираност на јавниот сектор, односно јавните 
услуги чии позитивни коефициенти на корелација се движат од 0,652 
до 0,729, додека варијаблите што го дефинираат третиот фактор 
корупцијата на заштитните органи се движат во распон од 0,612 
до 0,832, и четвртиот фактор цивилната структура има вредности 
од 0,684 до 0,823. И наједноставната анализа покажува дека овие 
вредности формираат блокови показатели кои значајно корелираат 
меѓу себе со определена внатрешна хомогеност што може да се 
прифати како индикатор за постоењето на различни латентни 
фактори. Овде ќе напоменеме дека ваквото именување на факторите 
има работен карактер и инструментална улога. Тие се, пред сѐ, еден 
истражувачки зафат и обид да се изврши факторизирање на 
дистрибуциите и претставуваат основа за натамошни истражувања. 

 
Табела бр. 30. Матрица со интеркорелации на варијаблите на 

ниво од (p<0,005) - Correlation Matrix 
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P.I
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P.I
V.3
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P.I
V.3
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P.I
V.3
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P.IV.
35 

C
orrelation 

P.IV.19 1                 
P.IV.20 ,420 1                
P.IV.21 ,344 ,670 1               
P.IV.22 ,340 ,537 ,546 1              
P.IV.23 ,384 ,405 ,417 ,561 1             
P.IV.24 ,298 ,311 ,326 ,327 ,451 1            
P.IV.25 ,239 ,408 ,353 ,407 ,364 ,477 1           
P.IV.26 ,237 ,267 ,268 ,342 ,314 ,388 ,346 1          
P.IV.27 ,239 ,278 ,283 ,372 ,296 ,316 ,355 ,544 1         
P.IV.28 ,267 ,338 ,342 ,448 ,338 ,392 ,416 ,377 ,447 1        
P.IV.29 ,279 ,277 ,244 ,304 ,336 ,266 ,282 ,270 ,287 ,343 1       
P.IV.30 ,232 ,322 ,306 ,410 ,306 ,275 ,405 ,301 ,337 ,482 ,448 1      
P.IV.31 ,243 ,341 ,296 ,387 ,320 ,276 ,369 ,392 ,339 ,424 ,337 ,672 1     
P.IV.32 ,287 ,273 ,268 ,295 ,283 ,233 ,253 ,244 ,238 ,275 ,333 ,329 ,316 1    
P.IV.33 ,175 ,169 ,245 ,250 ,253 ,173 ,101 ,281 ,264 ,220 ,217 ,243 ,280 ,333 1   
P.IV.34 ,189 ,155 ,134 ,184 ,147 ,158 ,081 ,253 ,227 ,218 ,222 ,202 ,198 ,237 ,444 1  
P.IV.35 ,234 ,163 ,179 ,231 ,220 ,234 ,134 ,269 ,266 ,266 ,199 ,170 ,221 ,249 ,355 ,563 1 
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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 Kaiser-Guttman-овите критериуми. Од добиените 
резултати во табелата бр. 31 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 четвртата главна компонента со 6,215%.  

 
Табела бр. 31. Карактеристични корени (Lambda) и процент на 

вкупно објаснетата варијанса - Total Variance Explained 

Comp
onent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total 

% of 
Varian

ce 
Cumulat

ive % Total 

% of 
Varian

ce 

Cumul
ative 

% Total 

% of 
Varian

ce 
Cumula
tive % 

 

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. 
 
Во продолжение на анализата на неротираната факторска 

матрица е извршена ортогонална Varimax и Direct Oblimin ротација 
(табела бр. 32), со цел да се добие поедноставена структура на ла-
тентниот простор. Врз основа на добиените резултати од изврше-
ната коса и ортогонална ротација 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 бр. 32. Direct Oblimin ротација и Varimax ротација на 
оценките за степенот на корумпираност на институциите и 

начинот на решавањето на корупцијата 
Pattern Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 

P.IV.19 ,628 ,154 ,036 ,033 
P.IV.20 ,844 -,075 -,042 ,043 
P.IV.21 ,838 -,029 ,014 ,026 
P.IV.22 ,631 -,010 -,144 -,136 
P.IV.23 ,607 ,029 -,004 -,197 
P.IV.24 ,284 -,004 ,102 -,619 
P.IV.25 ,255 -,239 -,213 -,505 
P.IV.26 -,059 ,184 -,060 -,729 
P.IV.27 -,049 ,146 -,108 -,695 
P.IV.28 ,078 ,014 -,371 -,446 
P.IV.29 ,092 ,087 -,589 ,010 
P.IV.30 -,040 -,078 -,896 -,060 
P.IV.31 -,039 -,012 -,785 -,126 
P.IV.32 ,220 ,281 -,437 ,165 
P.IV.33 ,064 ,654 -,170 ,042 
P.IV.34 -,036 ,831 -,010 -,051 
P.IV.35 ,045 ,762 ,107 -,187 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser 
Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 

P.IV.19 ,598 ,102 ,104 ,219 
P.IV.20 ,797 ,135 ,193 ,028 
P.IV.21 ,786 ,142 ,147 ,067 
P.IV.22 ,653 ,291 ,279 ,096 
P.IV.23 ,614 ,320 ,155 ,118 
P.IV.24 ,355 ,639 ,043 ,071 
P.IV.25 ,353 ,568 ,294 -,133 
P.IV.26 ,098 ,723 ,164 ,247 
P.IV.27 ,109 ,699 ,202 ,215 
P.IV.28 ,230 ,527 ,428 ,112 
P.IV.29 ,218 ,138 ,584 ,176 
P.IV.30 ,155 ,229 ,839 ,044 
P.IV.31 ,149 ,276 ,750 ,100 
P.IV.32 ,298 -,002 ,466 ,348 
P.IV.33 ,147 ,059 ,240 ,673 
P.IV.34 ,049 ,109 ,101 ,821 
P.IV.35 ,119 ,228 ,017 ,760 
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 - P.IV.19 со коефициент од 0,598, 
потоа P.IV.20 со 0,797, P.IV.21 со 0,786, P.IV.22 со 0,653 и P.IV.23 
,614. (P.IV.19. Оценете го нивото на корупција во секојдневните 
ситуации на граѓанинот; P.IV.20. Оценете го нивото на корупција во 
политичките партии; P.IV.21. Оценете го нивото на корупција кај 
политичките лидери; P.IV.22. Оценете го нивото на корупција кај 
носителите на државните (управните) функции; P.IV.23. Оценете го 
нивото на корупција кај државните службеници; P.IV.24. Оценете го 
нивото на корупција кај полицајците и полициските службеници;), 
со високи позитивни вредности на коефициентите од 0,797 P.IV.20 и 
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0,786 P.IV.21, односно во политичките партии и кај политичките 
лидери и нешто послабо влијание на четвртата и петтата варијабла 
со коефициенти од 0,653, кај носителите на државните (управни) 
функции, потоа со коефициент од 0,614 кај државните службеници и 
со коефициент од 0,598 кај секојдневните ситуации на граѓаните). 
Врз основа на овие ставови може да се констатира дека станува збор 
за сет на ставови кој нивото на корупција го 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 претставува-
ња 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. 

Вториот фактор има позитивни сатурации кои се движат од 
0,723 до 0,527, односно: P.IV.24 со 0,639, P.IV.25 со 0,568, P.IV.26 со 
0,723, P.IV.27 со 0,699 и P.IV.28 со 0,527. (P.IV.24. Оценете го 
нивото на корупција кај полицајците и полициските службеници; 
P.IV.25. Оценете го нивото на корупција кај Царината и царинските 
работници; P.IV.26. Оценете го нивото на корупција кај органите за 
денационализација; P.IV.27. Оценете го нивото на корупција кај 
продажбата на државното земјиште; P.IV.28. Оценете го нивото на 
корупција кај инспекциските органи), овој фактор може да 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 влијанија 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 истражува-
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њата, 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 пласираа во јавноста. 

Третиот фактор има определени проекции кон варијаблите 
за оценките на корупцијата на P.IV.29, P.IV.30 и P.IV.31 и се движи 
во распон од 0,5841 до 0,839. (P.IV.29. Оценете го нивото на 
корупција кај лекарите и здравствените работници; P.IV.30. Оценете 
го нивото на корупција кај судиите; P.IV.31. Оценете го нивото на 
корупција кај обвинителите). Овој фактор (со еден работен наслов) 
може да се нарече фактор корупција на заштитните органи. Овде 
треба да подвлечеме дека поимот заштитни органи е многу поширок 
од перцепциите на граѓаните. 

 
Табела бр. 33. Комунали-

тети 
 

Communalities 
 Initial Extraction 

P.IV.19 1,000 ,426 
P.IV.20 1,000 ,691 
P.IV.21 1,000 ,665 
P.IV.22 1,000 ,598 
P.IV.23 1,000 ,518 
P.IV.24 1,000 ,541 
P.IV.25 1,000 ,552 
P.IV.26 1,000 ,621 
P.IV.27 1,000 ,588 
P.IV.28 1,000 ,526 
P.IV.29 1,000 ,438 
P.IV.30 1,000 ,783 
P.IV.31 1,000 ,671 
P.IV.32 1,000 ,426 
P.IV.33 1,000 ,535 
P.IV.34 1,000 ,699 
P.IV.35 1,000 ,644 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

 

Табела бр. 34. Компоненти на 
трансформацијата 

 
Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

dim
ension0 

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

Extraction Method: Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.  

 
Фактор: 
а) на корупција кај институциите и 
носителите на определени функции, 
б) корумпираност на јавниот сектор, 
односно јавните услуги, 
в) корупција на заштитните органи и 
д) цивилната структура. 
 

 
И на крај четвриот фактор (P.IV.33 со 0,673, потоа P.IV.34 

со 0,821 и P.IV.35 со 0,760)(P.IV.33, P.IV.34 и P.IV.35) со позитивни 
сатурации кои се движат од 0,673 до 0,821. (P.IV.33. Оценете го 
нивото на корупција кај новинарите; P.IV.34. Оценете го нивото на 
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корупција кај невладините организации; P.IV.35. Оценете го нивото 
на корупција кај приватните претприемачи (сопственици)). Тој 
фактор може да се дефинира како фактор на цивилната 
структура. 

Врз основа на величината на комуналитетите (табела бр.20), 
од сите варијабли што го дефинираат првиот фактор најголем 
процент од вкупната варијанта е објаснет со тестот P.IV.20 – 
(P.IV.20. Оценете го нивото на корупција во политичките партии) со 
0,691. Процената на вториот фактор ја објаснува тестот P.IV.26 
(P.IV.26. Оценете го нивото на корупција кај органите за 
денационализација) со 0,621, третиот фактор е објаснет со тестот 
P.IV.30 и P.IV.30 со вредностите од 0,783 и 0,681 (P.IV.30. Оценете 
го нивото на корупција кај судиите и P.IV.31. Оценете го нивото на 
корупција кај обвинителите;) и за четвртиот фактор P.IV.34 (P.IV.34. 
Оценете го нивото на корупција кај невладините организации), со 
коефициент на заситеност од 0,699. Овие комуналитети упатуваат на 
специфичностите на ставовите, односно оцените за придонесот на 
определени состојби за градење оценка за нивото на корумпираност 
на определени институции во земјата. 

Имајќи ги предвид изложените резултати добиени од 
изолираните фактори (табела бр. 33), може да се утврди дека меѓу 
вториот и четвртиот фактор 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 
секор 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 
факор 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 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 
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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 Oblimin трансформација 
значајно не се разликуваат од оние добиени со ортогоналната 
Varimax ротација. Затоа во изведување на оваа анализа користевме 
единствено редукција на  факторите на основа на Варимаxовата 
ротација24. 

Иако докрај не се 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 
се во чекор со практиката на земјите чии институции се стабилни и 
свртени кон човекот и неговата слобода25.  

Применетата аналитичка постапка - Факторска анализа ја 
нема семоќноста да ги утврди сложените фактори, кои како што 
беше погоре подвлечено, се особено сложени и бројни, туку таа 
претставува еден емпириски и истражувачки резултат кој 
придонесува во градењето на ставовите и утврдувањето на 
факторите кои на еден или на друг начин ја условуваат корупцијата 
во македонското општество. Таа како истражувачка постапка е 
корисна, особено во идентификацијата на латентните содржини, што 
на објективниот аналитичар и посветениот истражувач му пружаат 
емпириски материјал и основи за дефинирање и уточнување на 
факторите и нивното значење. 

 

 

 

                                                 
24 Michael Faulend; Vedran Šošić: Jeli neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije? 
Hrvatska narodna banka; Zagreb; 1999, стр. 8-9; 
25 Весељ Љатифи: Прашања околу откривањето и борбата против корупцијата; 
стр.3; 
www.fes.org.mk/.../Veselj%20Latifi,%20Prasanja%20okolu%20otkrivanjeto%20i%20b
orbata%20protiv%20kor... [11.02.2011]; 
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Начин на информирање на граѓаните за корупцијата 

 
Во врска со податоците* добиени за начинот на информирање 

за корупцијата, најголем процент се изјасниле дека за корупцијата се 
информирале преку медиумите, односно 469 испитаници или 59 % 
од вкупнот број на испитаници, еден од начините за информирање 
за корупцијата се и пријателите, односно комбинацијата медиуми и 
пријатели учествува со 136 испитаници или 19%, потоа следуваат 
пријатели со 76 испитаници или 9%, образовните институции со 68 
испитаници или 8% исемејството со 42 испитаника или 7%. 

 
Табела бр. 35. Начин на 
информирање на граѓаните 
за корупцијата 

Графикон бр. 4. Начин на информирање 
на граѓаните за корупцијата 

За корупцијата 
научив од: 

Број на 
испитаниц
и 

Семејството 42 
Училиштето 68 
Пријателите 76 
Медиумите 469 
Работното 
место 52 

Пријателите и 
медиумите 136 

Останато 358 
Не се изјасниле 9 
Вкупно:  1210 

 

 

Од анализата на табелата за начинот за информирање за 
корупцијата, може да се заклучи дека повеќето од половината 
испитаници за корупцијата се информирале и научиле од средствата 
за јавно информирање. Процентот за информираност од медиумите 
е далеку повеќекратно поголем од останатите начини на 
информирање, како што се: образовните институции, семејството, 
деловните субјекти, на работа и сл.  Се поставува прашањето за 
објективноста на медиумите и нивната подложност 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 

                                                 
*Текст на Марјан Николовски 

Семејство; 
42 Училиште; 

68
Пријатели; 

76

Медиуми; 
469

работно 
место; 52

пријатели 
и медиуми; 

136

Останато; 
358

Не се 
изјасниле; 

9
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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. 

На прашањето „Според моето мислење под корупција се 
подразбира“ понудени се неколку можни одговори за сфаќањето на 
поимот корушција. Меѓу понудените одговори се: давање мито, 
примање мито, злоупотреба на овластувањата, противзаконито 
посредување, нешто друго. Најголем дел од анкетираните 227 
или16% се изјаниле дека под поимот корупција ги подразбираат 
сите понудени поими заедно, односно: примање и давање мито, 
злоупотреба на овластувањата и противзаконито посредување, 218 
или 15% под корупција подразбираат давање и примање мито, 166 
или 12% примање, давање мито и злоупотреба, 165 или 12% 
злоупотреба на овластувањата, 156 или 11% примање мито е асоци-
јација за корупцијата. Добиените резултати за сфаќање на поимот 
корупција, графички можеме да ги прикажеме на следниов начин: 

 
Табела бр. 36. Сфаќање на 

корупцијата 
Графикон бр. 5. Сфаќање на 

корупцијата 

P.I.7 7. Под корупција се 
подразбира: 
 Давање мито 66 
Примање мито 156 
Злоупотреба на 
овластувањата 

165 

Противзаконито 
посредување 

65 

Давање и примање 
мито 

218 

Примање мито и 
злоупотреба 

53 

Примање и давање 
мито и злоупотреба 

166 

Примање и давање 
мито, злоупотреба и 
проневера 227 
Останато 84 
Нешто друго 4 
Недостига 3 
Вкупно 1210 

 

 

66 156

165

65

218

53

166

227 84

43
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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 спроведено во 
почетокот на 2013 година, 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. 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 ставовите околу 
корупцијата, можат да се увидат и причините за недоволната 
ефикасност во справувањето со корупцијата, како и рангирањето на 
Република Македонија во групата на држави со индекс под 50 
(поточно 43) и се наоѓа во групата на држави сѐ  уште со висока 
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 
корупцијата. А тоа, пак, од своја страна претставува сериозен инди-
катор дека одредени облици на контрола на државните институции 
се отсутни, односно дека законските механизми не ја остваруваат 
контролната функција. 

 

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. Меѓу останатите 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 
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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 
4.76 од можната највисока оценка 7. Не е помалку значајно 
откривањето на корупцијата со пријавување на корупциските акти 
(дела) од страна на поединецот (граѓанинот) со познат идентитет со 
оценка 4,73, висока оценка од 4.65 е дадена на начинот на 
откривање на корупцијата со инспекциски надзор на управните 
органи. Со оперативно-тактички мерки и истражни дејства на 
органите, кои го спроведуваат законот, се оценети со оценка 4,54. 
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 и овозмо-
жување на законски услови од примена на посебните истражни 
мерки. Откривањето на корупцијата со посебни истражни мерки е 
оценето со оценка 4,29. Не е помалку значајна можноста на 
откривање на корупцијата со помош на медиумите, можност која е 
оценета со оценка 3,84, што е процентуално повеќе од половина 
анкетирани. Анонимното пријавување има најмалку ефекти во 
откривачката функција кај оваа инкриминација, па така што за 
пријавување на корупциските акти (дела) од страна на поединецот 
(граѓанинот) анонимно е оценето со оценка 3,81 што е близу до 
половина од испитаниците. 

 
Табела бр. 37. 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 

 1 2 3 4 5 6 7 Најмалку Најмногу Просек 
II. 9.1 278 152 156 122 135 132 235 647 563 3,84 
II.9.2 129 165 171 169 156 180 240 550 661 4,29 
II.9.3 77 112 169 211 227 195 219 275 747 4,54 
II. 9.4 63 98 130 212 233 216 258 397 813 4,76 
II.9.5 60 127 157 191 201 246 228 440 771 4,65 
II.9.6 64 151 152 144 172 222 305 439 771 4,73 
II. 9.7 287 153 142 131 128 156 213 648 563 3,81 
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Табела бр. 38. Ранг на одговорите на прашањето: Според Ваше 
мислење како може да се ОТКРИЕ (РАЗОТКРИЕ) корупцијата? 

   Просек 
4. Со работа на надлежните органи и институции 
што се занимаваат со борба против корупцијата 397 813 4,76 
6. Со пријавување на корупциските акти (дела) од 
страна на поединецот (граѓанинот) со познат 
идентитет 439 771 4,73 
5. Со инспекциски надзор на управните органи 440 771 4,65 
3. Со оперативно-тактички мерки и истражни 
дејства на органите кои го спроведуваат законот 275 747 4,54 
2. Со посебни истражни мерки за откривање на 
корупцијата 550 661 4,29 
1. Со помош на медиумите 647 563 3,84 
 7. Со пријавување на корупциските акти (дела) од 
страна на поединецот (граѓанинот) анонимно 648 563 3,81 

 
За одбележување е значајното влијание на медиумите во 

откривањето на корупциските кривични дела. Се поставува праша-
њето 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 корум-
пираност на политичарите и јавните службеници), тоа значи и 
ослабнување 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. 

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 потешкотии 
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? 
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Табела бр. 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.) 

Ранг 
II.10.
1 II.10.2 II.10.3 

II.10.
4 II.10.5 

Вкупно 
Рангирањ
е  

1 349 73 170 86 218 896  
2 234 191 239 176 146 986  
3 219 267 350 166 182 1184  
4 187 327 271 271 279 1335  
5 221 352 180 511 385 1649  

 1210 1210 1210 1210 1210   
Најмалку 693 398 584 345 455   
Најмногу 518 813 626 865 755   
Просек 2,75 3,57 3,04 1,00 3,39   

Структура 
Ранг II.10.1 II.10.2 II.10.3 II.10.4 II.10.5 

1 28,84 6,03 14,05 7,11 18,02 
2 19,34 15,79 19,75 14,55 12,07 
3 18,10 22,07 28,93 13,72 15,04 
4 15,45 27,02 22,40 22,40 23,06 
5 18,26 29,09 14,88 42,23 31,82 

Вкупно: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Најмалку 57,23 32,85 48,26 28,51 37,60 
Најмногу 42,77 67,15 51,74 71,49 62,40 
Вкупно: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Просек 2,75 3,57 3,04 1,00 3,39 
Легенда: 
II.10.1. Со сведочење на поединецот (граѓанинот). 
II.10.2. Со собирање на материјални докази.  
II.10.3. Со собирање на индиректни материјални и нематеријални докази. 
II.10.4. Со организирање на заседи (фаќање на дело). 
II.10.5. Со посебни истражни мерки. 

 
Понудени се 5 можни одговори. Со 1 е најмалку примену-

ваната мерка, додека со 5 се означува најмногу применуваната 
мерка. Според одговорите на граѓаните најмалку применуваната 
мерка е со собирање на материјални докази 1 (од вкупно 5), претпос-
ледно е рангирано со примена на посебни истражни мерки со оценка 
2,75 . Собирањето на индиректни материјални и нематеријални 
докази е рангирано на трето место со просек 3,04. Граѓаните 
најмалку се одлучуваат да посведочат дека им е побарано мито.  
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Табела бр. 40. Ранг-листа на одговорите на прашањето: Според 

Ваше мислење како може да се ДОКАЖЕ корупцијата?  

 Најмалку Најмногу Просек 
II.10.2. Со организирање на заседи ( 
фаќање на дело) 397,50 812,50 3,57 
II.10.5. Со сведочење на поединецот 
(граѓанинот) 455,00 755,00 3,39 
II.10.3. Со собирање на индиректни 
материјални и нематеријални докази 584,00 626,00 3,04 
II.10.1. Со посебни истражни мерки 692,50 517,50 2,75 
II.10.4. Со собирање на материјални 
докази 345,00 865,00 1,00 

 
Потешкотии во расветлувањето на овој вид кривични дела 

доаѓа и оттаму што граѓанинот нема интерес да го пријави делото. 
До колку 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 
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 3,39. Во 
практика тоа и се потврдува дека голем дел од поднесените кривич-
ни 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 коруп-
цијата потребно е фаќање на дело, за одговорот со организирање на 
заседи (фаќање на дело) се изјасниле со оценка 3,57 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 кривичнии дела. Поставено е и прашањето:  
Според Ваше мислење како може да се СПРЕЧИ корупцијата?  
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Табела бр. 41. Според Ваше мислење како може да се СПРЕЧИ 
корупцијата?  

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 8 - најмногу. Во секој ред се заокружува еден број. Бројот може да се 
заокружи само еднаш во кој било ред.) 
 II.11.1 II.11.2 II.11.3 II.11.4 II.11.5 II.11.6 II.11.7 II.11.8 

1 152 124 47 89 188 94 114 115 
2 141 134 72 86 126 120 147 107 

3 133 154 111 113 160 142 136 94 

4 112 174 108 158 188 157 146 116 
5 155 182 142 189 160 172 153 141 
6 155 199 184 171 121 190 143 135 
7 164 128 171 224 133 144 202 207 
8 198 115 375 180 134 191 169 295 

 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 
            
Најмалку  538 586 338 446 662 513 543 432   
Најмногу  672 624 872 764 548 697 667 778   
Просек  4,73 4,52 5,76 5,13 4,30 1,00 4,78 5,29   

 
Од наша страна понудени се 8 можни одговори. Со 1 се 

оценува најмалку а со 8 најмногу ефикасниот начин во спречување 
на корупцијата. Најголем дел од граѓаните се изјасниле дека најго-
лем успех во справување со корупцијата ќе има построго казнување 
на сторителите со оценка 5,76, (од можната 8 највисока). Висока 
оценка на можноста за справување со корупцијата е со адекватна 
примена на законите со оценка 5,29, една од можностите на спра-
вување со корупцијата е по пат на давање на поголеми овластувања 
на органите што го спроведуваат законот преку превентивното 
дејствување против корупцијата со оценка 5,13, потоа следува 
мерката донесување и спроведување на антикорупциски кодекс 
наменет за функционерите и државните службеници со оценка 4,78. 
Развојот и примената на стратегии на борба против корупцијата, со 
воспоставување и дејствување на антикорупциски тела е оценето со 
оценка 4,73, мошне големо значење се посветува и на мерката со 
усогласување на националното законодавство со меѓународните 
релевантни документи посветени на сузбивање на корупцијата со 
оценка 4,52, потоа едукацијата на населението се оценува со оценка 
4,30, а како најмала можност за справување со корупцијата и 
намалување на корупцискиот ризик е преку елиминирање на 
ситуациите и можноста функционерите и државните службеници да 



83 

се најдат во состојба да бидат корумпирани е оценето со оценка 1, 
што е далеку најниска оценка од претходно споменатите. 

 
Табела бр.42. Според Ваше мислење како може да се СПРЕЧИ 

корупцијата? -структура 

 II.11.1 II.11.2 II.11.3 II.11.4 II.11.5 II.11.6 II.11.7 II.11.8 
1 12,56 10,25 3,88 7,36 15,54 7,77 9,42 9,50 
2 11,65 11,07 5,95 7,11 10,41 9,92 12,15 8,84 
3 10,99 12,73 9,17 9,34 13,22 11,74 11,24 7,77 
4 9,26 14,38 8,93 13,06 15,54 12,98 12,07 9,59 
5 12,81 15,04 11,74 15,62 13,22 14,21 12,64 11,65 
6 12,81 16,45 15,21 14,13 10,00 15,70 11,82 11,16 
7 13,55 10,58 14,13 18,51 10,99 11,90 16,69 17,11 
8 16,36 9,50 30,99 14,88 11,07 15,79 13,97 24,38 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
         
 
Најмалку 44,46 48,43 27,93 36,86 54,71 42,40 44,88 35,70 
Најмногу 55,54 51,57 72,07 63,14 45,29 57,60 55,12 64,30 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Лагенда: 
1. Со развој и примена на стратегии на борба против корупцијата, со воспоставување и 
дејствување на антикорупциските тела и слично. 
2. Со усогласување на националното законодавство со меѓународните документи 
посветени на сузбивање на корупцијата. 
3. Со построго казнување на сторителите на кривичните дела од областа на 
корупцијата. 
4. Со давање на поголеми овластувања на органите што го спроведуваат законот преку 
превентивното дејствување против корупцијата. 
5. Со едукација на населението. 
6. Со намалување на корупцискиот ризик преку елиминирање на ситуациите и 
можностите функционерите и државните службеници да се најдат во состојба да бидат 
корумпирани. 
7. Со донесување и спроведување на антикорупциски кодекс наменет за 
функционерите и државните службеници. 
8. Со адекватна примена на законодавството.  
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 Графикон бр. 8. Според Ваше мислење како може да се ОТКРИЕ 
(РАЗОТКРИЕ) корупцијата? 

 
Лагенда: 
1. Со развој и примена на стратегии на борба против корупцијата, со 

воспоставување и дејствување на антикорупциските тела и слично. 
2. Со усогласување на националното законодавство со меѓународните 

документи посветени на сузбивање на корупцијата. 
3. Со построго казнување на сторителите на кривичните дела од 

областа на корупцијата. 
4. Со давање на поголеми овластувања на органите што го 

спроведуваат законот преку превентивното дејствување против корупцијата. 
5. Со едукација на населението. 
6. Со намалување на корупцискиот ризик преку елиминирање на 

ситуациите и можностите функционерите и државните службеници да се најдат 
во состојба да бидат корумпирани. 

7. Со донесување и спроведување на антикорупциски кодекс наменет 
за функционерите и државните службеници. 

8. Со адекватна примена на законодавството.  
 
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 
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дополнува во согласност со со новонастанатата состојба со коруп-
цијата. 

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 во Палермо 
и конвенциите за спречување на корупцијата на Советот на Евроопа 
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 корупцис-
ките 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 се најдиректно повикани во справување 
со оваа општествено негативна појава. Таквите констатации можеме 
да ги извлечеме врз основа меѓу другото и на одговорите на граѓа-
ните на прашањето: Како може да се спречи корупцијата во Репуб-
лика Македонија, каде најголем дел се изјасниле единствено со 
адекватна примена на законите со оценка 6,31од вкупната оценка 8. 

 

Перцепции на граѓаните за корупцијата 

 
Табела бр. 43. 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.) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

V
alid 

(1) Да 357 29,5 29,5 29,5 
(2) Не 674 55,7 55,7 85,2 
(3) Не сакам да се 
изјаснам 

179 14,8 14,8 100,0 

Total 1210 100,0 100,0   
 

Во врска со ситуацијата на давање мито 29,5% од испитани-
ците се изјасниле дека биле изложени на ризик од корупција и дале 
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мито, 55,7% се изјасниле дека не биле во ситуација да дадат мито и 
14,8% не сакаат да се изјаснат*. Лицата кои дале мито изнесуваат 
речиси 30% од вкупниот број на испитаници што укажува дека 
корупцијата е присутна во нашето општество, а особено доколку на 
оваа бројка се додаде и бројката на оние кои не сакаат да се изјаснат, 
станува збор за, навистина, голема бројка. 

Очекуван е резултатот за неизјаснување на испитаниците по 
одредени прашања во случајов на дадавање мито, бидејќи луѓето 
воопшто пројавуваат страв за давање мислење за една деликатна 
тема како што е корупцијата. Ова особено е поради фактот што 
лицата даватели на мито не се изземени од кривична одговорност. 

 
Табела бр. 44. Доколку одговоривте со ДА на кој ризик сте биле 

изложени (ШТО СТЕ ДАЛЕ)? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1. Пари во готово 185 15,3 39,7 39,7 
2. Пари на сметка 42 3,5 9,0 48,7 
3. Спонзорство 23 1,9 4,9 53,6 
4. Услуги од 
разна природа 

103 8,5 22,1 75,8 

5. Друго 113 9,3 24,2 100,0 
Total 466 38,5 100,0   

Missing System 744 61,5     
Total 1210 100,0     

 
Во врска со средствата или услугите кои лицата даватели на 

мито ги користеле добиени се следниве резултати: пари во готово 
дале 39,7%; пари на сметка уплатиле 9%; спонзорирале 4,9%; 
извршиле услуги од друга природа 22,1% и друго 24,2%. Еден 
релативно голем процент на реализација на давање мито се 
остварува преку давање или уплата на парични средства или вкупно 
48,7%, што изнесува речиси половина од реализираните начини на 
корупција. Исто така, значаен број се реализира и со остварување 
или давање на услуги од разна природа 22,1%, а слична е и бројката 
на другите начини на давање на мито, кои се резултат на личното 
искуство на испитаниците 24,2%. Врз основа на анализата на 
начините на давање мито, доминира давањето на пари во готово. 
Иако во поново време сме сведоци на спречување на корупцијата 
преку примена на мерките со кои со примена на хемиски замки, се 

                                                 
* Текст  на Марина Малиш-Саздовска 
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обележуваат парите со кои се дава мито и се докажува вината на 
примателите на мито. Неколку оперативни акции за откривање на 
корупција во Република Македонија беа реализирани на овој начин 
и јавноста и засегнатите лица се запознаени со овој метод на 
откривање и докажување. Така се појавуваат и нови форми на 
сторување на делото, кои потешко се докажуваат, како, на пример, 
уплата на пари на сметка и спонзорство, но од резултатите кои се 
добиени може да се констатира дека овие начини не се присутни во 
поголем број. Значи, сепак, во нашата земја доминира традиционал-
ниот начин на подмитување, а тоа е давање на пари во готово, со цел 
корупција на одделни лица. 

 
Табела бр. 45. 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.) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid (1) Да 121 10,0 10,0 10,0 

(2) Не 901 74,5 74,5 84,5 
(3) Не сакам да се 
изјаснам 

187 15,5 15,5 100,0 

Total 1209 99,9 100,0   
Missing System 1 ,1     
Total 1210 100,0     

 
Во врска со ситуациите, односно личното искуство на 

испитаниците со нивната изложеност на ризик од корупција, 
поточно примање мито, резултатите се следни: 10% од 
испитаниците биле во ситуација да примат мито; 74,5% не биле во 
таква ситуација и 15,5.% не сакаат да се изјаснат. 

Со оглед на фактот што 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 15,5% кои не се изјасну-
ваат за ситуацијата 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 од 
испитаниците 74,5% немаат лично искуство со корупцијата, што 
значи дека истата не е присутна во голема мерка. Но, исто така, 
доколку овие одговори се поврзат со работното место и позицијата 
на испитаниците може да се изведе и друг заклучок, дека овие 
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испитаници воопшто не се во ситуација да примаат мито. Имено, 
околу 70% од испитаниците се со средно образование и со понизок 
степен на образование, па, така, веројатно, и не се во позиција да 
примаат мито и за возврат да извршат некоја услуга или слично. 
 

Табела бр. 46. Дали досега сте имале лично искуство 
(ситуација) во кое сте биле изложени на ризик од корупција 

(ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, 
ВЛАСТ)? - според полот  (Заокружете еден одговор.) Crosstabulation 

 

P.III.15 III.15. Дали досега сте имале лично искуство 
(ситуација) во кое сте биле изложени на ризик од 
корупција (ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, 

СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)?  
(Заокружете еден одговор.) 

Total 1 (1) Да 2 (2) Не 
3 (3) Не сакам да се 

изјаснам 
P.I.1 1. 
Пол 

1. 
Жена 

50 433 89 572 

2. 
Маж 

89 444 104 637 

Total 139 877 193 1209 
 

Во однос на дистрибуцијата на изложеноста на ризик од 
корупција, се забележува поголема изложеност на ризикот од страна 
на мажите. Имено, поголем број од мажите биле изложени на ризик 
од корупција, за разлика од жените што може да се поврзе и со 
позициите на мажите кои ги имаат во одредени органи и 
институции. Имено, мажите се позастапени во делот на раководни 
места во одредени органи и институции и оттука може да се бара 
евентуалното објаснување за оваа појава, што се разбира може да 
биде и проблем за истражување во идни истражувачки проекти. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

8,698a 2 ,013 

Likelihood Ratio 8,820 2 ,012 
Linear-by-
Linear 
Association 

2,208 1 ,137 

N of Valid 
Cases 

1210   

a. 0 cells (,0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 
65,71. 

 

Symmetric Measures 

 Valu
e 

Approx
. Sig. 

Nomina
l by 
Nomina
l 

Phi ,085 ,013 
Cramer's V ,085 ,013 
Contingenc
y 
Coefficient 

,084 ,013 

N of Valid Cases 1210  
 

 
Како резултат на анализата од Chi-Square Tests-от може да се 

заклучи дека Pearson Chi-Square изнесува 8,698,и p= 0,012 што значи 
дека постои веројатност за определена корелација помеѓу положбата 
на маж/жена и изложеноста на ризикот од корупција. Но, 
коефициентот на контингенција (CK=0,084) укажува дека таа врска 
има многу слаб интензитет. Односно, може да се зборува дека не 
постои врска меѓу половата припадност и изложеноста на ризик – 
злоупотреба на службената положба. Тоа може да се должи и на 
други фактори, а не само на статусот на мажот/жената во раковод-
ниот дел на институциите и органите на државната управа. 

Истото прашање е третирано и од аспект на регионалната 
дистрибуција. Односно, дали може да се претпостави дека злоупот-
ребата на службената положба, власт може да се злоупотребува и да 
е различна од регион до регион? Од дистрибуцијата може да се 
констатира дека таа се движи од 15,3% во Скопскиот плански 
регион, до 13,6% во Источниот плански регион. Во целина, дистри-
буцијата на одговорите укажува дека распонот на позитивните 
одговори по региони од 7,9% од Вардарскиот и Североисточниот се 
движи до 15,3% во Скопскиот плански регион. 
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Табела бр. 47. Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик од корупција (ЗЛОУПОТРЕБА 
НА ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)? – според 

планскиот регион  (Заокружете еден одговор.) 

Плански регион 

P.III.15 III.15. Дали досега сте 
имале лично искуство 

(ситуација) во кое сте биле 
изложени на ризик од корупција 

(ЗЛОУПОТРЕБА НА 
ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА 

ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)?  
(Заокружете еден одговор.) 

Total (1) Да (2) Не 

(3) Не сакам 
да се 

изјаснам 
Скопски  Count 38 177 33 248 

% within регион  15,3% 71,4% 13,3% 100,0% 
Пелагониски  Count 18 119 31 168 

% within регион  10,7% 70,8% 18,5% 100,0% 
Североисточен  Count 15 138 37 190 

% within регион  7,9% 72,6% 19,5% 100,0% 
Полошки  Count 12 75 15 102 

% within регион  11,8% 73,5% 14,7% 100,0% 
Вардарски  Count 10 99 18 127 

% within регион  7,9% 78,0% 14,2% 100,0% 
Источен  Count 21 116 17 154 

% within регион  13,6% 75,3% 11,0% 100,0% 
Југоисточен  Count 18 108 39 165 

% within регион  10,9% 65,5% 23,6% 100,0% 
Југозападен  Count 7 46 3 56 

% within регион  12,5% 82,1% 5,4% 100,0% 
Вкупно Count 139 878 193 1210 

% within регион  11,5% 72,6% 16,0% 100,0% 
 
Во однос на дистрибуцијата по плански региони може да се 

забележи дека концентрацијата е најголема, односно ризикот за 
изложеност на корупција е најголем во Скопскиот плански регион. 
Ова може да се објасни и со фактот што во главниот град се 
концентрирани институциите и органите во рамките на кои има 
појава на корупција, и затоа тука е поголем бројот на случаите за 
примање на мито и појава на корупција во поголем обем. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

26,179a 14 ,025 

Likelihood 
Ratio 

27,098 14 ,019 

Linear-by-
Linear 
Association 

,217 1 ,641 

N of Valid 
Cases 

1210   

a. 0 cells (,0%) have expected count 
less than 5. The minimum expected 
count is 6,43. 

 

Symmetric Measures 

 Value 
Approx. 

Sig. 
Nominal 
by 
Nominal 

Phi ,147 ,025 
Cramer's V ,104 ,025 
Contingency 
Coefficient 

,146 ,025 

N of Valid Cases 1210  
 

 
Како резултат на Chi-Square Tests-от Pearson Chi-Square 

изнесува 26,18 на ниво sig. 0,025, што укажува дека постои 
определена веројатност за корелација меѓу планските региони и 
можноста за изложеност на ризик од корупција. Но, интензитетот на 
врската меѓу овие две варијабли е незначителен (CK=0,146). Но, 
веројатноста се темели и на фактот што дистрибуцијата на коруп-
тивни дела по плански региони е во зависност од концентрацијата 
на државните органи и институции, кои во најголем дел се во 
главниот град на земјата. 
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Табела бр. 48.  Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик од корупција (ЗЛОУПОТРЕБА 
НА ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)? – според 

стручната подготовка  (Заокружете еден одговор.) Crosstabulation 

 

P.III.15 III.15. Дали досега сте имале 
лично искуство (ситуација) во кое сте 
биле изложени на ризик од корупција 
(ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, 

СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, 
ВЛАСТ)?  (Заокружете еден 

одговор.) 

Total (1) Да (2) Не 
(3) Не сакам да 

се изјаснам 
Без 
образование 

Count 4 2 2 8 
% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Основно 
образование 

Count 5 76 27 108 
% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

4,6% 70,4% 25,0% 100,0% 

КВ Count 8 42 9 59 
% within P.I.5 5. 
стручна подготовка 

13,6% 71,2% 15,3% 100,0% 

ССС Count 63 468 97 628 

% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

10,0% 74,5% 15,4% 100,0% 

ВШС Count 12 57 17 86 

% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

14,0% 66,3% 19,8% 100,0% 

ВСС Count 37 201 34 272 

% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

13,6% 73,9% 12,5% 100,0% 

М-р на 
науки 

Count 8 25 6 39 

% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

20,5% 64,1% 15,4% 100,0% 

Д-р на 
науки 

Count 0 1 0 1 

% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Вкупно: Count 137 872 192 1201 

% within P.I.5 5. 
стручна подготовка  

11,4% 72,6% 16,0% 100,0% 

Во табелата во која се врши Crosstabulation и се корелира 
стручната подготовка и изложеноста на ризик од корупција, може да 
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се заклучи дека во согласност со степенот на учество во 
анкетирањето, од сите понудени опции на стручна подготвеност 
имаат адекватно учество во изложеноста на ризик од корупција. 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-
Square 

33,632
a 

14 ,002 

Likelihood 
Ratio 

29,879 14 ,008 

Linear-by-
Linear 
Association 

8,455 1 ,004 

N of Valid 
Cases 

1201   

a. 6 cells (25,0%) have expected 
count less than 5. The minimum 
expected count is ,11. 

 

Symmetric Measures 

 Value 
Approx. 

Sig. 
Nominal by 
Nominal 

Phi ,167 ,002 
Cramer's V ,118 ,002 
Contingency 
Coefficient 

,165 ,002 

N of Valid Cases 1201  
 

 
 

Анализата, пак, од Chi-Square Tests-от при што Pearson Chi-
Square изнесува 33,632a, со 14 степени на слобода и p=,002< 0,05 
може да се заклучи дека постои одредена веројатност за поврзаност 
помеѓу степенот на образование и стручната подготовка и можноста 
за изложеност на корупција. Но таа врска, исто така, е незначителна. 
Односно, може да се констатира дека образованието, поточно сте-
пенот на образование не бил причина за изложеноста на корупцијата 
(CK=0,165). Значи, можноста за злоупотреба на службената 
положба, и другите видови на корупција не е во корелација со 
стручната спрема на испитаниците. Веројатно, причините за 
злоупотребата на положбата се во други ситуации. 
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Табела бр. 49. Дали досега сте имале лично искуство 
(ситуација) во кое сте биле изложени на ризик од корупција 

(ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА 
ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)? – според националната припадност 

(Заокружете еден одговор.) Crosstabulation 

 

P.III.15 III.15. Дали досега сте имале 
лично искуство (ситуација) во кое сте 
биле изложени на ризик од корупција 
(ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, 

СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, 
ВЛАСТ)?  (Заокружете еден одговор.) 

Total (1) Да (2) Не 

(3) Не 
сакам да се 

изјаснам 
Македоне
ц 

Count 114 735 158 1007 
% within 
националност  

11,3% 73,0% 15,7% 100,0% 

Алабанец Count 19 92 25 136 
% within 
националност  

14,0% 67,6% 18,4% 100,0% 

Турчин Count 2 20 5 27 
% within 
националност  

7,4% 74,1% 18,5% 100,0% 

Влав Count 2 12 0 14 
% within. 
националност  

14,3% 85,7% ,0% 100,0% 

Ром Count 0 4 3 7 
% within. 
националност  

,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

Србин Count 1 13 1 15 
% within 
националност  

6,7% 86,7% 6,7% 100,0% 

Бошњак Count 1 0 0 1 
% within 
националност  

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Друго Count 0 2 1 3 
% within. 
националност  

,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Вкупно Count 139 878 193 1210 
% within 
националност:  

11,5% 72,6% 16,0% 100,0
% 

Табелата во која се вкрстуваат податоците на национална 
припадност и можноста за изложеност на ризик, не нуди резултати 
на драстично отстапување на националната припадност во однос на 
можноста за корумпираност. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

19,321a 14 ,153 

Likelihood 
Ratio 

18,419 14 ,188 

Linear-by-
Linear 
Association 

,032 1 ,858 

N of Valid 
Cases 

1210   

a. 14 cells (58,3%) have expected 
count less than 5. The minimum 
expected count is ,11. 

 

Symmetric Measures 

 Value 
Approx. 

Sig. 
Nominal by 
Nominal 

Phi ,126 ,153 
Cramer's V ,089 ,153 
Contingency 
Coefficient 

,125 ,153 

N of Valid Cases 1210  
 

 
 
 
Така, во овој случај со Pearson Chi-Square кој изнесува 19,321 

и p=0,153>0,05, што укажува дека не е утврдена веројатност за 
постоење на определен степен на зависност помеѓу категориите на 
национална припадност и ризикот за изложување на корупција. На 
таквиот заклучок упатува и коефициентот на контингенција кој не 
утврдува значаен степен на интензитет на врската (CK=0,125). 
Значи, националната припадност не е причина за поголема или 
помала изложеност на корупција. 
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Табела бр. 50. Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик од корупција (ЗЛОУПОТРЕБА 
НА ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)? – според 

вероисповедта  (Заокружете еден одговор.) 

 

P.III.15 III.15. Дали досега сте имале 
лично искуство (ситуација) во кое сте 
биле изложени на ризик од корупција 
(ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОЛЖНОСТА, 

СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, 
ВЛАСТ)?  (Заокружете еден одговор.) 

Total (1) Да (2) Не 

(3) Не 
сакам да се 

изјаснам 
Православн
а 

Count 114 758 159 1031 
% within 
вероисповед  

11,1% 73,5% 15,4% 100,0% 

Муслиманс
ка 

Count 20 116 32 168 
% within. 
вероисповед  

11,9% 69,0% 19,0% 100,0% 

Католичка Count 1 1 1 3 
% within 
вероисповед  

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Протестант
ска 

Count 0 2 0 2 
% within 
вероисповед  

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Еврејска Count 1 0 0 1 
% within 
вероисповед  

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Атеист Count 1 0 1 2 
% within 
вероисповед  

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

Друга Count 2 1 0 3 
% within 
вероисповед  

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

 Count 139 878 193 1210 
% within 
вероисповед  

11,5% 72,6% 16,0% 100,0% 

 
Анкетираните лица како дел од православната и муслиманс-

ката вероисповед, кои се најбројни во Република Македонија не се 
истакнуваат со позачестено или поретко изложување на корупција. 
Имено, и за едната и за другата популација важи дека процентот на 
застапеност на оние кои се изложени на ризик од корупција 
изнесува околу 11%. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

27,265a 12 ,007 

Likelihood 
Ratio 

20,112 12 ,065 

Linear-by-
Linear 
Association 

1,985 1 ,159 

N of Valid 
Cases 

1210   

a. 15 cells (71,4%) have expected count 
less than 5. The minimum expected 
count is ,11. 

 

Symmetric Measures 

 Value 
Approx. 

Sig. 
Nominal 
by 
Nominal 

Phi ,150 ,007 
Cramer's V ,106 ,007 
Contingency 
Coefficient 

,148 ,007 

N of Valid Cases 1210  
 

 
 
Од анализата на Chi-Square Tests-от може да се заклучи дека 

Pearson Chi-Square изнесува 27,265 и p=0,007>0,05, што укажува на 
констатацијата дека не постои веројатност за поврзаност помеѓу 
верската припадност во Република Македонија и можноста за 
изложеност на корупција. И интензитетот на врската меѓу овие две 
варијабли е низок, односно не постои (CK=0,148). Ова претставува 
предизвик за натамошно научно истражување во насока на евен-
туално постоење на одредени традиционални начини на однесување 
и обичаи - (на пример, рушвет)  во делот на давање мито и реализи-
рање на корупција во нашето општество и начинот на нивното 
восприемање. 

 
 
 
 
 
 
 

 



98 

Табела бр. 51. Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик од корупција (ЗЛОУПОТРЕБА НА 
ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)?  - според возраста 

 

P.III.15 III.15. Дали досега сте 
имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик 
од корупција (ЗЛОУПОТРЕБА НА 

ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА 
ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)?  

(Заокружете еден одговор.) 

Total (1) Да (2) Не 
(3) Не сакам 

да се изјаснам 
До 25 години Count 27 226 45 298 

% within возраст  9,1% 75,8% 15,1% 100,0% 
Од 26 до 35 
години 

Count 28 164 36 228 
% within возраст  12,3% 71,9% 15,8% 100,0% 

Од 36  до 45 
години 

Count 27 192 50 269 
% within возраст  10,0% 71,4% 18,6% 100,0% 

Од 46 до 55 
години 

Count 27 193 36 256 
% within возраст  10,5% 75,4% 14,1% 100,0% 

Од 56 до 65 
години 

Count 26 69 11 106 
% within возраст  24,5% 65,1% 10,4% 100,0% 

Над 66 години Count 4 34 15 53 
% within возраст  7,5% 64,2% 28,3% 100,0% 

 Вкупно Count 139 878 193 1210 
% within возраст  11,5% 72,6% 16,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

29,887a 10 ,001 

Likelihood 
Ratio 

25,583 10 ,004 

Linear-by-
Linear 
Association 

,776 1 ,378 

N of Valid 
Cases 

1210   

a. 0 cells (,0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 
6,09. 

 

Symmetric Measures 

 Valu
e 

Approx
. Sig. 

Nomina
l by 
Nomina
l 

Phi ,157 ,001 
Cramer's V ,111 ,001 
Contingenc
y 
Coefficient 

,155 ,001 

N of Valid Cases 1210  
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Како резултат на Chi-Square Tests-от  (29,887a ), може да се 
заклучи дека постои веројатност за сооднос помеѓу старосната 
граница на испитаниците и нивната изложеност на ризик. Така се 
забележува сличен процент на застапеност кај помладата популација 
која се движи околу 10%, додека кај популацијата од 56 до 65 
години, изложеноста на корупција изнесува 24%. Но интензитетот 
на врската меѓу возраста и злоупотребата на положбата е слаб, 
односно незначителен (CK=0,155, на ниво од 0,01< 0,05). 

 
Табела бр. 52.  Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик од корупција (ЗЛОУПОТРЕБА 
НА ДОЛЖНОСТА, СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА, ВЛАСТ)? 
(Заокружете еден одговор.) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

V
alid 

(1) Да 139 11.5 11.5  11.5 
(2) Не 878 72.6 72.6  84.0 
(3) Не сакам 
да се 
изјаснам 

193 16.0 16.0  100.0 

Total 1210 100.0 100.0   

 
Во однос на личното искусто на испитаниците за изложенос-

та на ризик од корупција, само 11,5% се изјасниле позитивно, 72,6% 
немале такво искуство, а 16% од испитаниците не сакале да се из-
јаснат. 

 
Табела бр. 53. Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое сте биле изложени на ризик од корупција 
(ПРОТИВЗАКОНИТО ПОСРЕДУВАЊЕ)? (Заокружете еден одговор.) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

(1) Да 99 8.2 8.2 8.2 
(2) Не 903 74.6 74.6 82.8 
(3) Не сакам да 
се изјаснам 

208 17.2 17.2 100.0 

Total 1210 100.0 100.0   

Во однос на ризикот од корупција и личното искуство во 
противправно посредување 74,5% од испитаниците немаат лично 
искуство, 8,2% имаат такво искуство, додека 17,2% не сакаат да се 
изјаснат по ова прашање. На ова прашање во споредба со претход-
ните прашања и личното искуство на испитаниците, приближна е 
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бројката на оние кои не биле во ситуација противзаконито да 
посредуваат, но намалена е бројката на оние кои имаат лично 
искуство со ваков вид на корупција. Така, на пример, оние кои 
давале мито се застапени со околу 30% во вкупниот број на 
испитаници, што значи дека противзаконитото посредување е 
поредок случај, во однос на давањето мито, како еден од начините 
на корупција во земјата. 

 
Табела бр. 54. Дали досега сте имале лично искуство (ситуација) 
во кое како државен службеник на органите на државната 
управа (институција) во кои сте вработени сте биле изложени 
на ризик од корупција? (Заокружете еден одговор.) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

V
alid 

(1) Да 98 8.1 8.3 8.3 
(2) Не 882 72.9 74.6 82.8 
(3) Не сакам да се 
изјаснам 

203 16.8 17.2 100.0 

Total 1183 97.8 100.0   
Missing System 27 2.2     
Total 1210 100.0     

 
Во врска со искуството на вработените лица и нивните 

можности за ризик од корупција, 8,3% од испитаниците, биле во 
ситуација да бидат корумпирани. Имено, како државни службеници 
во органите на државната управа во која се вработени, овие испи-
таници биле изложени на ризик од корупција, додека, пак, 17,2% 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 74,6% дека немаат лично искуство, тогаш 
можеме да заклучиме дека можноста за ризик од корупција во случај 
на вработените во државната управа изнесува околу 30%. 
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Табела бр. 55. Според Вас, кој е најчестиот облик на корупција во 
нашето општество? 

 Frequency 
Percen

t 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

(1) Давање мито 245 20,2 20,3 20.3 
(2) Примање  мито 344 28,4 28,5 48,7 
(3) Злоупотреба на положбата и 
овластувањата 

399 33,0 33,0 81,7 

(4) Противзаконито посредување 57 4,7 4,7 86,4 
(5) Друго 7 ,6 ,6 87,0 
12 Давање и примање мито 75 6,2 6,2 93,2 
13 Давање мито и злоупотреба на 
положбата 

2 ,2 ,2 93,4 

14 Давање мито и 
противзаконито посредување 

1 ,1 ,1 93,5 

23 Примање мито и злоупотреба 
на положбата 

15 1,2 1,2 94,7 

24 Примање мито и 
противзаконито посредување 

3 ,2 ,2 95,0 

34 Злоупотреба на положбата и 
противзаконито посредување 

2 ,2 ,2 95,1 

123 Давање мито, примање мито 
и злоупотреба на положбата 

19 1,6 1,6 96,7 

124 Давање мито, примање мито 
и противзаконито посредување 

4 ,3 ,3 97,0 

234 Примање мито, злоупотреба 
на овластувањата, 
противзаконито посредување 

3 ,2 ,2 97,3 

1234 Сите заедно 33 2,7 2,7 100,0 
Total 1209 99,9 100,0   

 System 1 ,1     
Total 1210 100,0     

 
 
Во делот на мислењето на испитаниците во врска со 

облиците на корупција во Република Македонија, 20,3% 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 противзаконитото посредување и о,6% сметаат дека има други 
облици на корупција кои се најзастапени во нашето општество. 

Во однос на показателите на давање и примање мито постои 
еден расчекор во перцепцијата. Имено, 20,3% сметаат дека давањето 
мито е доминантно присутно во нашето општество како најчест 
облик на корупција, за разлика од 28,5% кои сметаат дека 
примањето мито е најзастапен облик. Ова укажува на мислењето на 
граѓаните дека примањето мито е почест облик на корупција од 
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давањето мито, не сметајќи дека за да прими лицето мито, некој 
треба да го даде митото на лицето кое се подмитува. Покрај овие два 
облика на корупција една третина од испитаниците смета дека и 
злоупотребата на положбата и овластувањата, исто така, е доста 
присутна во нашето општество, додека во голема мера на останатите 
облици не им се обрнува внимание. Така, за противзаконитото пос-
редување само 4,7% од испитаниците сметаат дека е најчест облик 
на корупција во земјава. 

Во Република Македонија вршени се и други истражувања за 
корупцијата. Така, на пример, Коалицијата сите за правично судење 
реализирала истражување за судските предмети во врска со 
корупцијата во Република Македонија, при што се добиени 
релевантни податоци во врска со кривичните дела од областа на 
корупцијата во земјава26. Притоа, за видот на кривичните дела, кои 
се сторени во земјава, добиени се следниве податоци: Злоупотребата 
на службената должност и овластување е застапена со 74% од сите 
кривични дела во земјава; примањето поткуп со 4%, измамите со 
13% итн. Резултатите на нашето истражување укажуваат дека 
злоупотребата на положбата и овластувањата е најчест вид на 
корупција според 33% од испитаниците, што во однос на претход-
ното истражување, каде процентот е 74%, е драстично помал. Или, 
пак, за примањето мито 28,5% од испитаниците сметаат дека е 
најзастапен вид на корупција, но според истражувањето на Коали-
цијата тоа е застапено со само 4%. 

Ваквата разлика во резултати може да се должи и на пону-
дените опции за изборот кај испитаниците. Имено, при реализација 
на истражувањето на Факултетот за безбедност - понудени се 
четири вида на корупција преку следниве кривични дела: давање 
мито, примање мито, злоупотреба на положбата и овластувањата, 
противзаконито посредување, а понудена е и опцијата друго. Доде-
ка, пак, кај истражувањето реализирано од страна на Коалицијата 
обработувани се голем број на кривични дела кои спаѓаат во областа 
на корупцијата и тоа: измама, лажен стечај, оштетување и повласту-
вање на доверители, злоупотреба на службената должност и 
овластување, проневера во службата, измама во службата, послужу-
вање во службата, примање поткуп, злоупотреба на државна, 
службена или воена тајна и фалсификување на службена исправа. 

                                                 
26Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во 
Република Македонија, Коалиција сите за правично судење, Скопје, 2008, стр. 20 
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Овие видови се добиени како резултат на истражувањето по судски 
предмети во судовите во земјата. 

Поради различните понудени опции за одговор имаме и 
различни резултати, но, сепак, најзастапеното кривично дело од 
областа на корупцијата е различно во двете истражувања. 

 
 

Табела бр. 56.  Оценете го нивото на корупција во секојдневните 
ситуации на граѓаните (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - 

најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequenc
y Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 17 1,4 1,4 1,4 
2 36 3,0 3,0 4,4 
3 67 5,5 5,5 9,9 
4 88 7,3 7,3 17,2 
5 173 14,3 14,3 31,5 
6 168 13,9 13,9 45,4 
7 188 15,5 15,5 60,9 
8 229 18,9 18,9 79,8 
9 119 9,8 9,8 89,7 
10 
Најмногу 

125 10,3 10,3 100,0 

Total 1210 100,0 100,0   
 
 
Во однос на нивото на корупција во секојдневните ситуации 

на граѓаните на скалата од 1 до 10 најголем дел од испитаниците, 
18,9 % го оцениле како застапен овој вид на корупција. Релативно 
слични, но пониски резултати во оценувањето има и при пониското 
оценување: за 7 се определиле 15,5%, за 6 се определиле 13,9% и за 
5 се определиле 14,3%. 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. 
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Табела бр. 57. Ранг на прашањето: Според Ваше мислење во која 
од следните ситуации ГРАЃАНИНОТ најмногу е изложен на 

ризикот од корупција? 

(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 
7. Во ситуации за остварување на право од 
здравствено осигурување (забрзување на 
здравствени интервенции) 44,41 55,59 4,98 
6. Во ситуации кога треба да се запише на 
факултет и при полагање на испит 47,48 52,52 4,47 
5. Во ситуациите кога сака да оствари 
добивка (имотна или друга), или да се забрза 
постапката надвор од процедурата 52,22 47,78 4,26 
4. Во ситуациите кога бара работа 
(вработување) и при напредување на работа 57,90 42,10 3,83 
3. Во ситуациите кога сака да оствари имотна 
добивка во согласност со законот по скратена 
процедура 57,14 42,86 3,59 
1. Во ситуациите кога сака да ги избегне 
последиците од сторените прекршоци 
(сообраќајни, финансиски и слични) 41,27 58,73 3,53 
2. Во ситуациите кога пред органите на 
јавната управа сака да ги оствари своите 
законски права во краток временски период и 
надвор од процедурата 48,28 51,72 3,34 

 
Од обработените податоци од анкетата во врска со 

ситуациите во кои граѓанинот е најмногу изложен од ризикот на 
корупцијата, во најголем број случаи испитаниците сметаат дека тоа 
е ситуацијата за остварување на право од здравствено осигурување 
(забрзување на здравствени интервенции) и оценето е со оценка 
4,98. Веројатно, ова е очекуван одговор бидејќи граѓаните, пред сѐ, 
кои се загрижени за своето здравје или здравјето на своите 
најблиски, би се решиле да дадат мито со цел остварување на некоја 
здравствена интервенција. Следен случај е во ситуации кога треба да 
се запише на факултет и при полагање на испит - оценка 4,47, како и 
во ситуациите кога сака да оствари добивка (имотна или друга), или 
да се забрза постапката надвор од процедурата - оценка 4,26. Ова се 
најчестите ситуации според испитаниците во кои граѓанинот е 
изложен на ризик од корупција. Постојат и други ситуации, се 
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разбира, но кај тие можноста е помала. Така, во ситуациите кога 
бара работа (вработување) и при напредување на работа граѓаните 
се спремни на изложување на ризик од корупција. Ова како 
елементарна животна ситуација која обезбедува егзистенција на 
човекот, очекувано би можела да биде и повисоко рангирана, пред 
полагањето на испити на факултет или за остварување на имотна 
добивка, но, сепак, перцепцијата на граѓаните укажува дека оваа 
ситуација, според резултатите, е рангирана на четврто место со 
оценка 3,83. Тука, исто така, спаѓаат и сутуациите за побрзо 
напредување во кариерата. Потоа следуваат ситуациите кога се сака 
да се оствари имотна добивка во согласност со законот по скратена 
процедура - оценка 3,59, ситуациите кога се сака да се избегнат 
последиците од сторените прекршоци (сообраќајни, финансиски и 
слични) - оценка 3,53, како и ситуациите кога пред органите на 
јавната управа сака да ги оствари своите законски права во краток 
временски период и надвор од процедурата оценето со оценка 3,34. 

Со ова рангирање се дава целосна слика за корупцијата во 
земјава и ситуациите во кои граѓаните се најмногу изложени на 
ризик од корупцијата, при што, според нивните одговори, 
најзначајно е рангирана ситуацијата за остварување на одредена 
здравствена услуга, додека другите се оценети со помал ризик. 

 
Табела бр. 58  Оценете го нивото на корупција во политичките 
партии (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една 
оценка.) 

Ранг:  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
V

alid 

1Најмалку 6 ,5 ,5 ,5 
2 16 1,3 1,3 1,8 
3 31 2,6 2,6 4,4 
4 36 3,0 3,0 7,4 
5 84 6,9 6,9 14,3 
6 94 7,8 7,8 22,1 
7 127 10,5 10,5 32,6 
8 184 15,2 15,2 47,8 
9 216 17,9 17,9 65,6 
10 Најмногу 416 34,4 34,4 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   
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Што се однесува на нивото на корупција во политичките 
партии, значително најголем дел од испитаниците 34,4% сметаат 
дека овој вид на корупција е присутен во нашата земја и истиот го 
оцениле со 10. Со оценка 9 се изјасниле 17,9%, со 8 се изјасниле 
15,2% и со оценка 7 се изјасниле 10,5%. Значи, најголемиот дел од 
граѓаните сметаат дека корупцијата на политичките партии е 
присутна во Република Македонија, нивните мислења се групирани 
најмногу од 7 до 10, но, сепак, преовладува оценката 10 кај 
најголемиот број на испитаници по ова прашање. 

Секако, ова претставува загрижувачка оцена за работата на 
политичките партии во Република Македонија, бидејќи 
перцепцијата на граѓаните е дека во голема мера корупцијата е 
присутна во работењето на политичките партии. 

 
Табела бр. 59. Оценете го нивото на корупција кај политичките 
лидери (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една 
оценка.) 

Ранг:  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 1 Најмалку 15 1,2 1,2 1,2 
2 17 1,4 1,4 2,6 
3 21 1,7 1,7 4,4 
4 42 3,5 3,5 7,9 
5 84 6,9 6,9 14,8 
6 67 5,5 5,5 20,3 
7 128 10,6 10,6 30,9 
8 180 14,9 14,9 45,8 
9 244 20,2 20,2 66,0 
10 Најмногу 412 34,0 34,0 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
Во оценката на корупцијата кај политичките лидери, 

испитаниците на сличен начин ја оцениле нивната работа, споредено 
со оценката на работата на политичките партии. Имено, на скалата 
од 1 до 10, испитаниците оцениле со 10 дека корупцијата е присутна 
во работата на политичките лидери. Речиси идентично се оценети и 
другите нивоа на одговор како и во случајот со корупцијата кај 
политичките партии. Имено, со 9 ја оцениле работата на лидерите 
20,2% од испитаниците, со 8 ја оцениле 14,9% и со 7 - 10,6% од 
испитаниците. Така, може да се заклучи дека најмногу оценки се во 
делот од 7 до 10, со што со висока оценка, а вкупно гледано, се 
оценува работата на политичките лидери во земјава. 
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Ваквите високи оценки за корупција во делот на работата на 
политичките партии и политичките лидери во Република 
Македонија, создаваат слика на недемократско работење на овие 
субјекти и за потреба за одредени измени во нивното работење. 
Ваквите загрижувачки оценки за корумпираност во партиската 
сфера во земјава, треба да предизвика натамошно истражување во 
политичките партии, детектирање на клучните точки и донесување 
на стратегија за надминување на проблемите во врска со 
корупцијата. 

Покрај слабостите во демократијата во земјата, со вакви 
високи оценки за корупцијата на политичките партии и лидери, се 
поставува прашањето и за законитоста во работењето на овие 
субјекти. Имено, ваквата оценка за корумпираност може да биде и 
индиција за евентуални казниви поведенија, односно извршување на 
кривичните дела од областа на корупцијата. Се разбира, тоа е во 
сферата на дејствувањето на надлежните судски органи, но 
резултатите од истражувањето можат да бидат одреден индикатор 
во делот на започнување на истраги за корупцијата во овие сегменти 
на општествено-политичкиот живот во Република Македонија. 
 
Табела бр. 60. Ранг-листа на одговорите на прашањето: 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. Бројот може да се заокружи само еднаш во кој 
било ред.) 
 просек 
3. Во ситуациите на избори (за придобивање на избирачите) 3,65 
4. Во ситуациите на можно користење на политичкото 
влијание (на моќта) за остварување на материјална и друга 
лична корист 3,35 
5. При учество во комисии, особено за јавни набавки 3,23 
2. Во ситуациите на политички договарања со носителите на 
јавните функции (пратеници, членови на Влада и други 
функционери) 3,23 
1. Во ситуациите на политички договарања (коалициски 
договори и слично) со другите партии (политичари) 3,03 

 
Во однос на ризикот за изложеност на корупција и учеството 

на политичарите во истата, најголем број на испитаници сметаат 
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дека во најголема мера корупцијата на политичарите е поврзана во 
ситуациите на избори (за придобивање на избирачите) каде 
просечната вредност е 3,65. Следна, според оценката на граѓаните, е 
ситуацијата на можно користење на политичкото влијание (на 
моќта) за остварување на материјална и друга лична корист. Ваквите 
ситуации се проценети со просечна оценка 3,35. Граѓаните, исто 
така, сметаат дека јавните набавки претставуваат сфера каде (според 
нивната перцепција) политичарите ја злоупотребуваат својата 
положба и остваруваат одредени противправни материјални 
средства преку манипулациите на јавните набавки и тоа го 
оценуваат со просечна оценка од 3,23, при што рангирањето е со 
оценка од 1 до 5. Потоа, на ранг-листата следат и ситуациите на 
политички договарања со носителите на јавните функции 
(пратеници, членови на Влада и други функционери) - оценка 3,23. 
И на крајот се ситуациите на политички договарања (коалициски 
договори и слично) со другите партии (политичари) со просечна 
оценка 3,03. (При пресметката на показателот „просек“ е применета 
аналитичката постапка пондерирана аритметичка средина. Имено, 
бидејќи секој испитаник формираше ранг-листа со оценки од 1 до 5 
(најмалку и најмногу) и одговорите се пондерирани со факторите 1, 
2, 3, 4  и 5. Вредностите се утврдувани во однос на вкупниот број 
одговори на секој ранг). 

Но, сепак, анализирајќи ја оценката на испитаниците за 
учеството на политичарите во корупцијата во Република Македо-
нија, јасно се наметнува ставот дека тие се најизложени на ризик од 
корупција во ситуациите за придобивање на избирачите, потоа, 
можно користење на политичкото влијание (на моќта) за остварува-
ње на материјална и друга лична корист, особено во економско-
финансиската сфера, поточно при јавните набавки. Веројатно, 
досегашните корупциски скандали во делот на јавните набавки се 
причина за ваков став на граѓаните, што е сериозен идикатор во кој 
дел треба да се преземат мерки и активности за превенирање на 
корупцијата и нејзино намалување. 
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Табела бр. 61. Оценете го нивото на корупција кај носителите 
на државните (управните) функции (Оценете на следниов начин: од 1 - 
најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 13 1,1 1,1 1,1 
2 13 1,1 1,1 2,1 
3 12 1,0 1,0 3,1 
4 43 3,6 3,6 6,7 
5 95 7,9 7,9 14,5 
6 102 8,4 8,4 23,0 
7 146 12,1 12,1 35,0 
8 218 18,0 18,0 53,1 
9 248 20,5 20,5 73,6 
10 Најмногу 320 26,4 26,4 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
Во рамките на анкетата, испитаниците го оцениле и нивото 

на корупција кај носителите на државните (управните) функции, и 
повторно највисоките оценки се концентрирани од 7 до 10. Имено, 
со 10, ( што претставува највисока оценка) се изјасниле најголем дел 
и тоа 26,4%, со оценка 9 има 20,5%, со оценка 8 има 18% и со 
оценка 7 има 12,1% од испитаниците. Ова оценување кореспондира 
со оценувањето и кај политичките партии и кај политичките лидери, 
што може да укажува дека и преку носителите на државните 
функции граѓаните ја перцепираат власта како корумпирана. 

 
Табела бр. 62. ранг-листа на одговорите на прашањето: - Според 

Ваше мислење во која од следните ситуации НОСИТЕЛОТ НА 
ДРЖАВНА (УПРАВНА) ФУНКЦИЈА најмногу е изложен на ризикот 

од корупција? 

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 4 - најмногу. Во секој ред се 
заокружува еден број. Бројот може да се заокружи само еднаш во кој 
било ред.) 

 
Најмалк
у 

Најмног
у 

Просе
к 

3.  При реализација на јавните набавки 51,91 48,09 2,99 
4. Во ситуации на службено постапување кон 
роднините и пријателите 30,85 69,15 2,75 
2. Во управната постапка, во ситуациите при 
решавање на управните спорови 65,42 34,58 2,57 
1. Во управната постапка, во ситуациите кога се 
решава за редовни управни работи 55,69 44,31 2,26 
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При рангирање на ситуациите во кои носителот на државната 

или управната функција најмногу е изложен на ризикот од 
корупција, на највисоко место е оценета ситуацијата при 
реализација на јавните набавки со просечна оценка од 2,99, потоа се 
ситуациите на службено постапување со оценка 2,75, па во 
управната постапка, во ситуациите при решавање на управните 
спорови, со оценка од 2,57 и на крајот во управната постапка, во 
ситуациите кога се решава за редовни управни работи со опросечна 
оценка од 2,26. Значаен дел од граѓаните сметаат дека овие носители 
на функции обично се корумпирани поради ситуациите на 
непотизам, кога ја злоупотребуваат својата положба за помош на 
други лица. Според перцепцијата на граѓаните таа корумпираност е 
оценета со оценка 2,75.  

 
Табела бр. 63. Оценете го нивото на корупција кај државните 
службеници (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. 
Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1Најмалку 16 1,3 1,3 1,3 
2 12 1,0 1,0 2,3 
3 40 3,3 3,3 5,6 
4 51 4,2 4,2 9,8 
5 93 7,7 7,7 17,5 
6 125 10,3 10,3 27,9 
7 167 13,8 13,8 41,7 
8 192 15,9 15,9 57,5 
9 239 19,8 19,8 77,3 
10 
Најмногу 

275 22,7 22,7 100,0 

Total 1210 100,0 100,0   
 
Прашањето за корупцијата кај државните службеници се 

перцепира од страна на граѓаните како сличен феномен како и кај 
носителите на државните функции, со тоа што највисоките оценки 
се концентрирани од 6 до 10. Највисока оценка за корумпираност кај 
овие службеници дале 22,7% од испитаниците, оценка 9 дале 19,8%, 
оценка 8 - 15,9%, оценка 7 - 13,8% и оценка 6 дале  10,3% од испита-
ниците. Ова оценување е слично како и кај оценувањето на власта 
воопшто, персонифицирана преку политичките партии, политичките 
лидери, носителите на државните функции, а во овој случај и на 
државните службеници. 
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Ова е значаен резултат бидејќи укажува на фактот дека не се 
корумпирани само високите политички структури и носители на 
функции, туку и пониските ешалони на власта, претставени преку 
државните службеници, исто така, се високо оценети како корум-
пирани. Ова претставува негативна оценка, воопшто, за државната 
администрација, која доколку се стреми кон професионално 
работење и почитување на демократските стандарди и правила, во 
наредниот период треба да претрпи сериозни измени во делот на 
законското работење, без изложување од ризикот на корупцијата. 

 
Табела бр. 64. Ранг-листа на одговорите на прашањето: - Според 

Ваше мислење во која од следните ситуации СЛУЖБЕНИКОТ 
најмногу е изложен на ризикот од корупција? 

(Рангирајте ги вака: 1 - најмалку, 4 - најмногу. Во секој ред се 
заокружува еден број. Бројот може да се заокружи само еднаш во кој 
било ред.) 
 

 Најмалку Најмногу Просек 
3. При реализацијата на јавните 
набавки 52,71 47,29 2,94 
4. Во ситуации на службено 
постапување кон роднините и 
пријателите 30,06 69,94 2,79 
2. Во управната постапка, во 
ситуациите при решавање на 
управните спорови 64,59 35,41 2,56 
1. Во управната постапка, во 
ситуациите кога се решава за 
редовни управни работи 56,26 43,74 2,24 

 
6.3. При реализацијата на јавните набавки 2,94 
6.4. Во ситуации на службено постапување кон роднините и 
пријателите 2,79 
6.2. Во управната постапка, во ситуациите при решавање на 
управните спорови 2,56 
6.1. Во управната постапка, во ситуациите кога се решава за 
редовни управни работи 2,24 

 
Во однос на корупцијата на службениците повторно има 

сличен резултат како кај носителите на државната (управна) 
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функција, односно се смета дека ризикот од корупција е најголем во 
ситуации на службено постапување кон роднините и пријателите – 
оценет со 3,25. Натаму следуваат ситуациите при реализацијата на 
јавните набавки во управната постапка, во ситуациите при решавање 
на управните спорови и на крај најмалку е оценета ситуацијата во 
управната постапка, кога се решава за редовни управни работи. 
Значи, испитаниците на идентичен начин ја рангираат корупти-
раноста и кај носителите на функциите како и кај службениците на 
државната администрација, што укажува на сериозен проблем во 
постапувањето на претставниците на државната власт. 

 
Табела бр. 65. Оценете го нивото на корупција кај полицајците 
и полициските службеници (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 
10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 33 2,7 2,7 2,7 
2 32 2,6 2,6 5,4 
3 59 4,9 4,9 10,2 
4 87 7,2 7,2 17,4 
5 122 10,1 10,1 27,5 
6 118 9,8 9,8 37,3 
7 166 13,7 13,7 51,0 
8 189 15,6 15,6 66,6 
9 160 13,2 13,2 79,8 
10 Најмногу 244 20,2 20,2 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
По оценувањето на политичките субјекти и претставниците 

на државната власт, испитаниците се осврнале и на оценувањето на 
припадниците на одделни министерства и институции, со цел 
оценување на нивната изложеност на корупција. На тој начин се 
дава целосна слика за сите сегменти на нашето општество со што 
може да се прави и компарација во степенот на оценување на 
корумпираноста на одделни занимања и професии. 

Така, нивото на корупцијата кај полицајците и полициските 
службеници е оценето на следниов начин: со оценка 10 се изјасниле 
20,2% од испитаниците, со оценка 9 се изјасниле 13,2%, со оценка 8 
- 15,6%, со оценка 7 - 13,7%, со оценка 6 - 9,8% и со оценка 5 се 
изјасниле 10,1% од анкетираните лица. Кај ризикот на изложеност 
на полицајците и полициските службеници, може да се забележи 
понизок степен на корумпираност кој изнесува 20%, за разлика од 
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корумпираноста кај политичките партии која има оценка 10 од 
34,4% од испитаниците. Исто така, концентрацијата на одговорите 
кои се над и околу двоцифрените вредности е распределена во 
дијапазон од 5 до 10. Ова релативно пониско оценување на припад-
ниците на полицијата сметам дека е позитивен тренд бидејќи 
општата перцепција во јавноста е дека полицијата е доста корумпи-
рана, но оценката 10 е добиена од 20% од испитаниците што 
укажува на нивната перцепција дека кај овие припадници на овој 
државен орган, за разлика од другите, нивото на корупцијата е на 
пониско ниво. 

Во јавноста често се изнесуваат и ексклузивно се комен-
тираат настани поврзани со злоупотреби кои се вршат од страна на 
полициските службеници и се става голем акцент на следењето на 
нивното санкционирање од страна на органите на внатрешна 
контрола при Министерството за внатрешни работи, така што во 
јавноста се стекнува впечаток за зголемен број на злоупотреби по 
која било основа. Покрај корумпираноста, исто така, се коментираат 
и настаните во случаи на прекршување на човековите права, 
пречекорување на овластувањата на полицијата, и во јавноста се 
создава слика за чести нелегални појави во делот на почитување на 
професионалните стандарди при работењето на полициските 
службеници. Но, со резултатите од оваа анкета се согледува 
перцепцијата на граѓаните која не отсликува голем степен на 
корупција, туку понизок во однос на другите политички субјекти и 
државни службеници во Република Македонија. 

Полициската корупција претставува предмет на интерес на 
проучување на бројни теоретичари и практичари, па така тие истата 
ја дефинираат и разликуваат три заеднички карактеристики на 
полициската корупција во однос на полицискиот интегритет. 27 

 
 
 
 
 
                                                 

27 Првата карактеристика е „кодексот на тишината“ или т.н. „син кодекс“ за 
прикривање на несоодветното однесување; втора карактеристика е перцепцијата 
кај голем број на полициски службеници дека некои аспекти од нивното 
несоодветно однесување се прифатливи („корупција од благородни причини“ или 
„сива корупција“); и трета карактеристика е „процесната корупција“ која се 
состои во подметнување, лажирање и фалсификување на докази. Прирачник за 
полициски интегритет, ДЦАФ, Словачка, 2012, стр. 27 
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Табела бр. 66. Оценете го нивото на корупција кај Царината и 
царинските работници (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - 
најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 16 1,3 1,3 1,3 
2 14 1,2 1,2 2,5 
3 24 2,0 2,0 4,5 
4 43 3,6 3,6 8,0 
5 58 4,8 4,8 12,8 
6 74 6,1 6,1 18,9 
7 106 8,8 8,8 27,7 
8 194 16,0 16,0 43,7 
9 227 18,8 18,8 62,5 
10 Најмногу 454 37,5 37,5 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

Но, за разлика од припадниците на полицијата, корупцијата 
кај Царината и царинските службеници е оценета на доста високо 
ниво. Имено, највисока оценка 10 за нивото на корупција кај 
Царината и царинските службеници дале 37,5% од анкетираните 
лица, што претставува највисока оценка во оценките за корупција во 
досегашното оценување. Исто така, високо се оценуваат и другите 
пониски оценки и тоа со 9 - 18,8%, со 8 - 16,0% од испитаниците. 
Тоа значи дека 72,3% од испитаниците ги поделиле оценките во 
дијапазон од 8 - 10 и ги концентрирале мислењата за релативно 
висока оценка кај Царината и царинските службеници. Додека кај 
полицијата, на пример, двоцифрените оценувања се движат од 5 до 
10 и вкупно за 5 места на скалата се изјасниле 82,6% од вкупниот 
број на испитаници, а за Царината за три бодовни места на скалата 
од 8 до 10 оценките ги концентрирале 72,3% на испитаниците. 

Табела бр. 67. Оценете го нивото на корупција кај органите 
за денационализација (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - 
најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 25 2,1 2,1 2,1 
2 38 3,1 3,1 5,2 
3 71 5,9 5,9 11,1 
4 131 10,8 10,8 21,9 
5 145 12,0 12,0 33,9 
6 162 13,4 13,4 47,3 
7 187 15,5 15,5 62,7 
8 154 12,7 12,7 75,5 
9 141 11,7 11,7 87,1 
10 Најмногу 156 12,9 12,9 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   
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Во врска со корумпираноста на органите за денацио-
нализација, може да се констатира дека граѓаните сметаат дека 
корупцијата не е изразена на високо ниво и истата со најголем број 
на испитаници ја оценуваат со оценка 7 или со оваа оценка се 
изјасниле 15,5%. Другите анкетирани лица своето мислење и 
оценување го артикулирале преку оценување во еден широк 
дијапазон од 4 до 10, што, сепак, укажува за еден понизок степен на 
корупција кај оваа популација. 

 
Табела бр. 68. Оценете го нивото на корупција кај продажбата 
на државното земјиште (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - 
најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 26 2,1 2,1 2,1 
2 31 2,6 2,6 4,7 
3 64 5,3 5,3 10,0 
4 102 8,4 8,4 18,4 
5 129 10,7 10,7 29,1 
6 131 10,8 10,8 39,9 
7 152 12,6 12,6 52,5 
8 165 13,6 13,6 66,1 
9 186 15,4 15,4 81,5 
10 
Најмногу 

224 18,5 18,5 100,0 

Total 1210 100,0 100,0   
 
 
Кај корупцијата при продажбата на државно земјиште 

испитаниците ги концентрирале своите мислења и оценки во делот 
на оценки од 5 до 10, со што најмногу анкетирани сметаат дека и кај 
овој вид на корупција најчеста оценка е највисоката 10. Потоа, 
сукцесивно се намалуваат оценките на скалата, но, сепак, во однос 
на другите категории на испитаници и во овој случај, оценето е 
ралативно понизок степен на корупција во однос на другите 
категории. 
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Табела бр. 69. Оценете го нивото на корупција кај инспекциските 
органи (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете 
една оценка.) 

Ранг:  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 15 1,2 1,2 1,2 
2 16 1,3 1,3 2,6 
3 40 3,3 3,3 5,9 
4 57 4,7 4,7 10,6 
5 99 8,2 8,2 18,8 
6 116 9,6 9,6 28,3 
7 142 11,7 11,7 40,1 
8 210 17,4 17,4 57,4 
9 210 17,4 17,4 74,8 
10 Најмногу 305 25,2 25,2 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
При оценувањето на нивото на корупцијата кај 

инспекциските органи во земјава, исто така, најмногу гласови има за 
највисоката оценка 10, и тоа за оваа оценка се изјасниле 25,2% од 
вкупниот број на испитаници. Останатите повисоки оценки се 
групирани во делот на оценките од 7 до 10. Нивото на 
корумпираност на инспекцијата е повисоко од оценката на 
полицијата, кај која оценка 10 дале 20,2%, но пониско од Царината 
за која 37,5% од испитаниците дале највисока оценка 10. 

 
Табела бр. 70. Оценете го нивото на корупција кај лекарите и 

здравствените работници (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 
- најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 39 3,2 3,2 3,2 
2 26 2,1 2,2 5,4 
3 49 4,0 4,1 9,4 
4 82 6,8 6,8 16,2 
5 111 9,2 9,2 25,4 
6 107 8,8 8,9 34,2 
7 136 11,2 11,2 45,5 
8 171 14,1 14,1 59,6 
9 221 18,3 18,3 77,9 
10 Најмногу 267 22,1 22,1 100,0 
Total 1209 99,9 100,0   

 Missing System 1 ,1     
Total 1210 100,0     
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Во случајот на оценката на корупцијата кај лекарите и 

здравствените работници, за највисоката оценка 10, се изјасниле 
22,1% од испитаниците, приближно како и кај полициските 
службеници. Со оценка 9 се изјасниле 18,3%, со 8 - 14,1% и со 7 се 
изјасниле 11,2%. Слично како и кај полицијата, злоупотребите во 
рамките на лекарската професија се доста медиумски застапени, се 
обработуваат голем број на афери во делот на работата на одредени 
лекарски комисии, се коментираат лекарските грешки, и одреден 
медиумски простор се зафаќа и со давањето мито при реализација на 
одредени услуги во здравствените установи. Но, резултатот за 
корумпираност не е на многу високо ниво, околу 20% од 
испитаниците корупцијата кај лекарите и здравствените работници 
ја оцениле со највисока можна оценка. 

 
Табела бр. 71. Оценете го нивото на корупција кај судиите 
(Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една 
оценка.) 

 Ранг Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 11 ,9 ,9 ,9 
2 22 1,8 1,8 2,7 
3 39 3,2 3,2 6,0 
4 46 3,8 3,8 9,8 
5 72 6,0 6,0 15,7 
6 81 6,7 6,7 22,4 
7 115 9,5 9,5 31,9 
8 187 15,5 15,5 47,4 
9 231 19,1 19,1 66,4 
10 Најмногу 406 33,6 33,6 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
При оценување на судиите, најмногу испитаници за 

изјасниле за оценка 10 и тоа 33,6%, за оценка 9 се изјасниле 19,1% и 
за оценка 8 - 15,5%, или за оценка од 8 до 10 се концентрирале со 
своите гласови околу 70% од сите испитаници или точно 68,2%. 
Значи, корупцијата е доста присутна кај судиите во нашата земја за 
што со најголема оценка 10 се изјасниле една третина од 
анкетираните лица. 

Ова е многу значаен сегмент на демократските општества, 
секако и на Република Македонија, на што укажуваат и забелешките 
од Европската унија, при процесот на влез во ЕУ од страна на 
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земјите-кандидати. Често со негативни оценки се оценува работата 
на судството во земјава, има забелешки на судските процеси кои се 
спроведуваат и сугестии за надминување на актуелните состојби. 
Како еден од столбовите на правната држава, судството треба да 
претрпи сериозни реформи, со цел усогласување на работата со 
стандардите за професионално работење и намалување на 
корупцијата на судовите на најмала можна мерка. 

 
Табела бр. 72. Оценете го нивото на корупција кај обвинителите 
(Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 16 1,3 1,3 1,3 
2 31 2,6 2,6 3,9 
3 49 4,0 4,0 7,9 
4 75 6,2 6,2 14,1 
5 108 8,9 8,9 23,1 
6 121 10,0 10,0 33,1 
7 164 13,6 13,6 46,6 
8 206 17,0 17,0 63,6 
9 188 15,5 15,5 79,2 
10 Најмногу 252 20,8 20,8 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
За разлика од оценката на судиите со релативно помал 

процент е оценета корумпираноста на обвинителите, за кои со 
оценка 10 се изјасниле најголем број на испитаници или 20,8% од 
вкупниот број. Ова е понизок степен на корумпираност за разлика 
од судиите, која е на исто ниво со корумпираноста на полицијата, на 
пример. Во секој случај, доколку се кумулираат оценките за 
корумпираност и на судиите и на обвинителите, се стекнува 
впечаток за корумпираност кај судските власти и органи. 
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Табела бр. 73. Оценете го нивото на корупција кај 
универзитетските професори (Оценете на следниов начин: од  1 - најмалку 
до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 

Ранг:  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 25 2,1 2,1 2,1 
2 51 4,2 4,2 6,3 
3 66 5,5 5,5 11,7 
4 74 6,1 6,1 17,9 
5 110 9,1 9,1 26,9 
6 104 8,6 8,6 35,5 
7 139 11,5 11,5 47,0 
8 186 15,4 15,4 62,4 
9 189 15,6 15,6 78,0 
10 Најмногу 266 22,0 22,0 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
Во однос на корумпираноста на универзитетските професори, 

најмногу се оценети со оценка 10 и тоа 22% од испитаниците се 
изјасниле за оваа оценка. Додека со оценка 9 се изјасниле 15,6%, за 
8 - 15,4% и за 7 се изјасниле 11,5% од испитаниците. Или своите 
гласови ги концентрирале половина од испитаниците или поточно 
54,5% во горниот дел од скалата од 7 до 10. Ова укажува дека 
половина од испитаниците сметаат дека корупцијата е присутна и во 
сферата на дејствувањето на универзитетските професори. 

 
Табела бр. 74.  Оценете го нивото на корупција кај новинарите 

(Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една 
оценка.) 

 Ранг Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 63 5,2 5,2 5,2 
2 106 8,8 8,8 14,0 
3 110 9,1 9,1 23,1 
4 120 9,9 9,9 33,0 
5 140 11,6 11,6 44,5 
6 123 10,2 10,2 54,7 
7 136 11,2 11,2 66,0 
8 131 10,8 10,8 76,8 
9 124 10,2 10,2 87,0 
10 Најмногу 157 13,0 13,0 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   
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Кај новинарската фела, исто така, најголем број на испи-
таници се изјасниле за оценката 10, но нивниот број не е голем 
имено, тој изнесува 13,0%. Тоа значи дека перцепцијата на граѓа-
ните е дека корупцијата кај новинарите не е на високо ниво. 

 
Табела бр. 75. Оценете го нивото на корупција кај невладините 
организации (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. 
Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 124 10,2 10,2 10,2 
2 121 10,0 10,0 20,2 
3 146 12,1 12,1 32,3 
4 141 11,7 11,7 44,0 
5 154 12,7 12,7 56,7 
6 127 10,5 10,5 67,2 
7 116 9,6 9,6 76,8 
8 111 9,2 9,2 86,0 
9 61 5,0 5,0 91,0 
10 Најмногу 109 9,0 9,0 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
За корумпираноста кај невладините организации може да се 

констатира дека е на ниско ниво. Таа е оценета од страна на 
граѓаните со концентрација на најголем број на гласови со оценка 5, 
и најголемата концентрација во долната половина на скалата за 
оценување. Значи, може да се заклучи дека кај граѓаните позитивно 
е оценета работата на невладиниот сектор, кај кој е низок ризикот од 
корупција. 

 
Табела бр. 76. Оценете го нивото на корупција кај приватните 
претприемачи (сопственици) (Оценете на следниов начин: од 1 - најмалку 
до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 

Ранг:  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

V
alid 

1 Најмалку 61 5,0 5,0 5,0 
2 110 9,1 9,1 14,1 
3 130 10,7 10,7 24,9 
4 134 11,1 11,1 36,0 
5 164 13,6 13,6 49,5 
6 142 11,7 11,7 61,2 
7 138 11,4 11,4 72,6 
8 139 11,5 11,5 84,1 
9 96 7,9 7,9 92,1 
10 Најмногу 96 7,9 7,9 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   
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И на крај се оценети приватните претприемачи и 

изложеноста на ризик за корупција од нивна страна, при што слично 
како кај невладиниот сектор гласовите се концентрирани најмногу 
кај оценката 5 - 13,6% од испитаниците, што укажува на низок 
степен на корумпираност кај оваа категорија на субјекти. 

 
Табела бр. 77. Ранг-листа на одговорите на 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. Бројот може да се заокружи само еднаш во кој 
било ред.) 

 
Најмалк
у 

Најмног
у 

Просе
к 

6. Во ситуации кога се применуваат 
двојни стандарди при вршењето на 
дејности во однос на роднините и 
пријателите 38,20 61,80 2,24 
5. Во ситуации на придобивање на 
клиентите (муштериите) при 
извршувањето на дејноста  46,87 53,13 2,23 
4. Во ситуации на добивање на тендери 53,19 46,81 2,13 
3. Во ситуациите на обезбедување на 
конкурентска предност кај вршењето на 
дејностите 59,48 40,52 2,02 
2. Во ситуации на подмирување на 
обврските кон државата, а произлегуваат 
од дејноста (плаќање на данок, такси и 
слично) 56,24 43,76 1,75 
1. Во управната постапка, во ситуациите 
на исполнување на законските услови за 
занимавање со дејноста за која е основан 49,64 50,36 1,63 

 
Рангирањето на ризикот од корупција во приватниот сектор е 

на начин каде највисоко е рангирана ситуацијата кога се 
применуваат двојни стандарди при вршењето на дејности во однос 
на роднините и пријателите. Така, ова оценување се идентификува 
со рангирањето на носителите на државни (управни) функции и 
службениците. Кај три категории на лица, на прво место се 
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рангираат ситуациите на непотизам во рамките на работењето. 
Натаму, кај приватниците следат ситуации на придобивање на 
клиентите (муштериите) при извршувањето на дејноста, ситуации на 
добивање на тендери и ситуациите на обезбедување на конкурентска 
предност кај вршењето на дејностите. На ниско ниво е оценета 
можноста за корупција на приватниците во ситуации на 
подмирување на обврските кон државата, а произлегуваат од 
дејноста (плаќање на данок, такси и слично) и во управната 
постапка, во ситуациите на исполнување на законските услови за 
занимавање со дејноста за која е основан. 

По севкупното оценување на ризикот од корупција кај 
поодделни органи, институции и поединци, се наметнува потребата 
од нивно рангирање. Така, тие се рангираат на следниов начин: 

1. Царина и царински службеници - оценка 10 - 37,5% 
2. Политички партии - оценка 10 - 34,4% 
3. Политички лидери - оценка 10 - 34,0% 
4. Судии - оценка 10 - 33,6% 
5. Носители на државни функции - оценка 10 - 26,4% 
6. Инспекциски органи - оценка 10 - 25,2% 
7. Лекари и здравствени работници - оценка 10 - 22,1% 
8. Државни службеници - оценка 10 - 22,7% 
9. Обвинители - оценка 10 - 20,8% 
10. Полицајци и полициски службеници - оценка 10 - 20,2% 
11. Продажба на државно земјиште - оценка 10 - 18,5% 
12. Новинари - оценка 10 - 13,0% 
13. Граѓани- оценка 10 - 10,3% 
14. Органи за денационализација - оценка 7 - 15,5% 
15. Приватни претприемачи- оценка 5 - 13,6% 
16. Невладини организации- оценка 5 - 12,7%  

 
 
Во однос на реализираното истражување на Коалицијата сите 

за правично судење, за органите во кои биле вработени обвинетите 
за корупција, добиени се следниве резултати: јавни претпријатија - 
55%, министерства и општини - 16%, други органи на управата - 
10%, судови - 2%, образование - 2%, здравство - 1%, акционерски 



123 

друштва - 10%28. Овие резултати се во одредена корелација и со 
резултатите од истражувањето на факултетот, при што се потврди 
дека најголема зачестеност од изложеност на ризик за корупција има 
кај државните органи, носителите на државни функции и слично, 
бидејќи коалицијата ги имала за истражување судските досијеа, 
немаме претстава за партиските показатели за зачестеност на 
корупцијата бидејќи такви параметри не се регистрираат за стори-
телите. Сепак, во одреден дел резултатите се совпаѓаат во смисла 
дека државните органи и нивните вработени најчесто се поврзани со 
делата за корупција во Република Македонија. 

 
Табела бр. 78. Оценете го квалитетот на превентивните мерки 
и активности во борбата против корупцијата (Оценете на следниов 
начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 

 Ранг: Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 85 7,0 7,0 7,0 
2 98 8,1 8,1 15,1 
3 125 10,3 10,3 25,5 
4 148 12,2 12,2 37,7 
5 221 18,3 18,3 56,0 
6 138 11,4 11,4 67,4 
7 152 12,6 12,6 79,9 
8 121 10,0 10,0 89,9 
9 68 5,6 5,6 95,5 
10 Најмногу 54 4,5 4,5 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
Во однос на квалитетот на примената на превентивните 

мерки и активности во борбата против корупцијата, ставот на 18,3% 
од граѓаните е дека истите ги оценуваат со оценка 5. Тоа значи дека 
граѓаните сметаат дека превентивните мрки и активности кои ги 
преземаат надлежните органи и институции не се на задоволително 
ниво и во наредниот период истите треба да се подобрат. Според 
добиените резултати граѓаните немаат доверба во успешноста на 
работата на надлежните органи, така што истите би требало да го 
подигнат на повисоко ниво квалитетот на применетите мерки, со 
што, веројатно, ќе се подобри и нивната ефикасност. 

 
 
 

                                                 
28 Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во 
Република Македонија, коалиција сите за правично судење, Скопје, 2008, стр. 21 
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Табела бр. 79. Оценете го квалитетот на репресивните мерки и 
активности во борбата против корупцијата (Оценете на следниов 

начин: од 1 - најмалку до 10 - најмногу. Заокружете една оценка.) 
 Ранг Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V
alid 

1 Најмалку 86 7,1 7,1 7,1 
2 99 8,2 8,2 15,3 
3 116 9,6 9,6 24,9 
4 154 12,7 12,7 37,6 
5 195 16,1 16,1 53,7 
6 155 12,8 12,8 66,5 
7 127 10,5 10,5 77,0 
8 128 10,6 10,6 87,6 
9 87 7,2 7,2 94,8 
10 Најмногу 63 5,2 5,2 100,0 
Total 1210 100,0 100,0   

 
Оценувајќи го квалитетот на репресивните мерки и 

активности во борбата против корупцијата, ставовите на граѓаните 
се дека на скалата од 1 до 10, даваат оценка 5. Имено, најголем број 
испитаници се определиле за оценување на репресивните мерки со 
оценка 5 и тоа 16,1%. Од вкупниот број на испитаници, најголем дел 
се распределени во оценувањето од 4 до 8. Ова укажува дека 
граѓаните сметаат дека надлежните органи и институции, кои се 
занимаваат со спречување на кривичните дела од областа на 
коруцијата, не се успешни во примената на репресивните мерки и 
активности. 

На ист начин се оценува и работата на надлежните субјекти 
на превентивен план, што значи дека испитаниците сметаат дека 
надлежните органи и институции за сузбивање на корупцијата не се 
ефикасни и успешни во борбата со корупцијата, ниту на 
превентивен ниту на репресивен план. 

Ваквото мислење на граѓаните може да се должи и на 
нивната претстава за стручноста кај припадниците на надлежните 
служби и органи кои се надлежни за борба со корупцијата. Дека се 
потребни постојани обуки и зголемување на знаењата и вештините 
на вработените во надлежните органи и институции, говорат и 
резултатите од истражувањето реализирани при обуката за 
организиран криминал кое е спроведено 2005 година на тогашната 
Полициска академија (сегашен Факултет за безбедност).29 Имено, 
учесниците на обуката за организиран криминал, вработени во 
Министерството за внатрешни работи од Одделот за организиран 

                                                 
29Организиран криминал 2005, Брошура, Полициска академија, Скопје, 2005 
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криминал, биле анкетирани пред почетокот на обуката за нивните 
тогашни знаења и меѓу другите области и за корупцијата. 
Резултатите покажале дека познавањата на испитаниците на обуката 
за корупцијата биле недоволни, така точни одговори на преттестот 
дале само 39,17% од вкупниот број на испитаници30. За разлика од 
одговорите за корупцијата испитаниците покажале високо знаење за 
други области како, на пример: за меѓународни прописи и практика 
- точни одговори дале 82,50% од испитаниците, за трговија со луѓе 
81,67% од испитаниците и др. По завршувањето на обуката следело 
повторно тестирање за проверка на усвоените знаења и тогаш во 
делот на корупцијата биле покажани повиски знаења од претходно, 
или 75% од испитаниците точно одговориле на прашањата. Ова 
укажува на потребата од перманентна едукација и дообучување на 
кадарот кој е задолжен да спречува разни видови на криминал, 
вклучувајќи ја и корупцијата во Република Македонија. По 
принципот на доживотно учење треба да се врши континуирана и 
систематска обука на кадрите, со цел поефикасна и поуспешна 
работа на полето на сузбивањето на корупцијата.  

Значењето на обуките на надлежните лица, на пример, на 
полициските службеници со цел превенирање на полициската 
корупција е многу големо и за таа цел полициите пристапуваат кон 
едукација и обука на кадарот. Адекватен пример за тоа е примерот 
на њујоршката полиција која реализира обуки секогаш кога 
полициските службеници добиваат унапредување, со цел гаранција 
дека тие ќе можат да се справат со зголемените одговорности. 
Новите раководители се запознаваат со етичките дилеми од аспект 
на раководители, а на полициските службеници им се покажуваат 
видео снимки од тестови за интегритет, како и учење по пат на 
играње улоги, а тие треба да одлучат како ќе реагираат при истите.31 

Успешноста на обуките на полициските службеници зависи 
од три важни фактори:  

1.Воспоставување на етичка инфраструктура која овозможува 
обука за етика за новите регрути, како и тековни обуки за старите 
вработени. 

2. Создавање инфраструктура за поддршка која вклучува 
повелба на вредности кои се поддржани од полициската служба, 
кодекс на однесување (во кој е вклучен етички кодекс), назначени 

                                                 
30Ибид стр. 11 
31 Прирачник за полициски интегритет, ДЦАФ, Словачка, 2012, стр. 83 
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механизми на етичко дебрифирање и тим за имплементација 
составен од повеќе клучни актери. 

3. Основање на раководен тим кој е подготвен да ги вклучи 
кадрите и раководителите во секојдневното и стратешкото 
управување на полициската служба.32 

Според резултатите од истражувањето на Коалицијата сите за 
правично судење, во делот на репресивното постапување на 
надлежните органи и институции, добиени се следниве резултати во 
однос на поднесените кривични пријави: 50% ги поднесува 
Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство 
поднесува 34%; организацијата во која е сторено делото - 1%, други 
органи на управата 5%, инспекциските органи 2%, оштетените 6%, 
други лица или органи 2%. Од овие резултати се добива јасна слика 
за преземените мерки и активности во делот на репресивната 
дејност на органите. Но, сепак, ставовите на граѓаните укажуваат 
дека во борбата со коруптивните кривични дела тоа не е доволно и 
поради тоа за истите е добиена и слаба оценка 5.  

 

Перцепции за подготвеноста за борба (справување) со 
корупцијата 

 
Главата V од Прашалникот* е посветена на подготвеноста 

и определеноста за борба против корупцијата, и се состои вкупно 
од 8 прашања, чија цел е да се утврди не само личниот став на 
испитаниците за подготвеност и определеност за борба против 
корупцијата, туку и нивното видување за подготвеноста 
(определеноста) на релевантните чинители во општеството и тоа 
политичките партии, политичките лидери, државните (управните) 
органи, институциите за борбата против корупцијата, приватниот 
сектор и медиумите. 

 
 На прашањето бр. 39 „Каква е Вашата подготвеност 

(определеност) за борба против корупцијата?“ на испитаниците им 
беа понудени 6 одговори при што требаа да се изјаснат само за еден. 

 

                                                 
32Ibid... стр. 169;  
*Текст на Катерина Крстевска 
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Табела бр. 80. „Каква е Вашата подготвеност (определеност) за 
борба против корупцијата?“ 

 Прашање 
бр. 39 

Одговор Valid Percent 
1. Потполно сум подготвен  22,3 
2. Подготвен сум 36,2 
3. Ниту сум подготвен, ниту не сум 

подготвен 
23,4 

4. Не сум подготвен 7,8 
5. Потполно не сум подготвен 2,8 
6. Не сакам да се изјаснам 7,4 

 

Најголемиот дел од испитаниците или 58,5% ја изразија 
својата подготвеност т.е. определеност за борба против корупцијата, 
со тоа што 22,3% се изјаснија дека се потполно подготвени, а 36,2% 
дека се подготвени. 23,4% од испитаниците се изјаснија дека ниту 
се, ниту не се подготвени, додека, пак, 10,6% имаа негативен став 
што подразбира дека не се подготвени (7,8%) или дека потполно не 
се подготвени (2,8%). Од сите испитаници, само 7,4% се одлучија за 
последната опција, односно не сакаа да го искажат својот став по 
ова прашање. 

Со следното, 40-то прашање, од испитаниците беше побарано 
да ја оценат подготвеноста (определеноста) на политичките партии 
за борбата против корупцијата. Додека, пак, колку политичките 
лидери се подготвени (определени) за борбата против корупцијата 
беше предмет на интерес на 41-то прашање. Како и во 39-тото 
прашање, на испитаниците им беа понудени по 6 можни одговори. 
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 Табела бр. 81. Каква е 
подготвеноста за борба 
против корупцијата на: 

Прашање 
бр. 40 

Прашање 
бр. 41 

 Политички 
партии 

Политички 
лидери 

Одговор Valid Percent 3,9 
1. Потполно се подготвени 4,6 17,5 
2. Подготвени се 19,7 28,0 
3. Ниту се подготвени, ниту не 

се подготвени 
29,3 24,2 

4. Не се подготвени 23,8 19,9 
5. Потполно не се подготвени 17,5 6,4 
6. Не сакам да се изјаснам 5,1 3,9 

 

Преку табелата бр. 83 може да се уочи дека испитаниците им 
дале негативна оценка на политичките партии за нивната 
подготвеност (определеност) за борба против корупцијата. Имено, 
најголемиот број испитаници се изјасниле дека политичките партии 
ниту се, ниту не се подготвени (29,3%), а потоа дека не се 
подготвени (23,8%) што заедно со потполно не се подготвени 
(17,5%) дава висок процент од 41,3%. Исклучително низок процент 
испитаници се изјасниле дека политичките партии се потполно 
подготвени (4,6%), додека 19,7% оцениле дека се подготвени. На ова 
прашање не сакале да се изјаснат 5,1% од испитаниците. 

Од добиените одговори, може да се заклучи дека политичките 
лидери кај испитаниците ја уживаат истата оценка како и партиите 
со кои тие раководат. Така, ставот на испитаниците е непроменет - 
најголемиот дел се изјасниле дека политичките лидери ниту се, ниту 
не се подготвени (28,0% што е само за 1,3% пониско во однос на 
политичките партии). Дури 44,1% од испитаниците сметаат дека 
политичките лидери не се подготвени (24,2%) т.е. дека потполно не 
се подготвени (19,9%). Од друга страна, пак, само 3,9% од 
испитаниците сметаат дека политичките партии се потполно 
подготвени, а 17,5% дека се подготвени, што е пад од 2,9% во однос 
на вкупната подготвеност на политичките партии (21,4% за 
политичките лидери наспроти 24,3% за политичките партии). 6,4% 
од испитаниците не сакале да се изјаснат колку политичките лидери 
не се подготвени за борбата против корупцијата. 
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Дадените одговори на испитаниците за прашањата кои следат 
(прашање бр. 42, прашање бр. 43 и прашање бр. 44), ја отсликува 
нивната перцепција колку македонските органи/институции се 
подготвени и определени за борбата против корупцијата. Повторно 
на испитаниците им беа понудени 6 одговори, а можеа да се одлучат 
само за еден. 

 

Табела бр. 82. Каква е подготвеноста за борба против 
корупцијата на: 

 Прашање 
бр. 42 

Прашање 
бр. 43 

Прашање 
бр. 44 

Државни 
(управни) 

органи 

Институции 
за борбата 

против 
корупцијата 

Државна 
комисија за 
спречување 

на 
корупцијата 

Одговор Valid 
Percent 

Valid Percent Valid Percent 

1. Потполно се 
подготвени 

4,5 6,9 8,8 

2. Подготвени се 27,1 33,2 35,0 
3. Ниту се, ниту не се 

подготвени 
32,5 29,8 26,5 

4. Не се подготвени 20,0 16,5 15,6 
5. Потполно не се 

подготвени 
10,5 8,3 8,2 

6. Не сакам да се 
изјаснам 

5,5 5,2 6,0 

 

Поразителна е оценката која испитаниците им ја даваат на 
институциите/ органите во Република Македонија во однос на 
нивната подготвеност (определеност) за борба против корупцијата, 
така што во голема мера општата оценка не се разликува во однос на 
оценката која им беше дадена на политичките партии и политичките 
лидери. Видно од табелата бр. 84, најдобро е оценета Државната 
комисија за спречување на корупцијата во однос на останатите две 
категории - државни (управни) органи и институции за борбата 
против корупцијата.  
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Во однос на подготвеност за борба против корупцијата, за 
државните (управните) органи позитивно се изјасниле 31,6%, од кои 
само 4,5% сметаат дека државните органи потполно се подготвени, а 
27,1% дека се подготвени. Подобра оценка добиле останатите 
институции за борба против корупцијата т.е. позитивно се изјасниле 
40,1% испитаници кои сметаат дека институциите во 6,9% се 
потполно подготвени, а во 33,2% дека се подготвени. Додека, пак, на 
Државната комисија за спречување на корупцијата позитивна 
оценка и дале 43,5% од испитаниците, распределено на 8,8% дека 
оваа Комисија потполно е подготвена и 35,0% дека е подготвена. 

Вкупно 29,6% од испитаниците имале неутрален став или 
„ниту се, ниту не се подготвени за борба против корупцијата“ кон 
наведените субјекти, кој во суштина се движи од 26,5% за 
Државната комисија за спречување на корупцијата, 29,8% за 
институциите за борба против корупцијата и 32,5% за државните 
(управните) органи. 

Што се однесува до оние испитаници кои дале негативен 
одговор, табелата бр. 85 покажува дека разликата помеѓу Државната 
комисија за спречување на корупцијата и останатите институции за 
борбата против корупцијата е незначителна. Работата на Државната 
комисија за спречување на корупцијата негативно ја оцениле 23,8% 
од испитаниците (распределено на 15,6% дека не е подготвена и 
8,2% дека потполно не е подготвена), што е за 1,0% пониско во 
однос на останатите институции за борбата против корупција (24,8% 
распределено на 16,5% дека не се подготвени и 8,3% дека потполно 
не се подготвени). 

Незначителен број од испитаниците не сакале да се изјаснат, 
а овој број процентуално претставен изнесува 5,5% за државните 
(управните) органи, 5,2 % за институциите за борбата против 
корупцијата и 6,0% за Државната комисија за спречување на 
корупцијата. 

Со прашањето бр. 45 од испитаниците беше побарано да ја 
оценат подготвеноста (определеноста) на приватниот сектор за 
борбата против корупцијата, а нивните одговори се дадени во 
табелата бр. 83. 
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Табела бр. 83. Ве молиме соопштете ја Вашата оценка за 
подготвеноста (определеноста) на приватниот сектор за 

борбата против корупцијата 
 Прашање бр. 45 

Одговор Valid Percent 
1. Потполно се подготвени 5,9 
2. Подготвени се 25,6 
3. Ниту се подготвени, ниту не се подготвени 35,5 
4. Не се подготвени 20,8 
5. Потполно не се подготвени 7,2 
6. Не сакам да се изјаснам 5,0 

 
Слично како и кај одговорите на претходните прашања, за 6-та 

можност (не сакам да се изјаснам) се одлучиле 5,0% од 
испитаниците. Што се однесува до останатите дадени одговори, 
перцепцијата на испитаниците во однос на тоа колку приватниот 
сектор е подготвен или не е подготвен да се бори против 
корупцијата е следна: најголем дел од испитаниците имале 
неутрален став или 35,5% сметале дека приватниот сектор ниту е, 
ниту не е подготвен, потоа следуваат испитаниците кои дале 
позитивна оценка или 31,5% (5,9% од испитаниците сметаат дека 
приватниот сектор е потполно подготвен, а 25,6% дека е подготвен), 
а на крај се испитаниците кои дале негативна оценка или 28,0% 
(20,8% од испитаниците сметаат дека приватниот сектор не е 
подготвен, а 7,2% сметаат дека потполно не е подготвен). 

Последното, или прашањето бр. 46 од сетот на прашањата 
опфатени во Главата V, се однесува на медиумите и нивната 
подготвеност (определеност) да се борат против корупцијата. 

 
Табела бр. 84. Ве молиме соопштете ја Вашата оценка за 

подготвеноста (определеноста) на медиумите за борбата 
против корупцијата. 

 Прашање бр. 46 
Одговор Valid Percent 

1. Потполно се подготвени 8,7 
2. Подготвени се 31,0 
3. Ниту се подготвени, ниту не се подготвени 28,2 
4. Не се подготвени 18,3 
5. Потполно не се подготвени 8,9 
6. Не сакам да се изјаснам 4,9 
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 Доколку и овие одговори на испитаниците се система-
тизираат во четири категории (позитивна оценка, негативна оценка, 
неутрален став, не изјаснување), тогаш градацијата е следна: 

 на прво место е категоријата „позитивна оценка“ или 39,7% 
од испитаниците сметаат дека медиумите се потполно 
подготвени (8,7%) т.е. дека се подготвени (31,0%); 

 на второ место е категоријата „неутрален став“ или 28,2% од 
испитаниците сметаат дека медиумите ниту се, ниту не се 
подготвени; 

 на трето место е категоријата „негативна оценка“ или 27,2% 
од испитаниците сметаат дека медиумите не се подготвени 
(18,3%) т.е. дека потполно не се подготвени (8,9%), и 

 на четврто место е категоријата „неизјаснување“ или 4,9% 
од испитаниците не сакале да се изјаснат. 

 
Прашалникот завршува со Главата VI, при што одговорите 

кои испитаниците ги даваат на поставените прашања треба да 
придонесат за развивање на системот за борба против 
корупцијата, односно дадените одговори го одразуваат мислењето 
на испитаниците за придонесот на релевантните чинители во 
развојот на системот за борба против корупцијата. Оваа глава се 
состои од 8 прашања на кои испитаниците се изјаснуваат со Да или 
Не, но истовремено со опцијата „нешто друго, што?“ им се дава 
можност и самите да ги дополнат понудените одговори со свои 
размислувања. Прашалникот, исто така, им дава можност на 
испитаниците, преку последното прашање бр. 55, да препорачаат 
мерки и активности кои, според нивното видување, придонесуваат 
во борбата против корупцијата. 

  
 Испитаниците на прашањето бр.47 „Каков е придонесот на 

граѓанинот (поединецот) во развојот на системот за борба против 
корупцијата“ ги дале следниве одговори:  
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Табела бр .85.  Каков е придонесот на граѓанинот 
(поединецот) во развојот на системот за борба 

против корупцијата? 

ДА НЕ 

1. Со доследно почитување на законите, етичките норми 
и кодексот 

86,1 13,9 

2. Со избегнување на ситуациите за корумпирање 80,8 19,2 
3. Со едукација и информираност за корупцијата и 
борбата против неа 

79,8 20,2 

4. Со подготвеност да пријави коруптивни дела 82,2 17,8 
5. Со учество во работата и активностите на 
антикорупциските тела 

73,7 26,3 

6. Со предлагање на мерки и активности за 
усовршување на системот за борба против корупцијата 

79,2 20,8 

 

Најголем дел од испитаниците позитивно се изјасниле за 1-та 
понудена опција - дури 86,1% сметаат дека граѓанинот (поединецот) 
во развојот на системот за борба против корупцијата може да 
придонесе преку доследно почитување на законите, етичките норми 
и кодексот. Следна е 4-та опција („со подготвеност да пријави 
коруптивни дела“) за која се изјасниле 82,2% од испитаниците, 
потоа е 2-та опција („со избегнување на ситуациите за корумпи-
рање“) за која се изјасниле 80,8% од испитаниците. За останатите 
понудени опции се изјасниле помалку од 80% од испитаниците, така 
79,8% за 3-та опција („со едукација и информираност за корупцијата 
и борбата против неа“), 79,2% за 6-та опција („со предлагање на 
мерки и активности за усовршување на системот за борба против 
корупцијата“) и 73,7% за 5-та опција („со учество во работата и 
активностите на антикорупциските тела“). 

 
Прашањето бр. 48 се однесува на политичките партии и 

нивниот придонес во развојот на системот за борба против 
корупцијата, при што мислењето на испитаниците е дадено во 
табелата бр. 86. 
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Табела бр. 86. Каков е придонесот на политичките 
партии во развојот на системот за борба против 

корупцијата? 

ДА НЕ 

1. Со вградување на антикорупциска политика во сите 
документи на партијата 

76,6 23,4 

2.Со усвојување и доследна примена на етичкиот кодекс 
од страна на секој член и активист на партијата 

74,0 26,0 

3. Со обезбедување јавност на партиската работа и 
активностите во сите фази на политичкото дејствување 

72,9 27,1 

4. Со развој на системот и практиката на јавност во 
работата и информирањето на членството на партијата 

74,0 26,0 

5. Со спречување на примања на партијата на парични и 
други подароци што имаат сомнително потекло и можат 
да имаат корупциски ризик 

79,2 20,8 

6. Со јакнење на интегритетот на партијата 71,0 29,0 
7. Со дејствување на партијата во насока на намалување 
на корупцискиот ризик преку усовршување на 
законодавството и практиката во институциите на власта 

80,3 19,7 

 

Според испитаниците, политичките партии најмногу можат 
да придонесат во развојот на системот за борба против корупцијата 
со дејствување на партијата во насока на намалување на 
корупцискиот ризик преку усовршување на законодавството и 
практиката во институциите на власта. За оваа 7 опција позитивно се 
изјасниле 80,3% од испитаниците, додека, пак, за останатите опции 
позитивните одговори се под 80%. Така, второто место го зазема 5-
та опција (79,2%) според која политичките партии можат да 
придонесат и со спречување на примања на парични и други 
подароци на партијата што имаат сомнително потекло и можат да 
имаат корупциски ризик, на третото место е 1-та опција - со 
вградување на антикорупциска политика во сите документи на 
партијата (76,6%), четвртото место со 74,0% го делат 2-та (со 
усвојување и доследна примена на етичкиот кодекс од страна на 
секој член и активист на партијата) и 4-та опција (со развој на 
системот и практиката на јавност во работата и информирањето на 
членството на партијата), на петтото место е 3-та опција (со 
обезбедување јавност на партиската работа и активностите во сите 
фази на политичкото дејствување) за која потврден одговор дале 
72,9% од испитаниците, а на последно или шесто место е 6-та опција 
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(со јакнење на интегритетот на партијата) за која потврден одговор 
дале само 71,0% од испитаниците. 

Придонесот на државните (управните) органи во развојот на 
системот за борба против корупцијата беше разгледуван во рамките 
на прашањето бр. 49.  

 

Табела бр. 87. Каков е придонесот на државните 
(управните) органи во развојот на системот за борба 

против корупцијата? 

ДА НЕ 

1. Со развој на законодавството се обезбедува отстранување или 
минимизирање на корупцискиот ризик на државните органи и 
институции и на државните службеници и функционери 

81,2 18,8 

2. Приспособување на националното законодавство на кривичните 
дела од областа на корупцијата кон европските и светски искуства во 
справување со корупцијата 

73,9 26,1 

3. Со заострување на репресивните мерки во борбата против 
корупцијата 

81,9 18,1 

4. Со преземање на водечката општествена улога во борбата против 
корупцијата 

72,5 27,5 

5. Со развој на системот на превенција во борбата против корупцијата 81,8 18,2 
6. Со развој и имплементација на заштита од корупција на секој 
државен орган и институција 

76,6 23,4 

7. Со обезбедување на ефикасен државен надзор над спроведувањето 
на законот и на сите законски и други управно-правни процедури како 
и на системот на одвраќање од коруптивни дејности 

82,1 17,9 

8. Со редовно и потполно известување на јавноста за 
антикорупциското дејствување на државните органи и институции - 
реализирање на редовни специјализирани медиумски содржини од 
информативен карактер 

79,7 20,3 

9. Со реализација на едукативните антикорупциски содржини 
специјализирани за општествените групи: политички партии и 
политичари, функционери и државни службеници, приватен сектор... 

76,8 23,2 

 
На испитаниците им беа понудени 9 одговори, а од нивниот 

позитивен став (Да) или негативен став (Не) може да се утврди како 
испитаниците сметаат дека државните (управните) органи можат да 
придонесат во развојот на системот за борба против корупцијата. 
Државните (управните) органи најмалку можат да придонесат со 
преземање на водечката општествена улога во борбата против 
корупцијата (позитивен став за 4-та опција имале само 72,5% од 
испитаниците), но најмногу можат да придонесат со обезбедување 
на ефикасен државен надзор над спроведувањето на законот и на 
сите законски и други управно-правни процедури како и на 
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системот на одвраќање од коруптивни дејности (позитивен став за 7-
та опција имале само 82,1% од испитаниците). Повеќе од 80% од 
испитаниците имале позитивен став и за 5-та опција (со развој на 
системот на превенција во борбата против корупцијата, 81,8%), 3-та 
опција (со заострување на репресивните мерки во борбата против 
корупцијата, 81,9%), и 1-та опција (1. со развој на законодавството 
се обезбедува отстранување или минимизирање на корупцискиот 
ризик на државните органи и институции и на државните 
службеници и функционери, 81,2%). За останатите опциии, 
позитивниот став на испитаниците се движи од 72,5% до 79,7%, 
односно придонесот во развојот на системот за борба против 
корупцијата може да биде и со редовно и потполно известување на 
јавноста за антикорупциското дејствување на државните органи и 
институции - реализирање на редовни специјализирани медиумски 
содржини од информативен карактер (8-та опција или 79,7%), со 
реализација на едукативните антикорупциски содржини 
специјализирани за општествените групи: политички партии и 
политичари, функционери и државни службеници, приватен 
сектор... (9-та опција или 76,8%), со развој и имплементација на 
заштита од корупција на секој државен орган и институција (6-та 
опција или 76,6%) и со приспособување на националното 
законодавство на кривичните дела од областа на корупцијата кон 
европските и светските искуства во справување со корупцијата (2-та 
опција или 73,9%). Како што претходно беше укажано, 
испитаниците сметаат дека државните (управните) органи најмалку 
можат да придонесат во развојот на системот за борба против 
корупцијата преку 4-та опција. 

Во развојот на системот за борба против корупцијата може да 
придонесе и приватниот сектор, што се гледа од потврдните 
одговори на испитаниците во однос на прашањето бр. 50. 
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Табела бр. 88. Каков е придонесот на приватниот 
сектор во развојот на системот за борба против 

корупцијата? 

ДА НЕ 

1. Со доследно почитување на законот, етичките норми и 
кодексот 

83,1 16,9 

2. Со избегнување на коруптивни ситуации 78,7 21,3 
3. Со организирање на систем на едукација и 
информираност на вработените за корупцијата и борбата 
против неа 

76,3 23,7 

4. Со развој и афирмација на заштита од корупција на 
секој државен орган и институција 

77,5 22,5 

5. Со подготвеност за пријавување и докажување на 
коруптивните дела 

83,3 16,7 

6. Со учество во активностите на антикорупциските тела 76,2 23,8 
7. Со предлагање на мерките и активности за 
усовршување на системот за борбата против корупцијата 

81,1 18,9 

 
Доколку приватниот сектор изрази подготвеност за 

пријавување и докажување на коруптивните дела тогаш, според 
83,3% од испитаниците, најмногу може да придонесе во развојот на 
системот за борба против корупцијата (5-та опција). За потценување 
не се ниту 1-та опција или доследно почитување на законот, 
етичките норми и кодексот (за кои се изјасниле 83,1%), и 7-та опција 
или предлагање на мерките и активностите за усовршување на 
системот за борбата против корупцијата (за која се изјасниле 81,1%). 
Приватниот сектор во развојот на системот може да придонесе и со 
избегнување на коруптивни ситуации (78,7%), со развој и 
афирмација на заштита од корупцијата на секој државен орган и 
институција (77,5%), со организирање на систем на едукација и 
информираност на вработените за корупцијата и борбата против неа 
(76,3%) и со учество во активностите на антикорупциските тела 
(76,2%). 

Прашањето бр. 51 се однесува на медиумите и нивниот 
 придонес во развојот на системот за борба против 
корупцијата. 
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Табела бр. 89. Каков е придонесот на медиумите во 
развојот на системот за борба против корупцијата? 

ДА НЕ 

1. Со доследно обезбедување на политичката 
независност од медиумите 

79,6 20,4 

2. Со едукација на новинарите во поглед на пристапот, 
истражувањето и информирањето за корупцијата и 
антикорупциските мерки и активности 

77,3 22,7 

3. Со систематско стимулирање на истражувачкото 
новинарство во областа на корупцијата и 
антикорупциската борба 

76,2 23,8 

4. Со подготвеност за учество во откривањето и 
докажувањето на корупцијата 

81,6 18,4 

5. Со развој на редовни содржини за корупцијата и 
антикорупциското дејствување, со специјализиран и 
едукативно-информативен карактер 

79,7 20,3 

6. Во рамките на редовните информативни содржини, со 
обезбедување на информации за коруптивно дејствување 
и антикоруптивни мерки 

81,1 18,9 

 

Видно од табелата бр. 89, и медиумите можат да дадат значаен 
придонес во развојот на системот за борба против корупцијата. Тоа 
можат да го сторат на неколку начини, а особено со подготвеност за 
учество во откривањето и докажувањето на корупцијата (81,6%) и 
во рамките на редовните информативни содржини, со обезбедување 
на информации за коруптивно дејствување и антикоруптивни мерки 
(81,1%). Доследното обезбедување на политичката независност од 
медиумите, исто така, придонесува во развојот на системот за борба 
против корупцијата за што потврден одговор дале 79,6% од 
испитаниците. Не помалку значајна е и едукацијата на новинарите 
во поглед на пристапот, истражувањето и информирањето за 
корупцијата и антикорупциските мерки и активности (77,3%), како и 
систематско стимулирање на истражувачкото новинарство во 
областа на корупцијата и антикорупциската борба (76,2%). 

Невладините организации и нивниот придонес во развојот на 
системот за борба против корупцијата се отсликани преку 
одговорите на испитаниците на прашањето бр. 52. 
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Табела бр. 90. Каков е придонесот на невладините 
организации во развојот на системот за борба 

против корупцијата? 

ДА НЕ 

1. Со доследно почитување на законите, етичките норми 
и кодексот 

83,1 16,9 

2. Со избегнување на коруптивни ситуации 77,3 22,7 
3. Со самоедукација и информираност за корупцијата и 
борба против корупцијата 

76,7 23,3 

4. Со подготвеност за учество во откривањето и 
докажувањето на корупцијата 

78,9 21,1 

5. Со учество во работата на антикорупциските тела 75,4 24,6 
6. Со предлагање мерки и активности за усовршување на 
системот на борба против корупцијата 

80,0 20,0 

 
Дури 80% од испитаниците сметаат дека невладините 

организации даваат свој придонес преку предлагање мерки и 
активности за усовршување на системот на борба против 
корупцијата. Следен начин за кој испитаниците сметаат дека 
особено може да придонесе во развојот на системот е подготвеноста 
на невладините организации за учество во откривањето и 
докажувањето на корупцијата (за што потврден одговор дале 78,9% 
од испитаниците), понатаму - доколку ги избегнуваат коруптивните 
ситуации (77,3%), со самоедукација и информираност за 
корупцијата и борба против корупцијата (76,7%) и преку нивно 
учество во работата на антикорупциските тела (75,4%). 

Имајќи предвид дека борбата против корупцијата се врши и 
преку преземање на репресивни и превентивни мерки, од 
испитаниците со прашањето бр. 53 беше побарано да го дадат 
своето мислење за репресивните мерки и нивниот придонес во 
борбата против корупцијата. 
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Табела бр. 91. 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 

88,4 11,6 

2. Да доведе до оспособување и развој на 
специјализираните единици и тела (полицијата, 
обвинителството, судството) за борба против 
корупцијата 

86,8 13,2 

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 

87,8 12,2 

 

На сите 3 понудени опции испитаниците позитивно се 
изјасниле со висок просек од 87,7%, што подразбира дека 
репресивните мерки даваат значаен придонес во борбата против 
корупцијата. Начините на кои може репресивните мерки да 
дејствуваат во борбата против корупцијата е со давање на придонес 
за усовршување и развој на специјализираното антикорупциско 
законодавство (88,4%), да доведе до обезбедување на редовен 
систематски законодавен и управен надзор над работата на 
специјализираните антикоруптивни единици и тела и мерење на 
нивната ефикасност (87,8%), како и да доведе до оспособување и 
развој на специјализираните единици и тела (полицијата, 
обвинителството, судството) за борба против корупцијата (86,8%). 

Прашањето бр. 53 беше посветено на репресивните мерки, 
додека, пак, прашањето бр. 54 беше посветено на придонесот на 
превентивните мерки во борбата против корупцијата. 
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Табела бр. 92. 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 

89,2 10,8 

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 

85,3 14,7 

3. Со развој на системот на специјализирана 
антикорупциска едукација. 

81,6 18,4 

4. Со развој на системот за информирање и достапност 
на информациите за коруптивните дела и мерките и 
активностите во борбата против корупцијата 

83,9 16,1 

5. Со реализација на заштита од корупција на секој орган 
и институција 

88,7 11,3 

6. Со усвојување и реализација на етичкиот кодекс на 
функционерите и државните службеници 

84,0 16,0 

 

Ако се споредат резултатите од претходната табела бр.94 со 
резултатите од табелата бр. 95, може да се нотира дека 
испитаниците им даваат предност на репресивните мерки во однос 
на превентивните мерки (87,7% за репресивните мерки наспроти 
85,5% за превентивните мерки). Но, придонесот на превентивните 
мерки не е за потценување имајќи предвид дека испитаниците имале 
позитивен став за сите понудени одговори кој се движи во распонот 
од 81,6%  до 89,2%. Според испитаниците, нејнеефикасна 
превентивна мерка е едукацијата или поточно развојот на системот 
на специјализирана антикорупциска едукација за која позитивно се 
изјасниле 81,6% од испитаниците. Но, затоа, пак, најефикасната 
превентивна мерка е законодавството или поточно усовршувањето и 
развојот на општото законодавство за елиминирање или сведување 
на минимум на коруптивните можности и разлики за која позитивно 
се изјасниле 89,2% од испитаниците, а на оваа мерка £ се 
надоврзува и реализацијата на заштитата од корупција на секој 
орган и институција со 88,7%. Просекот на останатите три понудени 
опции е 84,4% што подразбира дека 85,3% од испитаниците сметаат 
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дека превентивната мерка 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 ќе даде придонес во 
борбата пртотив корупцијата, односно 84% од испитаниците сметаат 
дека придонес дава усвојувањето и реализацијата на етичкиот 
кодекс на функционерите и државните службеници, а 83,9% од 
испитаниците дале потврден одговор за развојот на системот за 
информирање и достапност на информациите за коруптивните дела 
и мерките и активностите во борбата против корупцијата. 

 
* 

* * 
 
Состојбата со корупцијата во Република Македонија 

претставува и интерес на меѓународните организации и институции, 
особено во врска со пристапните преговори за Европската унија. 
Така, во Извештајот на Европската комисија за Македонија за 2012 
година се констатира напредок во борбата со организираниот 
криминал, преку засилената меѓународна соработка и употреба на 
специјалните истражни мерки. Во однос на корупцијата и нејзиното 
сузбивање во овој Извештај се нотира зајакнување на капацитетите, 
систематската проверка на изјавите за конфликт на интереси и 
укажува на важноста од кредибилно досие на резултати.33 

За 2013 година изготвен е редовниот годишен Извештај за 
напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување 
во Европската унија во 2013 година, како составен дел на 
Стратегијата за проширувањето и главните предизвици во периодот 
2013-2014 година. Во Извештајот се наведува дека во наредниот 
период реформски приоритет треба да биде ефикасното спрове-
дување и примена на постојните закони и политики. Исто така, 
особено внимание треба да се посвети и на владеењето на правото, 
зајакнување на независноста на судството и натамошните резултати 
во борбата против корупцијата и организираниот криминал.34 

За таа цел и Државната комисија за спречување на 
корупцијата изготвува Државна програма за превенција и репресија 

                                                 
33 http://apostolka.com/glavni-poraki-vo-izvestajot-na-evropskata-komisija-za-

makedonija-2012/ 
34http://www.mfa.gov.mk/?q=node/2826#sthash.oibGxJX4.dpuf 
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на корупцијата и Државна програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акцискиот план 2011-2015 година. 
Оваа надлежност на Комисијата се остварува врз основа на 
долгорочните стратешки цели за континуирана и бескомпромисна 
борба против организираниот криминал и корупцијата во Република 
Македонија, со цел обезбедување економско- политички развој, 
стабилност и безбедност на земјата и нејзино интегрирање во НАТО 
и Европската унија. Притоа, треба да се имаат предвид и меѓународ-
ните конвенции за борба против организираниот криминал и коруп-
цијата ратификувани во Република Македонија. Исто така, особено 
внимание треба да се посвети и на препораките на ГРЕКО - групата 
земји при Советот на Европа против корупцијата како и други 
национални и меѓународни документи од оваа област. Со цел 
имплементација на наведените документи, „Државната комисија за 
спречување на корупцијата ја креира и насочува општествената 
акција како јасно дефиниран непрекинат процес кој почива врз 
подобрување и зајакнување на нормативните и институционалните 
капацитети, вклучувајќи ги во процесот сите категории на граѓани 
во општеството преку создавање на јавна, колективна и поединечна 
свест за штетноста од корупцијата, за нејзино препознавање, 
откривање и непремолчување и за нужноста од афирмирање на сите 
форми на превентивно дејствување напоредно со ефикасното 
санкционирање“35. 

На тој начин се зајакнува и одговорноста на сите носители на 
јавните функции и овластувања, кои во спроведеното истражување 
беа високо рангирани со зголемен ризик на изложеност на корупција 
во Република Македонија. Исто така, потребно е и зајакнување на 
казнената политика, подигање на нивото на владеење на правото, со 
посебен осврт на одземањето на плодовите на противправното 
однесување што на трајни основи корупцијата ќе ја направи 
високоризично, но ниско полезно дејствување36. 

Комисијата констатира дека недостасуваат темелни анализи 
базирани на релевантни научни истражувања, кои би дале реална 
перцепција за димензиите на проблемот со корупцијата во земјата. 

                                                 
35 Државна програма за превенција и репресија на корупцијата, Државна програма 
за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акцискиот план 
2011 – 2015 година, декември 2011 година,  
http://www.dksk.org.mk/images/stories/pdf/drzavna%20programa/dprograma%2026.12.
11.pdf 
36Ибид 
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Со ова реализирано научно истражување за „Јавното мислење за 
корупцијата во Република Македонија“ се прави обид таа потреба да 
се задоволи со цел намалување на оваа појава и поуспешно 
справување со корупцијата во Република Македонија, особено 
поради потребата на земјата за евроатлантски интеграции и 
исполнување на забелешките од извештаите на Европската комисија 
за Република Македонија во делот на борбата со корупцијата. Во 
овие извештаи се констатира континуиран напредок во борбата про-
тив корупцијата и тоа, првенствено, во воспоставената нормативна и 
институционална рамка. Но, истовремено, постојано се укажува на 
потребата за зајакнување на активностите посебно во примената на 
законската регулатива во практиката37. 

Како резултат на истражувањето, исто така, беше 
констатирано и присуство на коруптивни однесувања во рамките на 
јавната администрација во Република Македонија. Според Извеш-
тајот на Европската комисија ова се должи на: нецелосно децентра-
лизирано управување со јавните средства, отсуството на цврсти 

                                                 
37 Во Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија 
од октомври 2011 година, што се однесува во делот на политичките критериуми, 
како и во Поглавјето 23 – Правосудство и фундаментални права, меѓу другото 
стои: Иако е постигнат ограничен напредок во спроведувањето на судските 
реформи, сепак, во однос на независноста на судството не е постигнат натамошен 
напредок во обезбедувањето на примената на постојните законски одредби во 
практиката; за остатокот на старите судски предмети продолжува да биде голем 
проблем; потребни се натамошни систематски напори за воспоставување 
сеопфатен статистички систем за следење на кривичните дела на корупција; 
спроведувањето на антикорупциската правна рамка и натаму останува 
неефикаснo; корупцијата останува системски проблем и продолжува да 
претставува сериозен проблем во многу области; новото законодавство не е 
проследено со правилно оценување на влијанието што покажа дека планирањето 
на потребните човечки и финансиски ресурси и подготовката за имплементација 
сe недоволни; во делот на јавната администрација се потребни дополнителни 
подобрувања на клучните закони, со цел да се обезбеди примена на начелата на 
транспарентност, неполитизираност и заслуги во однос на вработувањата и 
унапредувањата; правната и институционална заштита на пријавувачите на 
корупција во голема мерка е недоволна. Имајќи го предвид сето ова, новите 
државни програми во Акцискиот план вградуваат конкретни активности за 
надминување на посочените слабости за чија целосна реализација се неопходни 
засилени и координирани напори од сите надлежни институции во земјава. 
Државна програма за превенција и репресија на корупцијата, Државна програма за 
превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акцискиот план 
2011 – 2015 година, декември 2011 година,  
http://www.dksk.org.mk/images/stories/pdf/drzavna%20programa/dprograma%2026.12.
11.pdf 



145 

гаранции за спроведување на процедурите за работа, отсуството на 
проценката на ризикот од појава на корупција во институциите на 
јавната администрација, отсуството на систематизирани мерки за 
превенирање на корупцијата и недостаток на јавна контрола врз 
работата на јавната администрација што ги отвора вратите за 
различни форми на судир на интереси38.  

 Иако може да се констатитира дека во голема мера е вос-
поставена  законодавната рамка и постојат многубројни национални 
тела и агенции кои се вклучени во борбата против корупцијата, 
сепак, постои можност и потреба за натамошно превенирање и 
сузбивање на корупцијата во Република Македонија. 

Според оценката на Државната комисија за спречување на 
корупција „корупцијата и понатаму преовладува во многу области и 
останува сериозен проблем, што посочува дека сѐ уште треба да се 
види влијанието од спроведувањето на постојното законодавство,  а 
ефикасноста на постојните мерки мора да се подобри. Во моментов, 
премногу обвиненија не стигаат до фазата на судска одлука и 
казнување, или потребно е многу време за да дојдат до тоа поради 
постојаните повторни судења. Казните кои се имаат за цел да ја 
спречат корупцијата не се користат со целосен разубедувачки ефект. 
Општиот капацитет на судовите и органите за спроведување на 
законот да се справат со случаите на корупција, особено случаи на 
високо ниво, мора да се подобри и мора да се одговори на 
загриженоста за селективната правда39. Органите со посебни овлас-
тувања и надзорните тела треба да бидат повидливи и проактивни, и 
да ја подобрат меѓусебната соработка. Посебно внимание треба да 
им се даде на проблематичните области, како што се корупцијата во 
јавните набавки и транспарентноста на финансирањето на 

                                                 
38ибид 
39 „Беа донесени 123 пресуди за прекршоци поврзани со корупција во 2012 година, 
а најголемиот дел од нив се однесуваа на злоупотреба на јавна функција. 
Прекршоците кои се однесуваат на мито сè уште претставуваат мал дел од 
вкупниот број на пресуди“. РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА 
КОМИСИЈАТА ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2013 во прилог на СООПШТЕНИЕТО НА КОМИСИЈАТА ДО ЕВРОПСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ И ДО СОВЕТОТ, Стратегија за проширување и главни предизвици 
2013 – 2014{КОМ(2013)700 конечна верзија} 
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политичките партии. Земјата треба да покаже конкретни резултати 
во намалувањето и одвраќањето од корупција во практика“40. 

Со цел реализација на стратешките цели и мерките на 
акциските планови за сузбивање на корупцијата во наредниот 
период треба да се преземат следниве мерки и активности: 

- Кадровско екипирање и финансирање на Државната коми-
сија за спречување на корупција (ДКСК) и Одделението за борба 
против корупцијата на Министерството за внатрешни работи немаат 
соодветен персонал и финансиски средства, 

-Кадровско екипирање на Државниот завод за ревизија (ДЗР) 
кој има нови функции за финансиски надзор на политичките партии 
и изборните кампањи, 

-Зајакнување на човечките и материјалните ресурси во 
Основното јавно обвинителство за борба против организираниот 
криминал и корупцијата, 

-Зајакнување на капацитетот на судовите да решаваат случаи 
на корупција, особено за случаи од високо ниво, за кои, вообичаено, 
постапките се долги и неефикасни, 

-Подобрување на соработката на ДКСК и Јавното 
обвинителство,41 

-Зголемување на транспарентност и отчетност на политич-
ките партии за нивно финансирање, 

-Зголемување на контролата за примена на Законот за јавни 
набавки и корупција во јавните набавки,  

-Да се зајакне транспарентноста и отчетноста на јавните 
институции и претпријатија, 

                                                 
40РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЈАТА ИЗВЕШТАЈ ЗА 
НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2013 во прилог на 
СООПШТЕНИЕТО НА КОМИСИЈАТА ДО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СОВЕТОТ Стратегија за проширување и главни предизвици 2013 – 
2014{КОМ(2013)700 конечна верзија} 
41„Барањата од ДКСК до јавниот обвинител за отпочнување на кривични постапки 
не се ефикасни и ретко водат до успешно кривично гонење. Налозите за 
запленување и конфискација на имот се ретки, а посебните истражни мерки за 
откривање и истражување на корупцијата не се користат систематски“. РАБОТЕН 
ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЈАТА - ИЗВЕШТАЈ ЗА 
НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2013 во прилог на 
СООПШТЕНИЕТО НА КОМИСИЈАТА ДО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СОВЕТОТ Стратегија за проширување и главни предизвици 2013 – 
2014{КОМ(2013)700 конечна верзија 
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-Воведување на унифициран статистички систем за 
антикорупциска политика, 

-Подигање на свеста, 

-Подобрување на оперативната соработка меѓу институциите, 

- Зајакната активност на агенциите за спроведување на 
законите и надзор кои се вклучени во борбата против и 
спречувањето на корупцијата. 

Овие препораки произлегуваат од констатираните слабости 
изнесени во Работниот документ42 кои во наредниот период треба се 
реализираат со цел спречување на корупцијата во Република 
Македонија, но истите може да произлезат и врз основа на 
добиените резултати од реализираното научно истражување 
„Јавното мислење за корупцијата во Република Македонија“ на 
Факултетот за безбедност - Скопје. Се надеваме со ова и слични 
истражувања академската заедница ќе даде свој конкретен придонес 
во детектирањето на слабостите на системот за спречување на 
корупцијата во Република Македонија, како и во делот на 
реализација на стратешки мерки и активности во наредниот период, 
со цел сузбивање на оваа негативна општествена појава. 

 

Констатации и заклучоци 

 
Од досегашното излагање може да се констатира дека целта 

на истражувањето да се  согледаат перцепците на граѓаните за 
степенот на познавањата на корупцијата и начинот за нејзиното 
сузбивање е остварена и дека е извршена соодветна научна 
дескрипција на криминолошките, криминалистичките, асфалио-
лошките и кривично-правните карактеристики и последиците од 
корупцијата и коруптивните активности во Република Македонија. 

Една општа констатација е дека соработниците - истражувачи 
се добро прифатени од страна на граѓаните и успешно е спроведено 
анкетирањето. Од планираните 1.465 анкетни прашалници 

                                                 
42Целосен назив РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЈАТА - 
ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2013 во прилог на 
СООПШТЕНИЕТО НА КОМИСИЈАТА ДО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СОВЕТОТ Стратегија за проширување и главни предизвици 2013 – 
2014{КОМ(2013)700 конечна верзија 
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(неуспешни се 52, а во 194 случаи соработниците контактирале 
повеќе од еднаш), успешно се одговорени 1.210 анкетни 
прашалници. Како покарактеристични причини за одбивање би 
можеле да ги наведеме следните: 

- Недостаток на заинтересираност.  

- Контактираниот веќе учествувал во слично истражување. 

- Загриженост за анонимноста и доверливоста. 

- Членовите на домаќинството се познати личности и се 
загрижени дека за нивното учество може да се дознае. 

Можеме да констатираме дека граѓаните се заинтересирани 
да учествуваат во истражувањето кога станува збор за корупцијата, 
која ги засега сите граѓани подеднакво. Сепак, кај еден помал дел од 
граѓаните сѐ уште постои затвореност и недостаток на желба за 
слободно искажување на своето мислење за одредена проблематика 
која директно ги засега сите, пред сѐ плашејќи се за последиците 
кои би можеле да следуваат за јавно искажаниот став и мислење. 
Овој процент во просек изнесува околу 15% на лица кои не сакаат да 
се изјаснат по одредени прашања во врска со корупцијата, што 
создава сомневање дека граѓаните не се чувствуваат слободни да се 
изјаснат и дека постои одреден страв во врска со нивното 
изразување на лични ставови  во врска со корупцијата. 

Во однос на прифатеноста и отвореноста на институциите за 
соработка и потполнување на анкетните прашалници подобра 
прифатеност и учество во истражувањето е евидентиран кај припад-
ниците на Министерството за внатрешни работи и Царинската 
управа, за разлика од Основен суд 2 во Скопје и Основното јавно 
обвинителство во Скопје, каде е евидентна поголема затвореност и 
понизок степен на подготвеност за соработка. 

Поради репрезентативност на примерокот истражувањето е 
спроведено на цела територија на Република Македонија, опфаќајќи 
37 општини во 8 плански региони. Бројот на испитаници е нешто 
помал во Југозападниот плански регион затоа што при реализацијата 
тимот се сретна со неможноста да ангажира доволен број 
соработници, но и поради тоа што дел од соработниците, посебно за 
Кичево и Дебар не ја завршија теренската работа, што објективно ги 
намали специфичностите на територијалната дистрибуција. 
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Со реализацијата на истражувањето се потврди и појдовната 
хипотеза на истражувањето и тоа: корупцијата претставува сериозна 
закана за секое општество, а во тие рамки и за македонското, како 
заедница со специфичен економски развој. Имено, се потврдија 
претпоставките дека корупцијата е присутна како општествено 
опасен феномен во Република Македонија, но и како казниво 
поведение, односно дека во земјава се ивзршуваат и кривични дела 
од областа на корупцијата. 

Други хипотетички ставови кои беа предмет на истражување 
се следниве: 

-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. Со оваа претпоставка со истражувањето се потврдува дека 
знаењата на граѓаните за корупцијата, всушност, се добиени 
првенствено од медиумите, потоа следуваат пријателите како извор 
на сознанија, натаму образовните институции, семејството, 
работната средина. Но, доминираат средствата за јавно информи-
рање како извор на сознанија за корупцијата во Република Македо-
нија, оттука се поставува и прашањето за начинот на дистрибуција 
на вестите, слободата на медиумите и слично, како услови за 
создавање на релевантни медиуми кои пренесуваат веродостојни 
информации и податоци за корупцијата во земјата. Исто така, 
новите трендови на влијание на политичките партии врз медиумите 
и т.н. „самоцензура“ од страна на уредниците и новинарите значајно 
влијае врз перцепцијата на граѓаните за сите општествено-
политички феномени вклучувајќи ја и корупцијата. 

-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. Резултатите од истражувањето покажуваат 
дека во најголем број случаи ризикот за изложување на корупција е 
во случаите за остварување на правата од здравствено осигурување, 
како и други случаи кога се дава мито. 

Во анкетирањето опфатени се испитаници на возраст од 18 до 
78-годишна возраст. Може да се оцени дека е остварена репрезен-
тативност според возраста. Имено, 35,9% од испитаниците се на 
возраст до 30 години, односно 53,6% на возраст до 40 години. На 
возраст од 31 до 50 години се 41,8%, а додека 20,8% се на возраст од 
51 до 70 години. 
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Во истражувањето подеднакво се опфатени сите етнички 
заедници во рамките приближно на структурата на населението во 
Република Македонија на возраст над 18 години. Анализите 
укажуваат дека националната припадност не е причина за поголема 
или помала изложеност на корупцијата. Но во однос на изложеноста 
на ризикот на корупција - давањето мито е поврзано со 
националната припадност, односно дали определени припадници на 
националните групи се поизложени на ризик на корупција. Од 
пресметката на тестот може да се заклучи дека тестот покажува 
определена врска меѓу националната припадност на испитаникот и 
изложеноста на корупција, односно давањето мито. 

Според работниот однос речиси половина од испитаниците 
се вработени, односно 47,5%, по што следуваат невработените, 
учениците, пензионерите и сл.  

Од анкетираните опфатени се граѓани со сите степени на 
образование почнувајќи од: без образование, со основно, средно, 
вишо, високо образование, магистри и доктори на науки. Повеќе од 
половина или 52,30 % се со средно образование која е и најдоми-
нантна популација во државата и која е најмногу изложена на 
ризикот на корупцијата. 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. 

Интересни се размислувањата на граѓаните во предлагање 
мерки од нивна страна за надминување на корупцијата во Република 
Македонија како, на пример: би требало да се зголеми едукацијата 
кај граѓаните, да се спроведат построги законодавни мерки во 
борбата со корупцијата, граѓаните треба да имаат пристап до 
информациите, за да се намали бројот на корупцијата граѓаните 
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. 

Во перцепциите на граѓаните на Република Македонија, 
доминира свеста и убедувањето дека сите понудени облици на 
корупција се застапени, но притоа давањето и примањето мито е 
најчест облик на корупција, потоа следи тријадата давање, примање 
мито и злоупотребата на овластувањата. Ова укажува на мислењето 
на граѓаните дека примањето мито е почест облик на корупција од 
давањето, не сметајќи дека за да прими лицето мито, некој треба да 
го даде митото на лицето кое се подмитува. Покрај овие два облика 
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на корупција една третина од испитаниците смета дека и 
злоупотребата на положбата и овластувањата, исто така, е доста 
присутна во нашето општество, додека на останатите облици не се 
обрнува внимание во голема мера. Тоа е индикатор дека определени 
облици и инструменти на контрола отсуствуваат, односно дека 
законските механизми недоволно ја остваруваат контролната 
функција. 

Во однос на половата застапеност констатирано е дека и 
двата пола се изложени на ризик на корупција, елементарната 
анализа покажува дека мажите нешто позначително се изложени на 
ризик од давање мито, објаснувањето може да се насочи и кон тоа 
што мажите најчесто се во ситуација да ги решаваат прашањата 
поврзани со институциите и услугите, додека, пак, пропорцијата на 
испитаниците (мажи и жени) што се декларираат дека не сакаат да 
се изјаснат покажуваат приближна еднаквост. 

Направена е анализа на тоа дали образованието на граѓаните 
влијае врз зголемување на корупцијата. Можеме да констатираме 
дека степенот на образованието не влијае на тоа дали испитаникот е 
изложен на ризик да даде мито. Причините треба да се бараат на 
друго место. 

Изложеноста на ризик од корупција по региони покажува 
дека испитаниците од Скопскиот плански регион во четири облика 
се на прво место (пари во готово, пари на сметка и услуги од разна 
природа), Регионалната дистрибуција покажува дека постои 
интензитет на врска меѓу неа и обликот на подмитување. 

Интересна е анализата на одговорите на граѓаните и на 
институциите за  најкорумпирани институции. За граѓаните 
најкорумпирани институции се: 1. Царината, 2. политичките лидери, 
3. политичките партии, 4. судиите, додека според анкетираните 
вработени во институциите најкорумпирани се: 1. судиите, 2 
политичките партии, 3. лекарите 4. политичките лидери. Од прег-
ледите може да се констатира дека според редоследот на 
корумпираноста овие две групи испитаници се поклопуваат во 
оценките и редоследот кај: носители на државни (управни) функции 
на петто место, потоа кај инспекциските органи на шесто место и кај 
универзитетските професори на десетто место. 

Но, сепак, анализирајќи ја оценката на испитаниците за 
учеството на политичарите во корупцијата во Република 
Македонија, јасно се наметнува ставот дека тие се најизложени на 
ризик од корупцијата во економско-финансиската сфера, поточно, 
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при јавните набавки. Веројатно, досегашните корупциски скандали 
во делот на јавните набавки се причина за ваков став на граѓаните, 
што е сериозен идикатор во кој дел треба да се преземат мерки и 
активности за превенирање на корупцијата и нејзино намалување. 
Оваа констатација упатува на заклучок дека за доминанатен облик е 
земена институционалната корупција која е директно насочена на 
сметка на Буџетот на Република Македонија. 

Ако се анализира обликот на корупција - примање мито, 
тогаш несомнено може да се процени дека највисоко се рангирани 
судовите со средна оценка од 8,30, потоа со оценка од 7,53, 
следуваат градоначалниците, па управната власт (министерства) со 
оценка од 7,53, извршната власт (Владата) со оценка од 7,46 и 
Министерството за внатрешни работи со оценка 7,12. 

Загрижува фактот што граѓаните имаат негативна перцепција 
дека политичките партии и лидерите на политичките партии се 
корумпирани во Република Македонија што укажува на 
недемократичност на нашето општествено уредување како и 
постоење на однесувања кои се казниви поведенија и за кои треба да 
се спроведат одредени оперативни и истражни дејства, со цел нивно 
докажување. Од друга страна, пак, повторно се наметнува 
ситуацијата на злоупотреба на службената положба на истите тие 
лица кои се обидуваат да ја искористат својата службена положба, 
со цел непреземање на откривачките мерки и активности. 

Исто така, како резултат на истражувањето загрижува и 
фактот што носителите на јавни и државни функции се перцепираат 
како лица кои се корумпирани поради ситуациите на непотизам, кои 
ја злоупотребуваат својата положба за помош на други лица. Така, 
покрај негативната оценка за политичките партии и нивните лидери, 
негативна оценка се дава и за државната администрација, што 
укажува на фактот дека сѐ уште се потребни реформи, со цел 
нејзино професионализирање и унапредување, како и зголемување 
на нивото на квалитетот на услугите кои тие ги пружаат. 

Корелациската анализа укажува дека облиците на корупција, 
што се предмет на оценка на испитаниците, покажуваат висок 
степен на поврзаност, поточно висок степен на интензитет на 
врските меѓу облиците на корупција. Тоа значи дека преземањето на 
определен облик на корупција претпоставува или придонесува за 
појавата на друг сличен облик. Затоа, треба да се констатира дека 
елеминирањето на определен облик на корупција ќе претпостави 
намалување или губење на друг облик. 
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Бројни индикатори укажуваат на корупцијата и тие не се 
сметаат за сериозно кршење на професионалната етика или 
воспоставениот кодекс на честа. Се смета за „нормално“, ако 
изразите благодарност, на пример, со „ситен поклон“ или 
„бесплатен ручек“, спонзорирање на учество на некоја меѓународна 
манифестација, сѐ до обезбедување на крстарење по некои егзотич-
ни места, дружење на адвокати со судии, прифаќање на донации за 
градежни работи и опрема на институцијата и слични активности. 
Ваквите примери на „внимание“ не се сметаат за кршење на 
нормите, или правилата на кодексот.  

Може да се констатира дека повеќе од една четвртина 
испитаници - граѓани одговориле потврдно за тоа дека биле во 
ситуација, или биле изложени на ризик да дадат мито. Во таква 
ситуација се наоѓале и една четвртина од испитаниците од стручната 
јавност. 

Најизложен на ризик на корупција е граѓанинот во 
ситуациите „кога бара работа (вработување) и при напредување на 
работа“,просечната оценка изнесува 4,88. Следната оценка е нешто 
пониска и изнесува 4,57 и се однесува на „ситуациите кога сака да 
оствари добивка (имотна или друга), или да се забрза постапка 
надвор од утврдената процедура“, па следуваат ситуациите „кога 
сака да ги избегне последиците од сторените прекршоци 
(сообраќајни, финансиски и слични)“ со оценка 4,28, „кога сака да 
оствари имотна добивка во согласност со законот по скратена 
процедура“ со оценка 4,16, „кога пред органите на јавната управа 
сака да ги оствари своите законски права во краток временски 
период и надвор од процедурата“ со оценка 4,12 „кога треба да се 
запише на факултет и при полагање на испит“ со оценка 4,09 и со 
најниска оценка од 4,05 во ситуациите „кога граѓанинот има потреба 
за остварување на право од здравствено осигурување (забрзување на 
здравствени интервенции)“. 

Од анализата на резултатите може да се констатира дека 
носителот на државната (управна) функција најмногу е изложен на 
ризик во ситуациите „кога се врши реализација на јавните набавки“, 
тој ризик е оценет со оценка 2,99. Може да се констатира дека оваа 
оценка е особено висока, односно од можните 4,00 овде просечата 
оценка е речиси 3, што значи дека во оценките на испитаниците  
доминираат оценките за степенот на ризик од корупција. 

Врз основа на резултатите добиени од примената на 
аналитичката постапка Факторска анализа, со анализа на матрицата 
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на интеркорелација, како ротирањето на факторите,  може да се 
констатира за да се примени систем на варијабли, поточно висината 
на коефициенти на корелација кои покажуваат различни и во 
определен број на статистички значајни вредности. Со помош на 
Varimax ротацијата на варијаблите, 19 ајтеми кои остваруваат висок 
степен на внатрешна конзистентност (Cronbach's Alpha 0,879) и се 
дефинираат како фактор на: 

- корупција кај институциите и носителите на определени 
функции, 

-  корумпираност на  јавниот сектор, односно јавните 
услуги, 

-  корупција на заштитните органи и 
-  цивилната структура. 
Ваквата диференцијација е аналитичка. Таа ги изразува 

тенденциите и укажува на определена факторизација, но 
натамошните истражувања и продлабочени анализи, со вкрстување 
на методолошките постапки ќе можат да зборуваат за утврдувањето 
на факторите кои објективно го определуваат степенот на корупција 
и кои ќе придонесат за градењето на појмовна апаратура која нема 
да предизвикува или ќе ги намалува разликите во теориската и 
емпириската интерпретација. Истражувачките резултати индицираат 
на таквите состојби. 

Најзастапен начин на информирање на граѓаните за 
корупцијата е преку медиумите, односно може да се заклучи дека 
повеќето од половината испитаници за корупцијата се информирале 
и научиле од средствата за јавно информирање. Се поставува 
прашањето за објективноста на медиумите и нивната подложност 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.  

Доминира свеста дека најмногу се злоупотребуваат овласту-
вањата и дека тие злоупотреби се најголемиот извор на корупцијата 
и коруптивното однесување А тоа, пак, од своја страна претставува 
сериозен индикатор дека одредени облици на контрола на 
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државните институции се отсутни, односно дека законските 
механизми не ја остваруваат контролната функција. 

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 е со работа на надлежните органи и 
институции што се занимаваат со борба против корупцијата за што е 
добиена оценка 4,76 од можната највисока оценка 7. Најголем дел 
од граѓаните се изјасниле дека најголем успех во справување со 
корупцијата ќе има со построго казнување на сторителите со оценка 
5,76, (од можната 8, што е највисоко). Како и за репресивните мерки 
испитаниците позитивно се изјасниле со висок просек од 87,7%, што 
подразбира дека репресивните мерки даваат значаен придонес во 
борбата против корупцијата. 

Граѓаните даваат и негативна оценка за подготвеноста на 
иституциите за борба против корупцијата, што укажува на ставот 
дека ниту партиите, ниту институциите не се перцепираат како 
органи и институции кои ќе се вклучат активно во спречувањето на 
појавата на корупција. Од друга страна, пак, граѓаните сметаат дека 
тие можат да се вклучат во борбата против корупцијата преку 
доследно почитување на законите, етичките норми и кодексот. Исто 
така, сметаат дека е потребно намалување на корупцискиот ризик 
преку усовршување на законодавството и практиката во инсти-
туциите на власта.  

Во однос на мерките кои се применуваат за спречување на 
корупцијата граѓаните сметаат дека репресивните мерки даваат 
значаен придонес во борбата против корупцијата. Дури испитани-
ците им даваат предност на применувањето на репресивните мерки 
во однос на превентивните, што укажува на фактот дека 
превенцијата не ја согледуваме како значајна мерка за спречување 
на корупцијата, но и дека преку репресија и казнување треба да ги 
сузбиваме негативните општествени појави меѓу кои и корупцијата. 
Ова можеби укажува и на менталитетот на населението кое доколку 
не ја почувствува казната „на своја кожа“ не ги согледува 
негативните ефекти од одредени поведенија. Исто така, овој факт 
укажува дека традиционално превенцијата не е на прв план за сузби-
вање на одделни видови на криминал во Република Македонија и 
дека во наредниот период треба да се работи на нејзино адекватно 
имплементирање во системот на социјална заштита и системот на 
државните органи надлежни за справување со корупцијата.  
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Извадоци од рецензијата на проф. д-р Љупчо Арнаудовски 
 
Општа оцена на трудот. Наставно-научниот совет на 

Факултетот за безбедност - Скопје, ме определи за рецензент на 
Извештајот за спроведеното истражување под наслов : „Мислењето 
на граѓаните на Република Македонија за корупцијата“ од 
авторите проф. д-р Цане Мојаноски, вонреден проф. д-р Марина 
Малиш-Саздовска, вонреден проф. д-р Марјан Николовски и доцент 
д-р Катерина Крстевска. Mожам да констатирам дека Извештајот е 
позитивен и ПРЕДЛАГАМ -  негово објавување и печатење. По 
мислење на рецензентот, студијата да биде јавно промовирана, на 
кој начин ќе биде достапна, особено до органите на институциите 
кои се непосредно ангажирани и дејствуваат во областа на 
спречување на корупцијата. 

Студијата под наслов „Мислењето на граѓаните на 
Република Македонија за корупцијата“, при состојба во нашата 
држава која се карактеризира со мноштво анкети - истражувања за 
корупцијата во Република Македонија од повикани и неповикани, 
од компетентни и некомпетентни истражувачи, претставува студија 
која заслужува внимание поради начинот на кој е одреден интересот 
и предметот, применетите методолошки постапки во испитувањето 
на информираноста на граѓаните и нивните ставови спрема 
корупцијата, особено онаа што е врзана за функционирањето на 
државните органи и институции и конципирање на политиката за 
нејзино спречување, превенирање и сузбивање. И покрај проблемите 
со кои се сретнуваат авторите при обликувањето на примерокот на 
истражувањето, тие применуваат методолошки постапки и 
инструменти, методи во обработка на добиените податоци кои 
придонесуваат за валидноста на добиените резултати и нивната 
вредност да се оцени во согласност со принципот кој е научен и 
релијабилен. Овој пристап им овозможи да дојдат до резултати кои 
укажуваат на состојбите на корупцијата во Република Македонија 
како криминална но и општествено негативна појава, да се добијат 
сознанија за пристапот на граѓаните кон оваа појава и да се лоцираат 
подрачјата во кои таа има доминантно значење. Истражувањето 
укажува на присуството на недоволно агилен став и однос на 
надлежните во борбата против оваа појава, повеќе декларативност 
отколку активност. На тој начин создаваат претпоставки, да се 
приближиме кон проблемот на корупцијата во Република 
Македонија. 
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И покрај сите вредности што ова истражување ги има, 
укажувам на недостиг, отсуство на извори на сознанија, 
информации за феноменолошките карактеристики на корупцијата во 
Република Македонија, за нејзините носители и начините на кои 
тие, граѓаните, можат да го дадат својот придонес во нејзиното 
спречување, сузбивање и превенирање. Прашањето на изворите на 
информации заслужува и натамошна обработка, посебно присуст-
вото на јавноста и достапноста на информациите до граѓаните.  

Забелешките не ја намалуваат вредноста на студијата, но 
имаат значење на научна расправа со авторите на студијата. Во таа 
смисла тие упатуваат на она што треба да се работи во оваа област и 
во иднина, вклучувајќи ги авторите на оваа студија. Вредноста на 
резултатите од истражувањето се зголемува со тоа што авторите во 
обработката на резултатите се користат со методолошки постапки и 
инстументи кои веќе се верификувани во истражување во други 
земји и кои во криминологијата се сметаат за верификувани. 

Заклучоците од истражувањето се користат да се претстават 
факторите на корупцијата низ одредниците: фактори на институ-
ционална корупција, фактори на корупција во јавниот сектор и 
услуги, фактори на корупција во заштитени органи и фактори на 
цивилна корупција, како подрачја кои предизвикуваат најголем 
интерес но и подрачја кои и натаму бараат следење, дефинирање и 
верификација на нивното значење како фактори со влијание врз 
настанувањето на одделните видови корупција како што се наведени 
во завршниот текст. 
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Извадоци од рецензијата на проф. д-р Миодраг Лабовиќ 

 
Општа оцена на трудот. Наставно-научниот совет на 

Факултетот за безбедност - Скопје, ме определи за рецензент на 
Извештајот за спроведеното истражување под наслов : „Мислењето 
на граѓаните на Република Македонија за корупцијата“ од 
авторите проф. д-р Цане Мојаноски, вонреден проф. д-р Марина 
Малиш-Саздовска, вонреден проф. д-р Марјан Николовски и доцент 
д-р Катерина Крстевска. Иако, резултатите добиени од истражу-
вањето на јавното мислење на граѓаните на Република Македонија 
за корупцијата се однесуваат само во доменот на конвенционалната 
корупција без да бидат опфатени суптилните облици и типови на 
неконвенционалната корупција, сепак, оцена на рецензентот е дека 
тие претставуваат методолошки валидни индикатори, коишто 
можат да послужат за понатамошни продлабочени истражувања 
и анализи за мултидимензионалниот и комплексен феномен на 
корупцијата. 

Неопходноста на истражувањето на јавното мислење на 
граѓаните  е во тоа што преку ваквите истражувања можат да се 
добијат релевантни индикатори за перцепцијата на граѓаните, а со 
понатамошни истражувања и за состојбите во определена област на 
општеството (во случајов со корупцијата) во согласност со знаењата 
и искуствата на граѓаните. Тие се истовремено и добра основа да се 
види на што во иднина треба да се посвети поголемо внимание 
преку разните форми на едукација на граѓаните, со цел за 
подобрување на нивните знаења за корупцијата во сите нејзини 
димензии, облици и типови. Исто така, истражувањето на јавното 
мислење на граѓаните има за цел да ја подигне свеста за сериозната 
закана од корупцијата и борбата против ова зло. Ова е многу важно, 
бидејќи без знаењето на граѓаните за тоа што претставува 
корупцијата во сите нејзини димензии, облици и типови и без 
постоење на доволно свест за активно учество на граѓаните во 
пријавувањето на корупцијата пред надлежните органи, борбата 
против неа, едноставно, ќе биде невозможна.  

Истражувањето е коректно спроведено. Соработниците - 
истражувачи се добро обучени и прифатени од граѓаните. Од 
планираните 1.465 анкетни прашалници, неуспешни се само 52, а во 
194 од случаите соработниците контактирале повеќе од еднаш. 
Генерална констатација е дека анкетирањето успешно е спроведено 
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во согласност со најдобрите знаења во оваа област во светот, при 
што се одговорени 1.210 анкетни прашалници. Единствена 
забелешка во овој дел, којашто самите автори на Истражувачкиот 
извештај ја констатираат (стр.10) е тоа дека поради недостигот на 
соработници во планскиот регион на Југозападна Македонија, 
пропорционалната застапеност на испитаниците од овој плански 
регион во целокупниот примерок не одговара на реалната 
пропорционална застапеност на населението од овој дел на 
Македонија во вкупната популација. 

Што се однесува до веродостојноста на добиените податоци 
од истражувањето, сметам дека во голема мера тие се прецизни 
поради успешната примена на SPSS пакетот, којшто навистина 
претставува полезна алатка, не само што ја олеснува работата, туку 
и значајно придонесува за квантитативната анализа на податоците и 
следењето на интеркорелациите меѓу варијаблите. 

Врз основа на погоре изнесеното општа оцена на рецензентот 
е дека презентираните резултати од истражувањето во Извештајот, 
претставувaат методолошки валидни индикатори, коишто можат да 
послужат за понатамошни продлабочени истражувања и анализи за 
мултидимензионалниот и комплексен феномен на корупцијата. 
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