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Главни заклучоци

• Армијата ужива најголема доверба од граѓаните. Полицијата, заедно со верските заедници, го 
дели второто место, но нискиот процент (43 %) укажува на сѐ уште незадоволителна доверба. 
Од друга страна, полицијата е драстично попозитивно перципирана во однос на другите актери 
на кривичноправниот систем (судството и обвинителството остануваат најнегативно оценети 
институции).

• Граѓаните, генерално, се чувствуваат безбедно, особено кога станува збор за нивната непосредна 
средина, односно населбата и градот/селото во кои живеат. Сепак, нивните главни грижи 
произлегуваат од егзистенцијални прашања, како економската сигурност, здравството/Ковид 19 и 
политичката нестабилност.

• Поголем е процентот на граѓани што имаат позитивна перцепција за професионалноста на 
полицијата, отколку оние што имаат негативна. Сепак, преовладуваат негативните перцепции за 
транспарентноста на полицијата, додека, истовремено, граѓаните се согласуваат дека е полицијата 
зависна од партиските, владините и од бизнис-интересите. Перцепциите за полицијата се 
попозитивни кај етничките Албанци отколку кај етничките Македонци, што ги руши стереотипите за 
ниската доверба на етничките Албанци во оваа институција.

• И покрај тековните реформи, кои треба да ја осигураат приватноста на граѓаните и да влеат чувство 
на сигурност, а кои се значајни особено поради темелно нарушената доверба кон безбедносниот 
систем во текот на политичката криза од 2015-2016 година, половина од испитаниците сметаат дека 
тајните служби ги прислушуваат противниците.

Методологија

Испитувањето на јавното мислење во 2020 година е спроведено од страна на агенцијата Индаго од 
Скопје, преку компјутерски потпомогната телефонска анкета (CATI), во периодот 10 декември – 21 
декември 2020 година, на репрезентативен примерок од 1003 испитаници со маргина на грешка од 
+/- 3 %.

Методолошката исправност на анкетата е одговорност на Индаго, додека прашалникот беше 
подготвен од тимот на ЕВРОТИНК.
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1. Највисока е довербата во Армијата, 
најниска – во судството и во 
обвинителството

Истражувањето на јавното мислење покажа 

дека, во согласност со очекувањата, Армијата 

ужива најголема доверба од граѓаните. Ниту една 

друга од посочените институции не ја добила 

довербата од апсолутно мнозинство граѓани (над 

50 % доверба). Веднаш по Армијата, најголема 

доверба уживаат полицијата и верските 

заедници, со идентична оценка од 43 %. Од 

друга страна, најниска е довербата во судството 

и во обвинителството (14 % доверба, 68% 

недоверба), по што следува Државната комисија 

за спречување на корупцијата (ДКСК). Овие 

податоци укажуваат на ниско ниво на доверба 

во системот за обезбедување на кривична 

правда и борба против неказнивоста, што 

е особено значајно во периодот кога од 

државата се очекува да покаже значајни 

резултати во борбата против организираниот 

криминал и корупцијата. И покрај тоа што 

довербата во полицијата е релативно висока, 

и ова е една од институциите во кои се има 

највисока доверба, резултатите од нејзината 

работа можат да паднат во вода, доколку 

кривичните дела што се расветлени од 

страна на полицијата не добијат соодветна и 

праведна судска разрешница, што е во описот 

на работата на правосудството (судовите и 

обвинителството).
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Графикон 1: Доверба во институциите
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Мојата населба е безбедно 
место за живеење

Мојот град/село е безбедно 
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Северна Македонија е 
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Не се согласува (оценки 1 и 2)

Ниту се согласува, ниту не се согласува (оценка 3)

Се согласува (оценки 4 и 5)

2. Граѓаните се 
чувствуваат безбедно

Најголемиот дел од граѓаните се чувствуваат 

безбедно во местото каде што живеат – 

високи 82 % од испитаниците одговориле 

дека e нивната населба безбедно место за 

живеење. Овој процент се намалува кога 

се зема предвид пошироката заедница, но 

сѐ уште останува висок. На пример, 76 % од 

испитаниците се согласиле дека нивниот 

град или село е безбедно место за живеење, 

додека 60 % од нив дека Северна Македонија е 

безбедно место за живеење. Со други зборови, 

граѓаните се чувствуваат безбедно во својата 

непосредна средина, во местото и меѓу луѓето 

што ги познаваат. Колку се оди подалеку кон 

„непознатото“ и „подалечното“, се чини дека 

владее поголема недоверба и претпазливост за 

сопствената безбедност. 

 Во однос на безбедноста во поблиската 

заедница (сопствената населба или град/село), 

не се забележани значителни разлики врз 

основа на демографските карактеристики на 

испитаниците. Тоа е индикатор дека граѓаните 

генерално се чувствуваат безбедно, без 

разлика на својот пол, возраст, етничка 

припадност или образование. Варирање на 

процентите постои во однос на местото на 

живеење, односно жителите во руралните 

средини, генерално, се чувствуваат побезбедно 

од оние во урбаните.

Сепак, може да се забележат одредени разлики 

кога станува збор за перцепциите за Северна 

Македонија како безбедно место за живеење. 

Забележлива е мала разлика меѓу мажите и 

жените, каде што 61 % од мажите испитаници 

и 58 % од жените испитаници одговориле дека 

Северна Македонија е безбедно место за 

живеење. Натаму, чувството за безбедност се 

чини дека се зголемува и со возраста, односно 

повозрасните граѓани повеќе се согласуваат 

со оваа изјава. Незначително се пониски 

процентите кај етничките Македонци (57 %) 

наспроти етничките Албанци (65 %), како и кај 

оние со средно (59 %) и високо образование (56 

%), наспроти оние со основно образование или 

помалку (71 %).

Графикон 2: Граѓаните и безбедноста
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Графикон 4: Градот/селото како безбедно место за живеење
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3. Егзистенцијалните прашања се 
главната безбедносна грижа

Најголемите грижи на граѓаните во однос 

на нивната безбедност се поврзани со 

криминалот – 36 %, економските причини (лоша 

економска состојба, невработеност итн.) – 36 

%, здравството/Ковид-19 – 31%, како и со 

политичките причини. Националните чинители, 

пред сѐ оние од безбедносниот сектор, треба да 

имаат предвид дека грижите со кои се соочуваат 

граѓаните го надминуваат традиционалното 

сфаќање на безбедноста, кое, пред сѐ, се 

поврзува со националната безбедност. 

Истовремено, овие податоци посочуваат дека 

задоволувањето на базичните егзистенцијални 

потреби, односно економската безбедност, е 

главната причина за несигурност на граѓаните, 

на исто рамниште со стравовите по сопственото 

здравје и здравјето на најблиските, кои ја 

обележаа 2020 година. Речиси еднаков процент, 

односно речиси една третина од испитаниците, 

се чини дека се вознемирени од политички 

причини – односно, тензичната политичка 

атмосфера, поларизацијата, несигурноста 

и политичките кризи негативно влијаат врз 

секојдневието на граѓаните и можноста 

опуштено да живеат, да работат, да творат и да 

напредуваат во својата средина.
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Графикон 6: Перцепции за закани по безбедноста

Која е главната причина што не се чувствувате безбедно



11

4. Полицијата е професионална, но 
не е транспарентна, а уште помалку е 
независна

Како што може да се забележи од првиот 

графикон за довербата во полицијата, може да 

се заклучи дека полицијата котира релативно 

добро во споредба со другите институции, а 

драстично подобро во однос на останатите 

институции на кривичноправниот систем. 

Сепак, уживањето доверба од само помалку од 

половина од популацијата е незадоволително 

за една толку важна институција, која честопати 

се смета за „лицето на државата“. Резултатот од 

30 %  недоверба речиси се совпаѓа со процентот 

(29 %) на оние што не веруваат дека полицијата 

ќе ги заштити доколку нивната безбедност е 

загрозена. Овој податок не е охрабрувачки, 

бидејќи во демократските општества единствено 

полицијата го има монополот на примена на 

сила и само од неа се очекува испорачување 

безбедност кон своите граѓани како врвно јавно 

добро. Доколку една од три граѓанки смета 

дека нема да добие институционална заштита 

на својата безбедност, тогаш монополот врз 

употреба на сила се проблематизира – граѓаните 

можат да посегнат по незаконски и/или 

нелегитимни начини на себезаштита. Позитивно 

е тоа што поголемиот дел (59 %), сепак, веруваат 

дека полицијата ќе ги заштити, додека 12 % дале 

средна оценка.

Од друга страна, пак, процентот на доверба 

(43 %) кореспондира со процентот на граѓани 

(44 %) што се согласиле дека е полицијата 

професионална во својата работа. Притоа, 

овие ставови ги делат подеднакво и жените и 

мажите. Разлики можат да се забележат според 

сите други демографски карактеристики – 

позитивните перцепции се чини дека растат со 

возраста (повозрасните лица имаат попозитивна 

перцепција), а се намалуваат со степенот на 

образование (лицата што имаат повисок степен 

на образование имаат понегативни перцепции 

за професионалноста на полицијата). Исто така, 

жителите на руралните средини во поголем 

процент (53 %) веруваат дека е полицијата 

професионална, во споредба со оние од урбаните 

средини (37 %). Значајни разлики се забележани 

по етничка основа, односно етничките Албанци 

имаат значително попозитивна перцепција (55 

%) од припадниците на другите етнички заедници 

(47%) и од етничките Македонци (39 %). Овие 

податоци ги рушат стереотипите од минатото 

дека безбедносниот апарат ги занемарува 

недоминантните етнички заедници.

Кога станува збор за транспарентноста, 

дистрибуцијата е речиси подеднаква, односно 

една третина се согласува (оценка 4 или 5) дека 

е полицијата транспарентна во своето работење, 

една третина не се согласува (оценка 1 или 2), 

додека една третина ниту се согласува ниту 

не се согласува (дале оценка 3). Повторно, кај 

етничките Албанци преовладуваат попозитивни 

перцепции (43 % се согласуваат дека е 
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полицијата транспарентна во своето работење) 

за разлика од етничките Македонци (29 % се 

согласуваат дека е полицијата транспарентна 

во своето работење). Во однос на другите 

демографски карактеристики, не се забележани 

драстични разлики.

Конечно, најпоразителни се резултатите во 

однос на независноста на полицијата. Дури 58 

% од граѓаните не се согласуваат со исказот 

дека полицијата во Северна Македонија е 

независна од партиските, владините или од 

бизнис-интересите. Процентот е најизразен 

кај етничките Македонци (60 % од нив не се 

согласуваат дека е полицијата независна), но 

ова мислење го делат и повеќе од половина од 

етничките Албанци (53 %) и од другите етнички 

заедници (56%). Негативните перцепции се 

поизразени кај граѓаните со повисок степен 

на образование, како и кај оние што живеат во 

урбаните средини. Овие податоци се показател 

дека реформите во полицијата за нејзина 

департизација треба допрва да се спроведуваат, 

како и да ги дадат своите резултати на 

начин кој ќе биде препознаен од страна на 

мнозинството граѓани. Доколку се смета 

дека е полицијата „заробена“ од партијата, од 

владата или, пак, од бизнисите, тогаш постои 

ризик оваа важна институција да игра клучна 

улога и во заробувањето на државата од 

страна на истите тие чинители.

Во пресрет на реформите во рамките на 

Поглавјето 24 од европското законодавство, 

неопходно е да се спроведат темелни 

промени во полицијата, преку соодветен 

систем за управување со човечките 

ресурси, кој ќе овозможи вработување и 

унапредување врз основа на заслуги и без 

политички влијанија, како и засилување на 

внатрешните и на надворешните механизми 

за надзор и контрола. Овие механизми не 

треба само да ги санкционираат повредите 

на законот туку и проактивно да работат на 

подигнување на професионалните стандарди 

и на полицискиот интегритет.

12%   
 

 
59%

  

 
  

 

29
%

Да

Не

Не знам

Графикон 7: Перцепција за полицијата како заштитник на граѓаните

Доколку вашата безбедност е загрозена, дали сметате дека полицијата ќе ве заштити?
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Графикон 8: Перцепција за професионалноста на полицијата: поделба по пол и возраст

Графикон 9: Перцепција за професионалноста на полицијата: поделба по етничка 
припадност, образование и место на живеење

Полицијата во Северна Македонија е професионална во својата работа

Полицијата во Северна Македонија е професионална во својата работа
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Графикон 10: Перцепција за транспарентноста на полицијата: поделба по пол и возраст

Полицијата во С. Македонија е транспарентна за своето работење
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Графикон 11: Перцепција за транспарентноста на полицијата: поделба по етничка 
припадност, образование и место на живеење
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Графикон 12: Перцепција за независноста на полицијата: поделба по пол и возраст

Полицијата во С. Македонија е независна од партиските, владините или од бизнис-
интересите
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Графикон 13: Перцепција за независноста на полицијата: поделба по етничка 
припадност, образование и место на живеење
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5. Сè уште се прислушува? 

Истражувањето на јавното мислење 

покажа дека, за жал, граѓаните сѐ уште 

не се убедени дека нивната приватност е 

заштитена. Речиси половина од граѓаните 

(49 %) се согласуваат дека тајните служби во 

Македонија ги прислушуваат комуникациите 

на луѓето што ги сметаат за противници, а 

само 17 % го тврдат спротивното. Покрај 

оние што ниту се согласуваат ниту не се 

согласуваат со оваа изјава (19 %), релативно 

е висок процентот на испитаници што не се 

впуштиле во давање своја оцена или мислење, 

односно 14 % рекле дека не знаат дали во 

државата се прислушуваат противниците. 

Минатите изданија на анкетното истражување 

ЕВРОМЕТАР покажаа дека, традиционално, 

околу половина од испитаниците веруваат во 

ваквото тврдење низ годините, без разлика која 

политичка партија е на власт. 

Ова прашање е многу важно за легитимитетот на 

власта и довербата на граѓаните во институциите 

и во реформските процеси. Во изминатите години 

се спроведе реформа на системот на следење 

на комуникациите, а во тек е и реформата на 

безбедносно-разузнавачките служби, кои требаше 

да дадат гаранции дека алатките и механизмите 

за ограничување на приватноста ќе се користат 

исклучиво за легитимни и законски пропишани 

цели. Потребно е властите и натаму поактивно 

да се залагаат за спроведување на овие 

реформи, како и за засилување на надзорните и 

контролните механизми, кои треба да ги осигураат 

граѓаните дека нивната приватност е заштитена.

0

10

20

30

40

50

Не се согласува 
(оценки 1 и 2)

Ниту се 
согласува, ниту 
не се согласува 

(оценка 3)

Се согласува 
(оценки 4 и 5)

Не знам / 
Одбива да одговори

17%
19%

14%

49%

Графикон 14:  Перцепции за приватноста: тајните служби ги прислушуваат противниците 
на власта
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Графикон 15:  Перцепции за приватноста низ годините: тајните служби ги прислушуваат 
противниците на власта
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