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Hulumtimi i mendimit publik është bërë nga agjencia Brima nga Shkupi, përmes anketës telefonike të 

asistuar me kompjuter (CATI) në platformën NIPO, në periudhën nga 23 Nëntori deri më 30 Nëntor 

2021, në një kampion përfaqësues prej 1001 të anketuarve, me një diferencë gabimi prej + / - 3%.

Korrektësia metodologjike e anketës është përgjegjësi e Brima-s, ndërsa pyetësori është përgatitur 

nga ekipi hulumtues i EUROTHINK - Qendra për Strategji Evropiane, në bashkëpunim me ekipin e 

Brimës.

SHËNIM METODOLOGJIK
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Në momentin e matjes, qytetarët kanë besim më të madh në Ushtrinë e R. së Maqedonisë së Veriut

(47%), në Presidentin e R. së Maqedonisë së Veriut (31%), në bashkësitë fetare (30%), si dhe në polici.

(25%), ndërsa më së paku besim kanë në gjyqësi (8%) dhe në prokurori (8%). Duhet të theksohet se

besimi në institucione është shumë i ndërlidhur me përkatësinë partiake të publikut - mbështetësit e

opozitës kanë një qëndrim negativ më të lartë se sa mbështetësit e partive politike në pushtet.

Gjithashtu duhet theksuar se në këtë matje të mendimit publik, policia fiton më shumë besim në 

raport me aktorët e tjerë të sistemit të drejtësisë penale (gjyqësia dhe prokuroria mbeten institucionet 

me vlerësime më negative).

Kur flasim për punën e policisë së R. së Maqedonisë së Veriut, qëndrimi negativ dominon në vlerësimin

e të gjitha aspekteve të matura. Megjithatë, 30% janë të mendimit se policia është profesionale në

punën e saj; 26% që ëshë efikase; 22% që është transparente; 20% që është përgjegjëse; 16% merr

parasysh mendimet dhe nevojat e qytetarëve në marrjen e vendimeve për punën e tyre dhe në

përqindjen më të ulët që policia është e pavarur nga interesat partiake, qeveritare apo biznesi (13%).

Karakteristikat si transparenca, përgjegjshmëria dhe gjithëpërfshirja në vendimmarrje në punën e

policisë janë parametra që projekti i analizon më në detaje. Prandaj, bashkë me këto aspekte, ky

hulumtim i mendimit publik merr parasysh edhe kontaktin me policinë, qëndrimet për kontrollin e

brendshëm të policisë, punën e policisë në pandeminë e KOVID 19, qëndrimet për konceptin „Policia

në komunitet“, përkatësisht ”community policing”.

Pavarësisht vlerësimit të përgjithshëm negativ për punën e policisë, qytetarët që kanë pasur kontakte

personale vlerësojnë pozitivisht profesionalizmin e punonjësve të policisë në punën e tyre. Kjo

kontradiktë krijon përshtypjen se qëndrimi i përgjithshëm ndaj punës së policisë profilizohet nga

faktorë të tjerë (si p.sh. preferenca politike e përmendur tashmë), dhe jo si qëndrim i ndërtuar mbi

përvojën personale dhe konkrete nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me punonjësit e policisë.

SUMMARY – KEY FINDINGS
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Përqindja e qytetarëve (1.7%) që kanë pasur nevojë të paraqesin në kontrollin e brendshëm në polici

është e vogël dhe mendojnë se kontrolli i brendshëm në polici nuk kontribuon në uljen e korrupsionit

dhe joprofesionalizmit në organizatë.

Në kushte të pandemisë KOVID-19, 13% kanë pasur nevojë të kontaktonin policinë për çështje të

lidhura me pandeminë (për të kërkuar leje lëvizjeje, për të raportuar shkelje të masave mbrojtëse, etj.)

Interesant është fakti se sërish shumica e qytetarëve që kanë qenë në kontakt me policinë për çështje

që kanë të bëjnë me pandeminë janë të kënaqur nga vetë kontakti. 61% e qytetarëve e vlerësojnë

pozitivisht policinë në kryerjen e detyrave të saj gjatë pandemisë KOVID-19.

Sa i përket temës në lidhje me „community policing“, gjegjësisht „punën e policisë në komunitet“, si

koncept i punës së policisë dhe organizimin e punës së policisë në nivel lokal, vetëm 9% e të gjithë

anketuarve kishin dëgjuar për këtë koncept. Këta të anketuar vlerësojnë pozitivisht funksionimin e

konceptit „Policia në komunitet“.

Edhe më e ulët është përqindja e të anketuarve (5.4%) të cilët janë të njohur me rolin dhe punën e

Këshillit Lokal për Parandalim në komunën e tyre.

Kjo çon në përfundimin se duhet të forcohet promovimi/informimi i publikut për konceptin “Policia në

Komunitet”, si dhe puna e Këshillit Lokal për Parandalim (KLP), me qëllim që të fitoj një afirmim shumë

më të gjerë.
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Për matjen e besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore është përdorur një shkallë matëse prej

1 deri në 5, ku 1 = Aspak nuk kam besim, ndërsa 5 = Kam besim të plotë (Grafiku 1).

Besim më të madh qytetarët kanë në Ushtrinë e R. së Maqedonisë së Veriut (47%, si përmbledhje e 

përgjigjeve 5 dhe 4), pastaj te Presidenti i R. së Maqedonisë së Veriut (31%), si dhe te bashkësitë fetare 

(30%). Në polici besim kanë 25% e qytetarëve të R. së Maqedonisë së Veriut.

Besimi më i vogël është shfaqur te gjyqësia (8%) dhe prokuroria (8%).

Kur flasim për policinë, besimi është i përcaktuar nga preferencat partiake, kështu që 43% e 

mbështetësve të VMRO-DPMNE-së nuk i besojnë aspak policisë, kundrejt 7% të mbështetësve të 

LSDM-së. E përmbledhur (nota 1 + 2), tregon se gjysma (52%) e mbështetësve të VMRO-DPMNE-së nuk 

i besojnë policisë, krahasuar me 22% të mbështetësve të LSDM-së.

Te blloku shqiptar në përqindje më të lartë dominon nota „3“ (as „po“ as „jo“). Besim (përmbledhje e 

përgjigjeve 4+5) kanë: 50% e mbështetësve të LSDM-së, 45% e mbështetësve të BDI-së, 18% e 

Aleancës për Shqiptarët, 16% nga BESA, 14% nga VMRO-DPMNE.

BESIMI NË INSTITUCIONE

Në një shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 do të thotë se nuk keni aspak besim dhe 5 se keni besim të plotë, sa i besoni secilit prej

institucioneve të mëposhtme:

 

5 = Kam besim të plotë 4 3 2 1= Nuk kam aspak besim Nuk e di/ refuzon të përgjigjet

Grafiku 1:
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Temat aktuale dhe prezantimi i rezultateve të hulumtimit të mendimit publik janë bazë për grupin e 

radhës të pyetjeve të thelluara në lidhje me punën e policisë.

Ky grup pyetjesh i referohet perceptimit të qytetarëve për punën e policisë: profesionalizmin e saj, 

transparencën, pavarësinë në punë, efikasitetin, përgjegjshmërinë dhe punën në interes të nevojave 

të qytetarëve (Grafiku 2).

PËR PUNËN E POLICISË

Tani do t’ju lexoj disa deklarata për punën e Policisë dhe do t'ju kërkoja të më thoni se sa pajtoheni me secilën prej tyre.

Në shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 do të thotë që nuk pajtoheni aspak, ndërsa 5 do të thotë se plotësisht pajtoheni me pohimin: 

Т2_1: Policia në Maqedoni është profesionale në punën e saj.

Т2_2: Policia në Maqedoni është transparente në punën e saj.

Т2_3: Policia në Maqedoni është efikase në punën e saj.

Т2_4: Policia në Maqedoni është e pavarur nga interesat partiake, qeveritare apo biznesi.

Т2_5: Policia në Maqedoni është përgjegjëse në punën e saj.

Т2_6: Policia në Maqedoni merr parasysh mendimet dhe nevojat e qytetarëve në marrjen e vendimeve për punën e tyre.

Grafiku 2:

5 = Plotësisht pajtohem me pohimin 4 3 2 1= Aspak nuk pajtohem me pohimin Nuk e di/ refuzon të përgjigjet
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Policia në Maqedoni është përgjegjëse në punën e saj
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Mendimi pozitiv për punën e policisë (përmbledhje e përgjigjeve 4 dhe 5) është në kufi deri 30% për 

pohimin se policia në Maqedoni është profesionale në punën e saj dhe deri 13% se është e pavarur nga 

interesat partiake, qeveritare apo biznesi.

Kundër nga kjo, mendimi negativ mbizotëron për të gjitha aspektet e tjera të matura për punën e poli-

cisë – prej 35% që policia është joprofesionale, deri në 62% që nuk është e pavarur nga interesat 

partiake, qeveritare apo biznesi.

Në vazhdim, një përmbledhje e shkurtër përshkruese për secilin nga aspektet e matura (përmbledhjet 

e përgjigjeve 4 dhe 5 = pajtohem me pohimin, nga njëra anë, dhe/ose 1 + 2 = nuk pajtohem me 

pohimin, nga ana tjetër).

Maqedonasit në përqindje më të lartë mendojnë se policia nuk është profesionale (41%), krahasuar 

me shqiptarët etnik (25%). Këtë mendim e ndajnë përkrahësit e VMRO-DPMNE-së (57%) dhe E Majta 

(46%), në krahasim me LSDM-në (17%); pastaj 40% e qytetarëve nga zonat urbane, kundrejt 29% nga 

zonat rurale. Të anketuarit nga rajoni i Pollogut në një përqindje më të vogël (23%) e konsiderojnë 

policinë joprofesionale në krahasim me rajonet tjera (nga 32% deri në 48%).

Pajtueshmëri që policia është profesionale haset tek 51% e mbështetësve të LSDM-së dhe 67% të 

BDI-së, si dhe 40% të BESA-s.

Një përqindje më e lartë e maqedonasve besojnë se policia është joefikase në punën e saj (44%), në 

krahasim me shqiptarët etnikë (29%). Qytetarët me arsim më të lartë (47%) kanë qëndrimin se policia 

është joefikase, krahasuar me ato me arsim të mesëm dhe të ulët. Mosefikasitetin e policisë e thekso-

jnë 58% e mbështetësve të VMRO-DPMNE-së (58%) dhe E Majta, në krahasim me 21% të LSDM-së. Në 

rajonin e Pollogut, një përqindje më e vogël e konsideron policinë joefikase (27%), krahasuar me 

rajonet tjera (nga 33% në 52%).

Pajtueshmëri me pohimin që policia është efikase në përqindje më të lartë ka tek mbështetësit e 

LSDM-së (48%) dhe BDI-së (57%).

Për PROFESIONALITETIN e policisë

Për EFIKASITETIN e policisë
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Sa i përket transparencës në punën e policisë, mbizotëron qëndrimi i përgjithshëm negativ i publikut 

(40%), për dallim nga qëndrimi pozitiv (22%). Edhe këtu përkatësia partiake është përcaktuese e 

krijimit të mendimit publik – simpatizantë të VMRO-DPMNE-së (59%) dhe E Majta (66%) deklarojnë se 

nuk ka transparencë në punën e policisë, për dallim nga përqindja e ulët te mbështetësit e BDI-së (8%) 

dhe LSDM-së (16%) të cilët ndajnë këtë mendim. Pohimin se policia është transparente në punën e saj 

e mbështesin: 47% e LSDM-së dhe 36% e BDI-së.

Për ТRANSPARENCËN e policisë në punën e saj

46% e të anketuarve janë të mendimit se policia nuk është përgjegjëse për punën e saj, dhe 20% se 

është përgjegjëse. Që „Nuk është përgjegjëse“ deklarojnë 69% mbështetësve të VMRO-DPMNE-së, 

76% nga e E Majta, 43% e Aleancës së Shqiptarëve, si dhe 52% e të anketuarve nga zonat urbane.

Pajtueshmëri me deklaratën se policia është përgjegjëse në përqindje më të lartë ka te mbështetësit e 

LSDM-së (43%) dhe BDI-së (51%).

Për PËRGJEGJËSINË e policisë

Qëndrim negativ: 53%; pozitiv; 16%. Qëndrimi negativ është më i lartë në përqindje te maqedonasit, të 

anketuarit me arsim të mesëm, 71% e mbështetësve të VMRO-DPMNE-së, 66% e atyre të E Majta-s, 27% 

e LSDM-së, 14% e BDI-së.

Qëndrim pozitiv: 38% nga LSDM, 27% nga BDI.

A positive viewpoint of 38% and of 27% is noticeable among the SDSM and DUI supporters respectively.

Policia MERR PARASYSH MENDIMET DHE NEVOJAT E QYTETARËVE në marrjen

e vendimeve për punën e tyre

Për këtë aspekt publiku në përqindje më të lartë mban qëndrim negativ: 62% konsiderojnë se policia 

nuk është e pavarur në punën e saj nga interesat partiake, qeveritare apo biznesi, për dallim nga vetëm 

13% që mendojnë se është e pavarur.

Për PAVARËSINË E POLICISË NGA INTERESAT PARTIAKE, QEVERITARE APO BIZNESI
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Nëse rrezikohet siguria juaj, a mendoni se policia do t'ju mbrojë?

Grafiku 3:

Po Refuzon të përgjigjetJo Nuk e di

Qëndrim negativ: 66% e të anketuarve më të moshuar; 73% në rajonin e Vardarit; 87% nga 

VMRO-DPMNE, 76% nga Aleanca e Shqiptarëve, 70% nga E Majta, dhe në një përqindje më të ulët - 

33% nga LSDM dhe 21% nga BDI. 

Qëndrim pozitiv (policia është e pavarur nga ndikimi i interesave partiake, qeveritare apo biznesi) 

kanë: 40% të LSDM-së dhe 23% të BDI-së.

Gjysma e të anketuarve (51%) deklarojnë se policia do t'i mbrojë në rast se rrezikohet siguria e tyre, 

kundrejt 43% që mendojnë se nuk do të jenë të mbrojtur (Grafiku 3).

Edhe për këtë pyetje hipotetike është i pranishëm ndikimi i përcaktimit partiak gjatë formimit të men-

dimit, kështu 69% e mbështetësve të LSDM-së, 72% e BDI-së, 54% e E Majta-s dhe një përqindje më e 

vogël (37%) e VMRO-DPMNE-së besojnë se do të mbrohen nga policia në rast se rrezikohen. Kundrejt 

kësaj, një përqindje më e lartë e mbështetësve të VMRO-DPMNE-së (61%) besojnë se nuk do të mbro-

hen nga policia.

Preferenca partiake është një faktor shumë i fuqishëm diskriminues në formimin e opinionit publik 

për punën e policisë - një përqindje e lartë e mbështetësve të opozitës kanë qëndrim negativ ndaj 

punës së policisë, ndryshe nga mbështetësit e partive në pushtet. Përkatësia etnike, përkatësia rajo-

nale, struktura e moshës ose niveli i arsimimit janë padyshim faktorë të vegjël diskriminues, për sa i 

përket aspekteve matëse të punës së policisë së R. së Maqedonisë së Veriut.

Përmbledhje me dy fjalë:
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T4: A keni pasur kontakt me policinë në 24 muajt e fundit?

T4a: Nëse përgjigja është PO, kontaktin e keni inicuar ju apo policia?

T4b: A ishin punonjësit e policisë profesionistë në punën e tyre?

Grafiku 4:

PËRVOJA PERSONALE ME POLICINË E 
R. SË MAQEDONISË SË VERIUT

Në rrjedhën e mëtejshme të hulumtimit, të anketuarve i’u drejtuan një sërë pyetjesh rreth përvojës së 

tyre personale me policinë. Kështu, 14% e të anketuarve kanë pasur kontakte me policinë e R. së 

Maqedonisë së Veriut, gjysma e të cilave (7%) janë iniciuar nga vetë të anketuarit, dhe gjysma tjetër e 

kontakteve (7%) është iniciuar nga policia (Grafiku 4).

Këta të anketuar (14% e numrit të përgjithshëm) të cilët kanë pasur kontakte me policinë, janë pyetur 

gjithashtu nëse punonjësit e policisë ishin profesionistë në punën e tyre. Pothuajse dy të tretat, ose 

më saktë 71% e të anketuarve (që është në fakt 10% e të gjithë të anketuarve), deklarojnë se punon-

jësit e policisë ishin profesionistë në punën e tyre.

A keni pasur kontakt me policinë

në 24 muajt e fundit?

Kontaktin e keni inicuar ju apo policia?

A ishin punonjësit e policisë profesionistë në punën e tyre?
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T5: A keni pasur nevojë të raportoni në kontrollin e brendshëm të policisë?

T5a: A kontribuon kontrolli i brendshëm i policisë në uljen e korrupsionit dhe joprofesionalizmit në organizatë?

Grafiku 5:

Është interesante të theksohet se në rastin e të anketuarve me përvojë personale me policinë, qën-

drimi i tyre ndaj profesionalizmit të punonjësve të policisë është pozitiv, gjegjësisht i ndryshëm nga 

qëndrimi i përgjithshëm negativ ndaj profesionalizmit i shprehur në pyetjet e mëparshme. Kjo ngre 

dilemën se qëndrimi i përgjithshëm ndaj punës së policisë modelohet/profilohet/përcaktohet nga 

faktorë të tjerë, dhe jo në bazë të përvojës personale.

Vetëm 1.7% e të gjithë të anketuarve (dmth 17 të anketuar) kishin nevojë të raportonin në kontrollin 

e brendshëm të policisë. Këta të anketuar janë pyetur gjithashtu nëse besojnë se kontrolli i brend-

shëm i policisë kontribuon në uljen e korrupsionit dhe joprofesionalizmit në organizatë. 11 prej tyre 

mendojnë se kontrolli i brendshëm nuk kontribuon në uljen e korrupsionit dhe joprofesionalizmit në 

polici. Në përgjithësi, kjo duhet pranuar vetëm si një tregues, duke pasur parasysh masën e vogël 

statistikore si bazë për përgjithësim më të gjerë (Grafiku 5).

Në kuadër të “përvojës personale”, gjatë periudhës kur pandemia e KOVID 19 është aktive, të anketu-

arit u pyetën nëse kishin kontaktuar policinë për pyetje në lidhje me pandeminë (kërkuan leje për 

lëvizje, raportim për shkelje të masave mbrojtëse, etj.)

A keni pasur nevojë të raportoni në

kontrollin e brendshëm të policisë?
A kontribuon kontrolli i brendshëm i policisë në uljen e korrupsionit

dhe joprofesionalizmit në organizatë?
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T6:  A keni pasur nevojë të kontaktoni policinë për pyetje në lidhje me pandeminë

       (kërkoni leje lëvizjeje, raportoni shkelje të masave mbrojtëse, etj.)? 

T6a: Sa të kënaqur apo të pakënaqur jeni me kontaktin me policinë?

Grafiku 6:

13% e të anketuarve kanë kontaktuar policinë për pyetje në lidhje me pandeminë. Përqindje më të 

lartë të kontaktit me policinë kishin qytetarët e moshës së mesme (35-54 vjeç). Në mënyrë të 

ngjashme proporcionale janë kontaktet me policinë në të gjitha rajonet, si dhe sipas përkatësisë 

etnike (Grafiku 6).

Më shumë se dy të tretat (69%) e të anketuarve që kanë pasur kontakte me policinë për çështje që kanë 

të bëjnë me pandeminë, e vlerësojnë kontaktin me notë pozitive (grumbullimi i përgjigjeve 4 + 5). Kjo 

paraqet, në fakt, 9% të të gjithë të anketuarve, kundrejt 2 % të të gjithë të anketuarve që janë të pakën-

aqur me kontaktin e realizuar. Edhe në këtë rast të kontaktit personal me policinë, dominon vlerësimi 

pozitiv në raport me atë negativ.

Lidhur me pandeminë KOVID 19, nga të anketuarit u kërkua që të vlerësonin mënyrën se si policia i 

kreu detyrat e saj gjatë pandemisë KOVID 19 (Grafiku 7).

A keni pasur nevojë të kontaktoni policinë

për pyetje në lidhje me pandeminë?

Sa të kënaqur apo të pakënaqur jeni me 

kontaktin me policinë?
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Gjatë pandemisë Kovid-19, policia kreu detyrat e saj:

Grafiku 7:

Duhet theksuar se pothuajse dy të tretat (61%) japin notë pozitive (shuma e notave 4 dhe 5), për 

dallim nga 12%, që japin notë negative dhe 27%, që janë neutral. Edhe kjo çështje mund të konsidero-

het si çështje e „përgjithshme“, ku formimi i qëndrimit është nën ndikimin e „përkatësisë partiake“, 

kështu mbështetësit e VRMO-DPMNE-së japin përqindje më të lartë të vlerësimeve negative, për 

dallim nga përkrahësit e LSDM-së apo BDI-së, të cilët japin përqindje më të lartë të vlerësimeve

pozitive.
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T8: A keni dëgjuar për konceptin “Policia në Komunitet”?

T8a: Si do ta vlerësonit funksionimin e konceptit "Policia në Komunitet" duke përdorur vlerësimin nga 1 në 5 si në sistemin shkollor?

Grafiku 8:

KONCEPT „POLICIA NË KOMUNITET“

Një nga temat e këtij hulumtimi është matja e vetëdijes dhe vlerësimit të konceptit „Policia në komu-

nitet“ („Community policing“), gjegjësisht „puna e policisë në komunitet“, si koncept i policisë dhe 

organizimit të punës së policisë në nivel lokal.

Ky koncept i organizimit të policisë dhe punës së policisë në komunitet në mënyrë dominuese 

parashtron pyetjen e ndërtimit të një marrëdhënieje besimi dhe bashkëpunimi të ndërsjellë midis 

policisë dhe qytetarëve, dhe vë theksin në qasjen parandaluese dhe proaktive, i cili bazohet në punën 

e policisë të orientuar drejt problemeve në nivel lokal.

Rezultatet e hulumtimit tregojnë se vetëm 9% e të gjithë të anketuarve kanë dëgjuar për këtë koncept 

(Grafiku 8), edhe atë në një përqindje më të lartë të të anketuarve më të rinj, si dhe të anketuarve me 

arsim më të lartë. Ndërgjegjësimi për këtë koncept është në një raport të ngjashëm në të gjitha 

rajonet në R. e Maqedonisë së Veriut (në rangun prej 4% në Pellagoni deri në 11% në rajonin e

 Shkupit).

Ndërgjegjësimi për konceptin „Policia në Komunitet“

Si do ta vlerësonit funksionimin e konceptit „Policia në Komunitet“
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Në vazhdim, të anketuarit që kanë dëgjuar për këtë koncept (9% e të gjithë të anketuarve) e vlerëso-

jnë funksionimin e konceptit "Policia në Komunitet" me një vlerësim si në sistemin shkollor në R. e 

Maqedonisë së Veriut. Shumica, më shumë se tre të katërtat (dhe kjo është, në fakt, 7% e të gjithë të 

anketuarve), japin një notë pozitive (shuma e notave 3 + 4 + 5).

Kjo sjell në përfundimin se promovimi/informimi i publikut për këtë koncept duhet të përforcohet, 

ndërsa vetë funksionimi vlerësohet pozitivisht.

 Në kontekst të këtij koncepti, të gjithë të anketuarit janë pyetur nëse janë të njohur me rolin dhe 

punën e Këshillit Lokal për Parandalim (KLP) në komunën e tyre. 

Vetëm 5% e të gjithë të anketuarve janë të njohur me rolin dhe punën e Këshillit Lokal për Parandalim 

në komunën e tyre (Grafiku 9).

Të anketuarit me arsim më të lartë në përqindje më të lartë janë të njohur me rolin dhe punën e 

Këshillit Lokal për Parandalimin.

Të anketuarit me arsim më të lartë, në parim janë qytetarë më të interesuar dhe më të njohur me 

funksionimin dhe punën e komunitetit lokal, si dhe me punën e policisë në komunën e tyre.

Në përgjithësi, i njëjti rekomandim vlen edhe për Këshillin Lokal për Parandalim (KLP) - nevojitet një 

fushatë e intensifikuar/promovimi i rolit dhe funksionimit të KLP-së, i cili ndihmon dukshëm në ndër-

timin e besimit dhe përmirësimin e partneritetit ndërmjet institucioneve, vetëqeverisjes lokale dhe 

qytetarëve.

T9: A jeni të njohur me rolin dhe punën e Këshillit Lokal për Parandalim në komunën tuaj?

Grafiku  9:

Shënim:
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