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1 Методологија  
 

Анкетата беше спроведена телефонски, на репрезентативен примерок од 1.051 полнолетни испитаници, на 

стратифициран примерок по случаен избор. Првото ниво на стратификација се 8те плански региони. Второто ниво на 

стратификација се општините. Основната маргина на грешка е +/- 3% при ниво на доверба од 95%. Анкетата беше 

спроведена во периодот 4-12 октомври 2022.  

 

Се врши анализа на влијанието на неколку основни независни варијабли (предиктори) вклучително пол, возраст, 

етничка припадност, степен на образование, место на живеење (град/село).  

 

Статистичката анализа на податоците опфаќа проверка на статистичка значајност (significance level) и проверка на 

силина на врска или асоцијација (measure of association) помеѓу независните (предиктори) и зависните (излезни) 

варијабли. Во извештајот се вклучени табели и графикони за соодносите кои се утврдени како статистички значајни. 

Останатите споредби се понекогаш спомнати како незначајни, а понекогаш не се воопшто коментирани. Тие споредби 

на се прикажани по форма на тебели и графикони. Генерално, анализата не покажа значајности по вид на место на 

живеење и приход на домаќинството, и тие не се воопшто предмет на дискусија.  

 

Притоа анализата ги опфаќа како минимум следните статистички методи: За споредба на поврзаноста на излезните 

варијабли со предикторите пол, возраст, етничка припадност, степен на образование, населено место, вршени се 

тестови за ниво на статистичка значајност (level of significance) и за степен на поврзаност (measure of association).  

 

Во зависност од типот на варијаблите, спроведувани се следните тестови:  

Вид на тест Варијабла  

 

Мерка  

Статистичка значајност влијание на пол, возраст, етничка припадност, 

степен на образование, вид на населено место   

X² (Chi Square), p-

value се означува со 

(p)  

 

 

 

 

 

Мера на поврзаност 

 

 

 

 

 

сооднос: пол со резултат во форма на Ликертова 

скала 

Cramer’s V  

сооднос: етничка припадност со резултат во 

форма на Ликертова скала 

Cramer’s V 

сооднос: место на живеење со резултат во форма 

на Ликертова скала  

Cramer’s V 

сооднос: возраст со резултат во форма на 

Ликертова скала  

Spearman’s rho 

(и по потреба и 

Kendall’s tau-b)  

  

сооднос: пол, етничка припадност, вид на 

населено место со резултат во биномиална 

форма  

Cramer’s V  
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Понатаму, за мал дел од анализите кои користат просечни оценки, се употребува анализа на просек (mean), 

стандардна девијација, и по потреба се прави Т-тест (за анализа на два просека) и/или Man-Whitman’s U тест (во 

случај да не е исполнета претпоставката за нормална дистрибуција на зависната вариабла за сите нивоа на 

независната варијабла).   

 

Техничките податоци за овие анализи се прикажуваат во загради кон главниот текст, со цел главниот текст да биде 

попристапен за читателот кој не е запознаен со овие статистички концепти. 

 

Познавање на овие статистички концепти не е потребно за да се прегледа анализата. Текстот  ги користи термините: 

резултатот е (или не е) статистички значаен (што значи дека има докази за поврзаност помеѓу две варијабли) и постои 

слаба, умерена или силна поврзаност помеѓу две варијабли или пак не постои поврзаност.  

 

Chi Square помал од 0.05 значи дека резултатот е статистички значаен, односно дека има докази за корелација помеѓу 

независната и зависната варијабла. Притоа се напоменува дека корелацијата не значи воедно каузална поврзаност. 

Со намалување на Chi Square, на пр. помал од 0.01 или помал од 0.001, се зголемува нивото на докази за 

корелацијата. Chi Square од 0.01 значи дека има само 1% шанса резултатот да е случаен итн.  

 

Cramer’s V, Spearman’s rho и Kendall’s tau-b ја означуваат силината на корелацијата (врската) помеѓу независната и 

зависната варијабла. Коефициент помал од 0.2 генерално означува слаба поврзаност; помеѓу 0.2 и 0.3 означува 

средна јачина на врската; над 0.3 означува силна поврзаност.   
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2  Искуство со правен проблем 
 

Во проценката на пристапот до правда на граѓаните, анализата почнува со прашањето: Дали во последните 3 години 

сте имале правен проблем? Целта е да се добие идеја за процентот на граѓаните во државата кои имате потреба од 

правда во одреден референтен период (3 години). Целосното прашање за испитаниците гласи:  

 

Дали во последните 3 години сте имале одреден правен проблем на пример во граѓанско (имот, наследство, 

надомест на штета, итн.), кривично, административно (социјална заштита, права од пензиско и инвалидско, 

друга постапка пред државен орган) право, или слично? 

 

Резултатите покажуваат дека 14.1% од граѓаните, односно полнолетната популација во државата, имала некаков 

правен проблем и потреба од правен лек во изминатите 3 години.  

 

Резултатите се споредени по стандардните предиктори: пол, возраст, етничка припадност, образование и место на 

живеење. Утврдени се неколку статистички значајни врски, меѓутоа сите се од слаб интензитет. Конкретно, има 

значајност по пол (p=0.002, Cramer’s V=0.095) (Таб/граф. 2). Поврзаноста е слаба. Потоа, има значајност по возраст 

(Spearman’s rho=-0.105, p=0.001) (Таб/граф.3). Поврзаноста е повторно слаба. И има значајност по етничка 

припадност (p=0.006, Cramer’s V=0.100), повторно со низок коефициент на корелација (Таб/граф. 4).  

 

Заклучокот е дека овие вообичаени основи за споредба не можат да укажат на категории на граѓани кои е поверојатно 

да имаат правен проблем. Односно граѓаните имаат еднаква веројатност да им се случи правен проблем, независно 

дали се мажи, жени, Македонци, Албанци, помлади, повозрасни итн.  

 

Од вкупно 148 граѓани кои рекле дека имале одреден правен проблем, околу 100-ина одговориле на следното 

отворено прашање за видот на проблемот. Конкретното прашање гласи: Каков проблем? Тие одговори можат описно 

да се наведат. Има поголем дел испитаници кои посочиле имотни прашања поврзани со земјиште, приватизации, 

легализации, спорови околу меѓи, наследства. Дел од испитаниците посочиле прашања од сферата на работни 

односи или социјални надоместоци (конкретно надоместоци за лица со попреченост). Има неколку одговори кои се 

однесуваат на брачни односи, конкретно разводи. Има неколку одговори кои се однесуваат на кривично-правни 

работи. Најголемиот дел од одговорите се однесуваат на имотно-правни работи.  
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Таб. 1 

Дали во последните 3 години сте имале одреден правен проблем? 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 да 148 14.1 14.3 14.3 

не 890 84.7 85.7 100.0 

вкупно 1038 98.8 100.0  

Недостасув

а 

не знам 4 .4   

н/о 9 .9   

вкупно 13 1.2   

Вкупно 1051 100.0   

 

Граф 1.  
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Таб 2.  

Пол * Дали во последните 3 години сте имале одреден 

правен проблем?  

% по Пол   

 

Дали во последните 3 години сте имале 

одреден правен проблем? 

вкупно да не 

Пол маж 17.4% 82.6% 100.0% 

жена 10.7% 89.3% 100.0% 

Вкупно 14.3% 85.7% 100.0% 

 

Граф 2.  
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Таб 3.  

Возраст * Дали во последните 3 години сте имале одреден 

правен проблем?  

% по Возраст   

 

Дали во последните 3 години сте имале 

одреден правен проблем? 

вкупно да не 

Возраст 18-29 год. 4.3% 95.7% 100.0% 

30-44 год. 14.0% 86.0% 100.0% 

45-59 год. 20.2% 79.8% 100.0% 

60+ год. 15.8% 84.2% 100.0% 

Вкупно 14.3% 85.7% 100.0% 

 

Граф 3.  
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Таб. 4  

Етничка припадност * Дали во последните 3 години сте имале одреден правен 

проблем?  

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

вкупно македонска албанска друга 

Дали во последните 3 години сте 

имале одреден правен проблем? 

да 15.5% 8.9% 22.8% 14.3% 

не 84.5% 91.1% 77.2% 85.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Граф. 4 
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3 Реагирање на правен проблем 
 

Најголемиот дел од тие 14.3% од граѓаните кои имале правен проблем во изминатите 3 години, побарале некаков вид 

на правна помош. Резултатите се претставени во Таб/граф. 5. Треба секако да се има во предвид дека видот на 

правната реакција на граѓаните зависи од видот на правниот проблем кој го имале. Само 14.2% од тие што имале 

правен проблем, не побарале некаков вид на правна помош. Заклучокот е дека најголемиот дел од граѓаните кои се 

соочуваат со правен проблем, преземаат одредена правна акција.  

 

Таб. 5  

Дали побаравте правна помош во врска со овој правен проблем? 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 да, се обратив до надлежна 

институција 

58 5.5 39.2 39.2 

да, се обратив до здружение 

на граѓани за правна помош 

6 .6 4.1 43.2 

да, се обратив до адвокат 46 4.4 31.1 74.3 

да, се обратив кај пријател 

правник 

5 .5 3.4 77.7 

не, не побарав помош 21 2.0 14.2 91.9 

друго 9 .9 6.1 98.0 

н/о 3 .3 2.0 100.0 

вкупно 148 14.1 100.0  

Недостасува  903 85.9   

Вкупно 1051 100.0   

Граф. 5  
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4 Заштита на човековите права од Уставот и законите  
 

Во следниот чекор од испитаниците се бара да дадат нивно мислење за правната заштита што граѓаните можат да 

ја добијат во Северна Македонија. Конкретното прашање е: На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и 

законите на нашата држава ги штитат вашите човекови права? 

 

Како што може да се види од Таб/граф. 6 граѓаните не веруваат дека можат да добијат заштита од Уставот и законите 

во државата. Огромното мнозинство од граѓаните од околу 85% сметаат дека Уставот и законите воопшто не ги 

штитат, не ги штитат, или само малку ги штитат. На спротивната страна (десната страна од скалата), 10.2% од 

граѓаните сметаат дека се заштитени, и 4.6% дека се целосно заштитени од Уставот и законите во државата. 

 

Ставот на граѓаните по ова прашање е спореден по стандардните основи. Утврдени се повторно неколку поврзаности 

кои се статистички значајни, меѓутоа кои се од слаб интензитет. Конкретно, има значајност по пол (p=0.002, Cramer’s 

V=0.128) (Таб/граф.7), по етничка припадност (p=0.000, Cramer’s V=0.124) (Таб.граф.8), по возраст  (Spearman’s rho=-

0.151;  p=0.000) (Таб/граф.9), по образование (Spearman=0.069; p=0.025) (Таб/граф.10). Корелациите кои се 

статистички значајни се претставени во табели и графикони подолу (соодносите за кои е утврдено дека не се значајни, 

не се вклучени во текстот).  

 

Од споредбата по пол може да се види дека жените се малку пооптимистични од мажите во однос состојбата со 

правната заштита (Таб/граф. 7). Притоа и Албанците се малку поумерени во ставот во споредба со Македонците 

(Таб/граф. 8). Корелацијата со возраста е во тоа што недовербата во законите расте со возраста (Таб/граф. 9). 

Споредено по образование (Таб/граф. 10) има мали разлики помеѓу образовните групи, но тие се навистина 

незначителни. 
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Таб. 6  

На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава ги штитат 

вашите човекови права? 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 воопшто не ги штитат 289 27.5 27.8 27.8 

не ги штитат 204 19.4 19.6 47.4 

сосема малку ги штитат 394 37.5 37.8 85.2 

ги штитат 106 10.1 10.2 95.4 

целосно ги штитат 48 4.6 4.6 100.0 

Вкупно 1041 99.0 100.0  

Недостасува не знам 7 .7   

н/о 3 .3   

вкупно 10 1.0   

Вкупно 1051 100.0   

 

Граф 6.  
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Таб. 7 

Пол * На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава ги штитат вашите 
човекови права?   

% по Пол   

 

На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава ги 

штитат вашите човекови права? 

вкупно 

воопшто не 

ги штитат не ги штитат 

сосема малку ги 

штитат ги штитат 

целосно ги 

штитат 

Пол маж 31.9% 20.4% 32.5% 10.3% 4.9% 100.0% 

жена 23.0% 18.7% 43.9% 10.1% 4.3% 100.0% 

Вкупно 27.8% 19.6% 37.8% 10.2% 4.6% 100.0% 

 

Граф. 7  
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Таб. 8 

Етничка припадност * На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава ги 

штитат вашите човекови права?   

% по Етничка припадност   

 

На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава 

ги штитат вашите човекови права? 

вкупно 

воопшто не 

ги штитат не ги штитат 

сосема малку 

ги штитат ги штитат 

целосно ги 

штитат 

Етничка 

припадност 

македонска 32.1% 19.0% 33.8% 10.5% 4.6% 100.0% 

албанска 16.1% 20.7% 49.4% 9.6% 4.2% 100.0% 

друга 25.9% 22.4% 36.2% 8.6% 6.9% 100.0% 

Вкупно 27.8% 19.6% 37.8% 10.2% 4.6% 100.0% 

 

Граф. 8  
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Таб. 9 

Возраст * На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава ги штитат 

вашите човекови права?   

% по Возраст   

 

На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата 

држава ги штитат вашите човекови права? 

вкупно 

воопшто не 

ги штитат не ги штитат 

сосема 

малку ги 

штитат ги штитат 

целосно ги 

штитат 

Возраст 18-29 год. 12.8% 16.5% 47.3% 16.0% 7.4% 100.0% 

30-44 год. 29.7% 20.3% 38.5% 7.1% 4.4% 100.0% 

45-59 год. 29.3% 20.9% 33.3% 11.6% 4.8% 100.0% 

60+ год. 33.8% 19.8% 35.1% 8.4% 2.9% 100.0% 

Вкупно 27.8% 19.6% 37.8% 10.2% 4.6% 100.0% 

 

Граф. 9  
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Таб. 10 

Образование * На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата држава ги штитат 

вашите човекови права?   

% по Образование   

 

На скала од 1 до 5 колку сметате дека Уставот и законите на нашата 

држава ги штитат вашите човекови права? 

вкупно 

воопшто не 

ги штитат не ги штитат 

сосема малку ги 

штитат ги штитат 

целосно ги 

штитат 

Образование завршено основно или 

помалку 

26.1% 19.9% 42.6% 9.1% 2.3% 100.0% 

завршено средно 29.6% 21.4% 36.2% 8.1% 4.6% 100.0% 

завршен факултет или 

повеќе 

26.4% 16.6% 37.5% 13.4% 6.2% 100.0% 

студира во моментот  15.4% 46.2% 38.5%  100.0% 

Вкупно 27.7% 19.7% 37.8% 10.2% 4.6% 100.0% 

 

Граф. 10 
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5 Пристап до правда 
 

Во следниот чекор испитаниците се прашани колку мислат (на скала од 1 до 5) дека еден граѓанин може да добие 

правда во Северна Македонија (Таб/граф. 11). Резултатите се конзистентни со тие добиени од претходното прашање. 

Најголемиот дел од граѓаните сметаат дека не може да се добие правда во Северна Македонија. Конкретно ¼ од 

граѓаните (25%) сметаат дека правда никогаш не може да се добие; 31.6% рекле понекогаш, и уште 28.3% од граѓаните 

рекле “многу ретко“. Значи повторно околу 85% од граѓаните сметаат дека правда се добива никогаш, понекогаш или 

многу ретко. На спротивната страна, само 11.5% од граѓаните се согласиле дека правда генерално може да се добие, 

но не секогаш, и 3.7% рекле дека правда може да се добие во најголем број на случаите.  

 

Одговорите се повторно споредени по стандардните независни варијабли (предиктори). Притоа утврдени се 

статистички значајни разлики по неколку основи. Меѓутоа, корелациите се генерално од слаб интензитет. Конкретно, 

има значајност по пол (Cramer’s V=0.135;p= 0.001) (Таб/граф.12),  значајност по возраст (Kendall’s tau-b=-0.119; 

p=0.000; Spearman=-0.142, p=0.000) (Таб/граф. 13), и значајност по етничка припадност (Cramer’s V=0.149; p=0.000) 

(Таб/граф.14). 

 

Разликата по пол (Таб/граф. 12) е во тоа што, конзистентно со претходното прашање, жените се малку поумерени во 

песимизмот во споредба со мажите. Малку поголем процент од жените велат дека правда генерално или во најголем 

број на случаи може да се добие (13.6% +3.9% наспроти мажи 9.6% + 3.4%). Исто така, помал е процентот на жените 

кои велат дека правда никогаш не може да се добие (19.6%) наспроти мажите (29.8%).  

 

Разликата по возраст е очигледна од Таб/граф. 13. Довербата во пристапот до правда во Северна Македонија опаѓа 

како што расте возраста, односно е во негативна корелација со возраста. Младите се во поголема мера спремни да 

кажат дека правда генерално или во најголемиот број на случаите може да се добие. Тие се воедно и помалку склони 

да кажат дека правда никогаш не може да се добие. Песимизмот и недовербата растат со возраста.   

 

Разликата според етничка припадност е во тоа што Македонците се генерално попесимистични во ставовите во 

споредба со Албанците (Таб/граф.14).  
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Таб. 11  

На скала од 1 до 5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во нашата 

држава?   

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 никогаш 260 24.7 25.0 25.0 

понекогаш 328 31.2 31.6 56.6 

многу ретко 294 28.0 28.3 84.9 

генерално може, но не 

секогаш 

119 11.3 11.5 96.3 

во најголем број од случаите 38 3.6 3.7 100.0 

вкупно 1039 98.9 100.0  

Недостасува не знам 8 .8   

н/о 4 .4   

вкупно 12 1.1   

Вкупно 1051 100.0   

Граф. 11  
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Таб. 12  

Пол * На скала од 1 до 5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во нашата 

држава?    

% по Пол   

 

На скала од 1-5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во нашата 

држава?   

вкупно никогаш понекогаш многу ретко 

генерално може, но 

не секогаш 

во најголем 

број од 

случаите 

Пол маж 29.8% 32.1% 25.1% 9.6% 3.4% 100.0% 

жена 19.6% 30.9% 32.0% 13.6% 3.9% 100.0% 

Вкупно 25.0% 31.6% 28.3% 11.5% 3.7% 100.0% 

 
Граф. 12  
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Таб. 13  

Возраст * На скала од 1 до 5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во нашата 

држава?    

% по Возраст   

 

На скала од 1-5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во 

нашата држава?   

вкупно никогаш понекогаш многу ретко 

генерално 

може, но не 

секогаш 

во најголем 

број од 

случаите 

Возраст 18-29 год. 15.5% 24.1% 39.0% 17.1% 4.3% 100.0% 

30-44 год. 23.3% 35.8% 28.0% 9.1% 3.7% 100.0% 

45-59 год. 28.8% 27.6% 26.4% 13.2% 4.0% 100.0% 

60+ год. 29.4% 35.3% 23.5% 8.8% 2.9% 100.0% 

Вкупно 25.0% 31.6% 28.3% 11.5% 3.7% 100.0% 

 

Граф. 13  
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Таб. 14  

Етничка припадност * На скала од 1 до 5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во 

нашата држава?    

% по Етничка припадност   

 

На скала од 1-5 колку сметате дека еден граѓанин може да добие правда во 

нашата држава?   

вкупно никогаш понекогаш многу ретко 

генерално 

може, но не 

секогаш 

во најголем 

број од 

случаите 

Етничка 

припадност 

македонска 27.5% 33.9% 22.8% 12.4% 3.5% 100.0% 

албанска 16.1% 27.2% 42.9% 9.6% 4.2% 100.0% 

друга 34.5% 22.4% 31.0% 8.6% 3.4% 100.0% 

Вкупно 25.0% 31.6% 28.3% 11.5% 3.7% 100.0% 

 

Граф. 14  
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6 Пристап до правда за различни категории на граѓани  
 

Таб/граф. 15-17 го разложуваат прашањето за пристапот до правда на серија на конкретни прашања кои се 

однесуваат на тоа колку конкретни категории на граѓани можат да добијат правда во Северна Македонија. Притоа 

рангирањето на скала од 1 до 5 е претворено во просечна оценка со цел компактност на анализата.  

 

Таб/граф. 15 ги прикажува општите просечни оценки, додека Таб/граф. 16 и 17 ги прикажуваат разложени по пол и по 

етничка припадност.  

 

Клучниот заклучок е дека нема просечна оценка повисока од 3. Тоа значи дека одговорите се концентрирани на левата 

страна од табелата (никогаш, понекогаш, многу ретко). Со други зборови, заклучокот е дека граѓаните генерално 

сметаат дека тешко се добива правда. Одредени мали разлики постојат, при што на дното на рангирањето се 

сиромашните лица и лицата со различна сексуална ориентација. Притоа очигледно е дека тоа прашање одбегнале 

да го одговорат одреден дел од испитаниците (има околу 200 одговори помалку) што е исто така индикација за ставот 

на граѓаните кон оваа категорија на граѓани.  

 

Поголеми стандардни девијации (раширеност на одговорите околу просекот) има во однос на Ромите и лицата со 

попреченост, што значи дека во однос на овие категории на граѓани има поголема несогласност околу нивната 

можност да дојдат до правда. Односно, одговорите се нешто повеќе поларизирани.  

 

Разложувањето на одговорите по пол (Таб/граф. 16) не дава никакви особени индикации. Очигледно е дека скоро и 

да нема разлики помеѓу мажите и жените по однос на ова прашање.  

 

Разложувањето по етничка припадност (Таб/граф. 17) покажува дека Албанците малку повисоко го оценуваат 

пристапот до правда генерално, и кога прашањето е разложено по категории на граѓани, разликите се статистички 

значајни и се конзистентни. За секоја од наведените категории на граѓани, оценката дадена од Албанците е повисока 

од таа од Македонците. Оценката дадена од граѓаните од друга етничка припадност варира.   
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Таб. 15  

На скала 1 до 5 колку можат следните лица да добијат правда во нашата 

држава? 

 Број Просек Стд. девијација 

Колку можат жените да добијат правда? 1035 2.93 1.217 

Колку можат децата да добијат правда? 995 2.88 1.235 

Колку можат Ромите да добијат правда? 991 2.83 1.322 

Колку можат лицата со попреченост да добијат 

правда? 

1013 2.76 1.302 

Колку можат лицата корисници на социјална помош 

или со ниски приходи да добијат правда? 

1025 2.60 1.215 

Колку можат лицата со различна сексуална 

ориентација да добијат правда? 

812 2.58 1.269 

 

Граф. 15  
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Таб. 16 

На скала од 1 до 5 колку можат следните лица да добијат правда во 
нашата држава? 

Пол 

маж жена 

Просек Просек 

Колку можат жените да добијат правда? 2.93 2.92 

Колку можат децата да добијат правда? 2.85 2.92 

Колку можат лицата со попреченост да добијат правда? 2.74 2.77 

Колку можат лицата корисници на социјална помош или со ниски 

приходи да добијат правда? 

2.58 2.61 

Колку можат Ромите да добијат правда? 2.86 2.79 

Колку можат лицата со различна сексуална ориентација да добијат 

правда? 

2.60 2.54 

 

Граф. 16 
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Таб. 17 На скала од до 5 колку можат следните лица добијат правда во нашата држава?  

 
 

Етничка припадност 

македонска албанска друга 

Просек Просек Просек 

Колку можат жените да добијат правда? 2.81 3.21 3.14 

Колку можат децата да добијат правда? 2.87 2.97 2.70 

Колку можат лицата со попреченост да добијат правда? 2.62 3.15 2.68 

Колку можат лицата корисници на социјална помош или со 

ниски приходи да добијат правда? 

2.43 3.00 2.88 

Колку можат Ромите да добијат правда? 2.65 3.29 3.02 

Колку можат лицата со различна сексуална ориентација да 

добијат правда? 

2.44 2.88 2.88 

 

Граф. 17 
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7 Присуство на дискриминација  
 

Последниот дел од анкетното истражување се однесува на ставовите на граѓаните во врска со дискриминацијата, како и 

личните искуства со дискриминацијата во минат референтен период.  

 

Основното прашање кое ги проценува ставовите и перцепциите на граѓаните е: На скала од 1 до 5 колку сметате дека 

дискриминацијата е присутна во нашето општество?  

 

Како што може да се види од резултатите од Таб/граф. 18 само мал дел од граѓаните сметаат дека дискриминација нема 

(6.2%) или воопшто нема (2.6%) во македонското општество. На спротивната страна од скалата, 27.6% сметаат дека 

дискриминацијата е присутна и 35.4% дека е многу присутна. Воочливо е дека најголемиот дел од граѓаните се одлучуваат 

за максималниот ранг (оценка) од 5.  Околу 2/3 од граѓаните сметаат дека дискриминацијата е присутна или многу 

присутна.  

 

Ставовите на граѓаните се споредени по стандардните предиктори. Притоа нема значајни разлики по основ на пол. И 

мажите и жените имаат иста перцепција за присуството на дискриминацијата во македонското општество.   

 

Има значајност по возраст (Spearman’s rho=-0.066, p=0.035), но поврзаноста е извонредно мала. Во суштина, значајноста 

произлегува од големиот примерок. Нискиот коефицијент на корелација значи дека скоро и да нема поврзаност помеѓу 

возраста и ставот, како што е воедно очигледно и од Таб/граф. 19.  

 

Понатаму, нема значајност по етничка припадност. Сите етнички заедници имаат исти ставови во одност на присуството 

на дискриминацијата. И нема значајност по степен на обазование. Степенот на образование не влијае врз перцепцијата 

за присуството на дискриминацијата (за соодносите кои не се значајни, не се приложени табели и графикони, во интерес 

на компактноста на текстот).  
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Таб. 18  

На скала од 1 до 5 колку сметате дека дискриминацијата е присутна во нашето општество?  

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 воопшто не е присутна 27 2.6 2.6 2.6 

не е присутна 64 6.1 6.2 8.9 

сосема малку е присутна 289 27.5 28.1 37.0 

присутна е 284 27.0 27.6 64.6 

многу е присутна 364 34.6 35.4 100.0 

вкупно 1028 97.8 100.0  

Недостасува не знам 14 1.3   

н/о 9 .9   

вкупно 23 2.2   

Вкупно 1051 100.0   

 

Граф. 18  
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Таб. 19  

Возраст * На скала од 1 до 5 колку сметате дека дискриминацијата е присутна во нашето општество?    

% по Возраст   

 

На скала од 1-5 колку сметате дека дискриминацијата е присутна во нашето 

општество?  

вкупно 

воопшто не е 

присутна 

не е 

присутна 

сосема малку е 

присутна присутна е 

многу е 

присутна 

Возраст 18-29 год. 1.1% 7.5% 28.5% 29.6% 33.3% 100.0% 

30-44 год. 1.4% 5.7% 26.0% 24.7% 42.2% 100.0% 

45-59 год. 2.0% 6.9% 27.5% 26.7% 36.8% 100.0% 

60+ год. 5.4% 5.4% 30.4% 30.1% 28.8% 100.0% 

Вкупно 2.6% 6.2% 28.1% 27.6% 35.4% 100.0% 

 

Граф. 19  
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8 Причини за дискриминација  
 

После прашањето за присуството на дискриминација во македонското општество, граѓаните се запрашани за причините 

за дискриминација, односно за застапеноста на основите за дискриминација. Притоа, основите кои се наведени се: пол, 

етничка припадност, верска припадност, попреченост, возраст, личен и семеен статус, сексуалната ориентација и 

политичката припадност/убедување (Таб/граф. 20).  

 

Резултатите се претставени во формат на просечна оценка со цел компактност и споредливост помеѓу поединечните 

категории.  

 

Интересен е податокот дека граѓаните ја ставаат политичката припадност/убедување на врвот на листата на причини за 

дискриминација (просечна оценка 3.79). Очигледно е дека просечната оценка е блиску до 4, што значи дека многу од 

одговорите се на десниот дел од скалата (4 или 5). Притоа раширеноста на одговорите околу просекот (стандардна 

девијација) е помеѓу помалите, што значи повисоко ниво на согласност по ова прашање.  

 

Фактот што политичката припадност се смета за главна или најчеста причина за дискриминација во македонското 

општество, укажува на барем две работи. Прво, тоа е индикатор за целосната политичка поларизација на македонското 

општество и нејзиниот ефект врз просечниот граѓанин. Ова е општо познато и резултатите само дополнително го 

потврдуваат овој аксиом. Притоа под политичка поларизација се мисли на интра-етничката поларизација, во рамки на 

истиот етно-политички блок.  

 

Второ, индиректно ова укажува на релативно ниската свест на просечниот македонски граѓанин за реалноста на 

дискриминацијата во македонското, како и во секое друго општество. Ова толкување произлегува од оценките на други 

основи како попреченоста или сексуалната ориентација кои се сметаат за помалку значајни причини за дискриминација 

од страна на просечниот граѓанин.  

 

Интересни се и следните наоди од Таб/граф. 20. Оценката за попреченоста е 3.16 и опсегот на одговорите околу просекот 

(стандардна девијација) е најголем по ова прашање. Тоа значи дека има несогласност помеѓу граѓаните. Додека некои 

сметаат дека ова е битна причина за дискриминација, други сметаат дека не е.  

 

Сексуалната ориентација има оценка од 3.04. Тоа е донекаде признание за основот. Меѓутоа се гледа осипот на одговори 

кај ова прашања. Има само 798 одговори. Над 200 испитаници го прескокнале ова прашање.  

 

Возраста е рангирана на дното на скалата, и притоа раширеноста околу просекот е мала. Ова е конзистентно со резултати 

од други истражувања и општите прифатени аргументи во областа.  
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Споредбата на одговорите по пол (Таб/граф. 21) покажува дека во значителна мера мажите и жените имаат слични 

ставови.   

 

Слично е и со споредбата на резултатите по етничка припадност (Таб/граф. 22). Повторно, има генерално помали разлики 

со неколку очекувани исклучоци. На пример, ставот на Албанците е дека етничката припадност е во поголема мера 

причина за дискриминација (3.79) во споредба со Македонција (3.04). Разликата е очекувана и е статистички значајна 

(спроведен Mann-Whitney U тест). Слични се и разликите во однос на верската припадност како основ.  

  

Таб. 20  

На скала од 1 до 5 колку се следниве основи причина за дискриминација? 

 Број Просек Стд. дев. 

На скала од 1 до 5, колку е политичката припадност/убедување причина за дискриминација? 996 3.79 1.239 

На скала од 1 до 5, колку е етничката припадност причина за дискриминација? 1019 3.25 1.269 

На скала од 1 до 5, колку е попреченоста причина за дискриминација? 987 3.16 1.156 

На скала од 1 до 5, колку е сексуалната ориентација причина за дискриминација? 798 3.04 1.260 

На скала од 1 до 5, колку е личниот и семеен статус причина за дискриминација? 971 2.99 1.190 

На скала од 1 до 5, колку е верската припадност причина за дискриминација? 1023 2.99 1.274 

На скала од 1 до 5, колку е полот причина за дискриминација? 1012 2.81 1.271 

На скала од 1 до 5, колку е возраста причина за дискриминација? 1018 2.72 1.212 

 
Граф. 20  
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Таб. 21  

На скала од 1 до 5 колку се следниве основи причина за дискриминација? 
 

Пол 

маж жена 

Просек Просек 

На скала од 1 до 5, колку е полот причина за дискриминација? 2.71 2.93 

На скала од 1 до 5, колку е возраста причина за дискриминација? 2.67 2.77 

На скала од 1 до 5, колку е етничката припадност причина за дискриминација? 3.30 3.19 

На скала од 1 до 5, колку е верската припадност причина за дискриминација? 2.99 2.99 

На скала од 1 до 5, колку е политичката припадност/убедување причина за 

дискриминација? 

3.83 3.75 

На скала од 1 до 5, колку е попреченоста причина за дискриминација? 3.10 3.23 

На скала од 1 до 5, колку е личниот и семеен статус причина за дискриминација? 3.00 2.98 

На скала од 1 до 5, колку е сексуалната ориентација причина за дискриминација? 3.09 2.97 

 

Граф. 21  

 
 
  



31 
 

Таб. 22  

На скала од 1 до 5 колку се следниве основи причина за дискриминација?  

Етничка припадност 

македонска албанска друга 

Просек Просек Просек 

На скала од 1 до 5, колку е полот причина за дискриминација? 2.75 3.04 2.62 

На скала од 1 до 5, колку е возраста причина за дискриминација? 2.68 2.85 2.55 

На скала од 1 до 5, колку е етничката припадност причина за дискриминација? 3.04 3.79 3.45 

На скала од 1 до 5, колку е верската припадност причина за дискриминација? 2.85 3.36 3.12 

На скала од 1 до 5, колку е политичката припадност/убедување причина за 

дискриминација? 

3.84 3.68 3.72 

На скала од 1 до 5, колку е попреченоста причина за дискриминација? 3.17 3.11 3.20 

На скала од 1 до 5, колку е личниот и семеен статус причина за дискриминација? 3.02 2.97 2.77 

На скала од 1 до 5, колку е сексуалната ориентација причина за дискриминација? 3.09 2.92 2.81 

 
Граф. 22  
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9 Познавање на механизмите за заштита од дискриминација  
 

Околу ¼ од граѓаните сметаат дека ги познаваат (17.4%) или дека одлично ги познаваат (8.5%)  механизмите за заштита 

од дискриминација. На спротивната страна, 12.7% рекле дека воопшто не ги познаваат и 24.1% дека не ги познаваат. 

Заклучокот е дека познавањето на механизмите за заштита од дискриминација е релативно мало во македонското 

општество.  

 

Споредено по пол, нема значајна разлика помеѓу мажите и жените по ова прашање. Има значајност по возраст (Таб/граф. 

24), но поврзаноста е многу мала (Spearman=-0.111, p=0.000). Има и значајност по етничка припадност (Таб/граф. 25), 

(Spearman=0.161, p=0.000). Споредбата по возраст покажува дека помладите граѓани сметаат дека нешто подобро ги 

познаваат механизмите. Како што возраста расте, субјективната само-оценка опаѓа. Разликите по етничка припадност се 

похетерогени.  

 

После само-оценката за познавањето на механизмите за дискриминација, граѓаните се запрашани каде би се обратиле 

доколку им се случи дискриминација. Прашањето е поставено како отворено со цел да се добијат слободни одговори од 

граѓаните. Овие одговори можат да бидат описно претставени. Најчестите одговори вклучуваат: полиција, адвокат, 

надлежна институција, Народен правобранител (понекогаш именуван како Јавен правобранител), суд, Центар за 

социјална работа, дома-кај пријатели-по роднини. Дел од граѓаните посочуваат дека би се обратиле кај граѓански 

организации, најчесто посочувајќи го Хелсиншкиот комитет. Голем дел од граѓаните велат дека не знаат, дека би се 

распрашале или дека нема каде човек да се обрати, во смисла дека е залудно. 
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Таб. 23  

На скала од 1 до 5 колку мислите дека ги познавате механизмите за заштита од 

дискриминација? 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 воопшто не ги познавам 131 12.5 12.7 12.7 

не ги познавам 248 23.6 24.1 36.8 

сосема малку ги познавам 385 36.6 37.3 74.1 

ги познавам 179 17.0 17.4 91.5 

одлично ги познавам 88 8.4 8.5 100.0 

вкупно 1031 98.1 100.0  

Недостасув

а 

не знам 8 .8   

н/о 12 1.1   

вкупно 20 1.9   

Вкупно 1051 100.0   

 

Граф. 23  
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Таб. 24  

Возраст * На скала од 1 до 5 колку мислите дека ги познавате механизмите за заштита од 

дискриминација?   

% по Возраст   

 

На скала од 1 до 5 колку мислите дека ги познавате механизмите за 

заштита од дискриминација? 

вкупно 

воопшто не 

ги познавам 

не ги 

познавам 

сосема 

малку ги 

познавам ги познавам 

одлично ги 

познавам 

Возраст 18-29 год. 7.6% 23.8% 40.0% 20.5% 8.1% 100.0% 

30-44 год. 9.4% 22.2% 40.4% 18.5% 9.4% 100.0% 

45-59 год. 12.6% 24.0% 38.6% 17.5% 7.3% 100.0% 

60+ год. 19.1% 26.1% 31.7% 14.2% 8.9% 100.0% 

Вкупно 12.7% 24.1% 37.3% 17.4% 8.5% 100.0% 

 
Граф. 24  
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Таб. 25  

Етничка припадност * На скала од 1 до 5 колку мислите дека ги познавате механизмите за заштита од 
дискриминација?   

% по Етничка припадност   

 

На скала од 1 до 5 колку мислите дека ги познавате механизмите за заштита 

од дискриминација? 

вкупно 

воопшто не ги 

познавам 

не ги 

познавам 

сосема 

малку ги 

познавам ги познавам 

одлично ги 

познавам 

Етничка 

припадност 

македонска 14.4% 19.3% 38.3% 17.9% 10.2% 100.0% 

албанска 8.9% 38.2% 35.9% 12.7% 4.2% 100.0% 

друга 8.9% 19.6% 32.1% 32.1% 7.1% 100.0% 

Вкупно 12.7% 24.1% 37.3% 17.4% 8.5% 100.0% 

 
Граф. 25  

 
 

 

  



36 
 

10 Искуство со дискриминација  
 

Запрашани дали им се случила дискриминација во изминатите 3 години, 13.2% од граѓаните одговориле потврдно. 

Резултатот е спореден по стандардните предиктори и притоа не е значен по пол, ниту по етничка припадност. Утврдена е 

значајност по основ на образование (Spearman’s rho=-0.154, p=0.000). Разликата е во тоа што лицата со високо 

образование (Таб/граф. 27) во поголема мера рекле дека им се има случено дискриминација. Заклучокот е дека 

сензитивноста на дискриминација расте со степенот на образование. Јасно е дека не станува збор за објективно повисока 

појавна стапка на дискриминација кај лица со високо образование, туку за субјективна проценка која зависи од 

сензибилизираноста (препознавањето) на концептот.  

 

Вкупно 135 испитаници (Таб/граф. 26) рекле дека им се случила дискриминација во изминатите 3 години. Тие испитаници 

биле потоа прашани и што конкретно им се случило. Прашањето е поставено во отворена форма со цел да се добие 

слободен одговор (воедно и затоа што пре-кодирање на опции не е можно). Поголемиот број од тие 135 испитаници дале 

слободни одговори кои можат да бидат претставени во описна форма. 

 

Конкретно:  

Повеќе испитаници посочуваат дискриминација во врска со работно место, пр. не го добиле работното место или изгубиле 

работа  заради политичка припадност, или етничка припадност. Дел укажуваат на мобинг на работно место.  

Често се укажува на етничка дискриминација.  

Има повеќе одговори кои се однесуваат на попреченост, пример, недобивање на инвалидкса пензија која се сметало дека 

следува, итн.  

Има неколку одговори дека биле дискриминирани затоа што се од провинција.  

Сумарно, најголем дел од одговорите се поврзани со работа/работно место и со политичка припадност.  
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Таб. 26  

Дали ви се случила дискриминација во изминатите 3 години?  

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 да 135 12.8 13.2 13.2 

не 891 84.8 86.8 100.0 

вкупно 1026 97.6 100.0  

Недостасув

а 

не знам 12 1.1   

н/о 13 1.2   

вкупно 25 2.4   

Вкупно 1051 100.0   

 

Граф. 26  
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Таб. 27 

Образование * Дали ви се случила дискриминација во изминатите 3 години?   

% по Образование   

 

Дали ви се случила дискриминација во 

изминатите 3 години?  

вкупно да не 

Образование завршено основно или помалку 8.5% 91.5% 100.0% 

завршено средно 9.6% 90.4% 100.0% 

завршен факултет или повеќе 21.5% 78.5% 100.0% 

студира во моментот 25.0% 75.0% 100.0% 

Вкупно 13.1% 86.9% 100.0% 

 

Граф. 27  
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11 Анекс 1. Опис на примерок  
 
Таб. 28 

Пол 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 маж 558 53.1 53.1 53.1 

жена 493 46.9 46.9 100.0 

Вкупно 1051 100.0 100.0  
 
Граф. 28 
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Таб. 29 

Возраст 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 18-29 год. 189 18.0 18.0 18.0 

30-44 год. 298 28.4 28.4 46.3 

45-59 год. 251 23.9 23.9 70.2 

60+ год. 313 29.8 29.8 100.0 

Вкупно 1051 100.0 100.0  
 
Граф. 29 
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Таб. 30 

Етничка припадност 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 македонска 729 69.4 69.4 69.4 

албанска 262 24.9 25.0 94.4 

друга 59 5.6 5.6 100.0 

Total 1050 99.9 100.0  

 н/о 1 .1   

Вкупно 1051 100.0   
 
Граф. 30 
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Таб. 31 

Образование 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 завршено основно или помалку 181 17.2 17.3 17.3 

завршено средно 544 51.8 52.0 69.2 

завршен факултет или повеќе 309 29.4 29.5 98.8 

студира во моментот 13 1.2 1.2 100.0 

Total 1047 99.6 100.0  

 н/о 4 .4   

Вкупно 1051 100.0   
 
Граф. 31 
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Таб. 32 

Приход на домаќинството 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 помалку од 250 евра 142 13.5 15.6 15.6 

251-600 евра 453 43.1 49.9 65.5 

601-1000 евра 235 22.4 25.9 91.4 

над 1000 евра 78 7.4 8.6 100.0 

Total 908 86.4 100.0  

 н/о 143 13.6   

Вкупно 1051 100.0   
 
Граф 32 
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Таб. 33 

Вид на населено место 

 Број Процент Валиден процент 

Кумулативен 

процент 

 град 746 71.0 71.0 71.0 

село 305 29.0 29.0 100.0 

Total 1051 100.0 100.0  

 
Граф. 33 
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Таб. 34 

Вид на населено место * Приход на домаќинството   

% по Вид на населено место   

 

Приход на домаќинството 

Вкупно 

помалку од 250 

евра 251-600 евра 601-1000 евра над 1000 евра 

Вид на населено 

место 

град 11.5% 48.6% 30.1% 9.8% 100.0% 

село 26.4% 53.1% 15.0% 5.5% 100.0% 

Вкупно 15.6% 49.9% 25.9% 8.6% 100.0% 

 
Граф. 34 
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Таб. 35 

Вид на населено место * Образование   

% по Вид на населено место   

 

Образование 

Вкупно 

завршено основно 

или помалку завршено средно 

завршен факултет 

или повеќе 

студира во 

моментот 

Вид на населено место град 9.0% 54.2% 35.3% 1.5% 100.0% 

село 37.4% 46.6% 15.4% 0.7% 100.0% 

Вкупно 17.3% 52.0% 29.5% 1.2% 100.0% 

 
Граф. 35 
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Таб. 36 

Вид на населено место * Етничка припадност   

% по Вид на населено место   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга 

Вид на населено место град 79.6% 15.1% 5.2% 100.0% 

село 44.4% 49.0% 6.6% 100.0% 

Вкупно 69.4% 25.0% 5.6% 100.0% 

 
Граф. 36 
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Таб. 37 

Етничка припадност * Образование   

% по Етничка припадност   

 

Образование 

Вкупно 

завршено основно 

или помалку завршено средно 

завршен факултет 

или повеќе 

студира во 

моментот 

Етничка 

припадност 

македонска 10.6% 55.2% 32.7% 1.5% 100.0% 

албанска 34.4% 43.9% 21.0% 0.8% 100.0% 

друга 22.0% 49.2% 28.8%  100.0% 

Вкупно 17.2% 52.0% 29.5% 1.2% 100.0% 

 
Граф. 37 
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Таб. 38 

Етничка припадност * Приход на домаќинството   

% по Етничка припадност   

 

Приход на домаќинството 

Вкупно 

помалку од 250 

евра 251-600 евра 601-1000 евра над 1000 евра 

Етничка 

припадност 

македонска 14.1% 47.6% 28.8% 9.4% 100.0% 

албанска 19.6% 53.9% 19.6% 6.8% 100.0% 

друга 17.6% 60.8% 15.7% 5.9% 100.0% 

Вкупно 15.6% 49.9% 25.9% 8.6% 100.0% 

 
Граф. 38 
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Таб. 39 

Образование * Приход на домаќинството   

% по Образование   

 

Приход на домаќинството 

Вкупно 

помалку од 250 

евра 251-600 евра 601-1000 евра над 1000 евра 

Образов

ание 

завршено основно или помалку 39.0% 52.6% 5.2% 3.2% 100.0% 

завршено средно 15.6% 55.4% 23.8% 5.3% 100.0% 

завршен факултет или повеќе 2.6% 38.4% 41.4% 17.5% 100.0% 

студира во моментот 10.0% 50.0% 30.0% 10.0% 100.0% 

Вкупно 15.7% 49.8% 25.9% 8.6% 100.0% 

 
Граф. 39 

 
 

 
 


