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1. Вовед 
Република Северна Македонија е една од последните земји во регионот што нема законско решение 
за спречување и заштита од дискриминација кое би ја вклучило сексуалната ориентација како 
забранет основ за дискриминација. 

Овој извештај презентира споредбени резултати од две анкетни истражувања на ставовите, 
перцепциите и постоењето на дискриминација кон лицата со различна сексуална и родова 
ориентација. Истражувањето е реализирано за потребите на проект реализиран од Институтот за 
човекови права, а финансиски е поддржан од Германската амбасада во Скопје. 

Овој истражувачки извештај е продуциран врз основа на резултатите од анкетно истражување на 
репрезентативен примерок граѓани на Северна Македонија. Резултатите презентирани во рамки  на 
овој извештај имаат за цел да утврдат клучните аспекти на перцепциите за сексуалната ориентација 
и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација. 

Истражувачкиот извештај е поделен на три дела. Во првиот дел е образложена истражувачката 
методологија. Во рамки на вториот дел презентирани се главните заклучоци, клучните наоди и 
резултати од реализираното истражување. Целосните резултати по статистичката обработка на 
податоците се приложени во Анекс 1, на крајот од овој документ. 

 
 
 

2. Методолошки пристап 
Истражувањето беше базирано на квантитативна методологија. Процесот на собирање податоци се 
состоеше од реализација на анкета по телефонски пат на репрезентативен примерок од околу 
1.072 испитаници. На примерок од оваа големина, при стандардното ниво на доверба (confidence 
level) од 95%, општата маргина на грешка е 4%. Процесот на собирање податоци беше реализиран 
во периодот 1-5 октомври 2020. 

Анкетното истражување се реализираше врз основа на истражувачки прашалник кој содржи 20 
прашања од отворен и затворен тип, како и скали за мерење ставови. Со оглед на деликатноста на 
темата на истражувањето прашалникот беше дизајниран постепено да ги воведе испитаниците во 
темата и да ги истражи подеднакво манифестните и латентните ставови на испитаниците во поглед 
на алтернативните сексуални и родови ориентации. Дополнително, прашањата и формулацијата на 
клучните испитувани категории беа прилагодени на целната популација. Следниве групи прашања 
беа вклучени во прашалникот: 

• перцепции за почитувањето на човековите права во земјата – оваа група прашања се однесува 

на перцепциите на испитаниците за генералното почитување на човековите права во земјата, 

довербата во институции кои имаат мандат да ги штитат човековите права, како 

и нивните искуства во поглед на нарушувањето и процедурите за заштита на нивните права; 

• перцепции за дискриминација и став кон носењето на нов Закон за спречување и заштита од 

дискриминација – оваа група прашања има за цел да ги утврди перцепциите на испитаниците во 

поглед на ризикот од дискриминација кај различни општествени групи (етнички заедници, жени, 

стари лица, лица со попреченост, лица со алтернативна сексуална или родова ориентација), а со 

тоа и да ја стави дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет 

во контекст на други потенцијално ранливи категории. Со оваа група прашања исто така се 

настојува да се утврди ставовите на испитаниците во поглед на потребата од нов Закон за 

заштита и спречување од дискриминација и ставот кон вклучувањето на сексуалната ориентација 

како основа за дискриминација. 

• личен однос кон лица со хомосексуална ориентација – во рамки на оваа група прашања се 

утврдува каков е односот на испитаниците кон лицата со хомосексуална ориентација и дали 

и до кој степен тие ги прифаќаат во нивните животи (дали постои лична нетрпеливост кон 
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хомосексуалци, дали познаваат хомосексуални лица, дали ги прифаќаат како пријатели или 
колеги на работно место). Реалните ставови на испитаниците доаѓаат до израз на 
прашањата дали познаваат лица со хомосексуална ориентација, дали имаат пријатели со 
хомосексуална ориентација, и дали би работеле со лица со хомосексуална ориентација. 
Овие прашања се директни; испитаниците ги доживуваат лично и одговорите на овие 
прашања се подиректни, во споредба со одговорите на општите прашања, како што е 
прашањето дали испитаникот се согласува со забраната на дискриминација по основ на 
сексуална ориентација. 

• ставови кон поведенија / форми на учество на хомосексуалните лица во јавната сфера. 
Станува збор за група на прашања каде се испитува отвореноста на испитаниците кон 
различни форми на однесување на хомосексуалните лица во јавна сфера (држење за рака, 
бакнување во јавност) како и извршување на одредени општествени функции (политички 
ангажман, работа како лекари, наставници, работа со деца). Преку овие прашања 
дополнително се „тестира“ постоењето на предрасуди во поглед на хомосексуалноста 
(хомосексуалноста е „заразна“, болест или пореметување) како и оправданоста на одредени 
форми на манифестација на нетрпеливост кон хомосексуалните лица – од исмејување и 
осуда, до напади. Во рамки на истражувањето направена е анализа на влијанието на неколку 
основни независни варијабли (предиктори). Тоа се пол, место на живеење (град/село), 
етничка припадност, возраст, и степен на образование. 

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. 

Притоа анализата ги опфаќа како минимум следните статистички методи: 

За споредба на поврзаноста на излезните варијабли со предикторите пол, возраст, населено место, 
етничка припадност, и степен на образование, 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, населено место,  

X² (Chi Square) етничка припадност, степен на 

образование   

 
 

Мера на поврзаност 

 
сооднос: пол со резултат во форма на 

Cramer’s V 

Ликертова скала   

сооднос: возраст со резултат во форма на Spearman 
Ликертова скала   

сооднос: место на живеење со резултат во Cramer’s V 
форма на Ликертова скала   

сооднос: етничка припадност (само за Cramer’s V 
Македонци и Албанци) со резултат во 

форма на Ликертова скала   

сооднос: степен на образование со Spearman 
резултат во форма на Ликертова скала 

 сооднос: пол, место на живеење, етничка Phi, Ламбда, 
припадност со резултат во биномиална Cramer’s V (главен 

форма    тест)  
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Техничките податоци за овие анализи се прикажуваат во фусноти на главниот текст со цел да се 

илустрира методот, за да не се оптоварува главниот текст, за тој да биде попристапен за читателот 

кој не е запознаен со овие статистички концепти. 

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. 

Понатаму, за неколку од клучните варијабли од интерес се применуваат техники на мултиваријантна 

статистичка анализа, првенствено бинарна логистичка регресија,. Повторно, со цел главниот текст да е 

попристапен за читателот кој не е запознаен со овие статистички концепти, методолошките белешки за 

применетите методи ќе бидат презентирани само во фуснотите на главниот текст. 

Презентацијата и анализата на клучните варијабли е поместена во главниот текст. Остатокот од 

значителниот број на табели и графикони е ставен во анекс на главниот текст. 

Дискусијата за одредени индикатори повремено упатува на табелите и графиконите од анексот. 

Целта на овој пристап е главниот текст на анализата да биде концизен. 

Дефинициите на варијаблите редовно со служат со терминот “хомосексуалци и лезбејки“. Анкетниот 

прашалник намерно го избегнува терминот “трансродови лица“ додека терминот “родов идентитет“ 

и употребен само во едно прашање. Причината е следната: се смета дека овие термини не се 

доволно јасни за општата јавност во Северна Македонија. Притоа, терминот “хомосексуалци и 

лезбејки“ се користи како заменски термин за сексуалната ориентација и родовиот идентитет (SOGI 

- sexual orientation and gender identity). Во натамошниот текст ќе се користи кратенката ЛГБТ (lesbian, 

gay, bisexual, and transgender). 

 
 

 

3. Главни заклучоци од истражувањето 

 
Северна Македонија е изразено хомофобично општество, со висок степен на нетолеранција и 

дискриминаторски ставови кон хомосексуалните и трансродовите лица. 

Постојат мали разлики во ставовите кои резултираат од полот, местото на живеење (село или град), 

етничката припадност (македонска, албанска, друга), возраста, и степенот на образование. Многу од овие 

разлики се статистички значајни, меѓутоа врската помеѓу овие детерминанти и ставовите на населението 

е генерално слаба до умерена. Тоа значи дека не постои значајна разлика во ставовите во зависност од 

полот, местото на живеење, етничката припадност, возраста, и степенот на образование. Со други 

зборови, независно од овие фактори, доминантниот став на граѓаните е нетолерантен и дискриминирачки 

кон хомосексуалните и трансродовите лица (ЛГБТ). Сепак, и покрај тоа што не се значајни, одредени 

разлики во ставовите на граѓаните постојат. Притоа, лицата кои се помлади, живеат во град, се од 

македонска етничка припадност, и имаат високо образование, се генерално потолерантни кон ЛГБТ. 

Постарите лица, лицата кои живеат на село, се од албанска етничка припадност, и имаат понизок степен 

на образование се генерално понетолерантни кон ЛГБТ. Полот1 генерално не влијае на 

ставовите на граѓаните, односно влијае помалку од местото на живеење, етничката припадност, возраста, 

и образованието. 

 
1 Терминот пол за користи во смисла на пол назначен при раѓањето. 
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Попрецизно: 
 

• Мнозинството од граѓаните сметаат дека ЛГБТ не се дискриминирани, од кои 35.3% сметаат 

дека ЛГБТ не се воопшто дискриминирани, 7.7% сметаат дека не се дискриминирани, и 

14.4% сметаат дека се сосема малку дискриминирани. 

• На мнозинството од граѓаните (51%) им сметаат мажи хомосексуалци, и жени лезбејки 

(49.1%). 

• Значително мнозинство од граѓаните (76.2%) не познаваат ЛГБТ. 

• Од 23.8% од граѓаните кои одговориле дека познаваат ЛГБТ, 45% одговориле дека имаат 

ЛГБТ пријател. 

• Скоро 2/3 од граѓаните не прифаќаат да работат со ЛГБТ; 52.4% не би работеле и 

дополнителни 9.4% велат дека би работеле само ако мораат. 

• Повеќе од половина од граѓаните не се согласуваат ЛГБТ да излегуваат во исти локали со 

други лица: 40.8% воопшто не се согласуваат со ова, 4.6% не се согласуваат, и 

дополнителни 8.3% сосема малку се согласуваат. 

• Повеќе од половина од граѓаните не се согласуваат ЛГБТ да идат на ист базен со други лица: 

41.5% воопшто не се согласуваат, 7.4% не се согласуваат, и дополнителни 8.6% сосема 

малку се согласуваат. 

• Уште поголемо е мнозинството на граѓаните кои не се согласуваат ЛГБТ да работат како 

наставници: 53.9% воопшто не се согласуваат со ова, 5.5% не се согласуваат, и 

дополнителни 8.1% сосема малку се согласуваат. 

• Слични се ставовите во однос на можноста ЛГБТ да работат како доктори и сестри: 40.9% 

од граѓаните воопшто не се согласуваат, 6.4% не се согласуваат, и дополнителни 7.6% 

сосема малку се согласуваат. 

• Мнозинството од граѓаните не се согласува ХТЛ да бидат политичари: 44.6% воопшто не се 

согласуваат, 4.2% не се согласуваат, и 6.3% сосема малку се согласуваат. 

• Особено се негативни ставовите околу јавното изразување на сексуалната и родовата 

другост: 

• Огромното мнозинство од граѓаните е против тоа ЛГБТ да се држат за раце во јавност: 65.6% 

воопшто не се согласуваат, 3.4% не се согласуваат, и дополнителни 7.3% сосема малку се 

согласуваат. 

• Уште понегативен е ставот кон идејата ЛГБТ да се бакнуваат во јавност: 74.1% не се 

согласуваат, 3.3% не се согласуваат, и дополнителни 6.1% сосема малку с согласуваат. 

• Мнозинството од граѓаните се против тоа ЛГБТ да живеат заедно: 45.4% воопшто не се 

согласуваат со ова, 4.9% не се согласуваат, и дополнителни 7.4% сосема малку се 

согласуваат. 

• Мнозинството од граѓаните се против тоа ЛГБТ слободно да ја декларираат својата 

сексуална ориентација или родов идентитет: 49.9% пд граѓаните воопшто не се согласуваат 

со ова, 5.7% не се согласуваат, и 8.2% сосема малку се согласуваат. 

• Огромното мнозинство од граѓаните, вкупно 70%, сметаат дека хомосексуалноста е болест. 

• Соочени со општото прашање дали сметаат дека е потребен нов закон за заштита од 

дискриминација, мнозинството од граѓаните, цели 76.2%, одговараат “да“. 

• Од граѓаните кои сметаат дека е потребен нов закон за дискриминација, 67% сметаат дека 

треба да се забрани дискриминацијата на ЛГБТ, додека 33% се против тоа. 

• Наспроти индикациите за висок степен не нетолерантност кон ЛГБТ, релативно високиот 

степен на поддршка за забрана на дискриминацијата кон ЛГБТ, е поверојатно да е резултат 

на неинформираност отколку на реална поддршка од страна на граѓаните. 
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• Клучниот заклучок од истражувањето е дека хомофобијата во Северна Македонија е 

особено изразена кај мнозинството од граѓаните. 

 

 

3.1 Анализа на клучни прашања (униваријантна и 
биваријантна анализа) 

 
3.1.1 На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и 
трансродовите лица изложени на дискриминација? 

 

Мнозинството од граѓаните сметаат дека ЛГБТ популацијата не е или е сосема малку 

дискриминирана; 35.% сметаат дека не е воопшто, 7,7.% дека не е, и дополнителни 14% дека е 

сосема малку дискриминирана (Анекс, Т/Г 59.) 

Мажите, лицата кои живеат во селска средина, и граѓаните од албанска етничка припадност се 

повеќе склони да веруваат дека ЛГБТ лицата не се воопшто дискриминирани. Разликите се 

статистички значајни2, меѓутоа корелацијата е од слаб интензитет. Тоа значи дека овие фактори  не 

влијаат силно на овој став на граѓаните. 

Таб/граф 1. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите лица 
изложени на дискриминација? 

% од Возраст 

 На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите  
 
 
 
 

Вкупно 

 лица изложени на дискриминација?  

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 20.7% 5.8% 14.9% 11.5% 47.1% 100.0% 

30-44 год. 36.1% 7.5% 12.3% 9.1% 34.9% 100.0% 

45-59 год. 39.3% 9.6% 15.1% 7.8% 28.3% 100.0% 

60+ год. 43.7% 7.8% 15.6% 7.8% 25.1% 100.0% 

Вкупно 35.3% 7.7% 14.4% 9.0% 33.6% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Разлика по пол p<0.05, Cramer's V= 0.107; Разлика по место на живеење p< 0.01, Cramer's V= 0.125; 

Разлика по етничка припадност p<0.01, Cramer's V= 0.107; 
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Возраста и образованието се фактори кои влијаат на ставот за дискриминираноста на ЛГБТ 

заедницата. Помладите и граѓаните со повисоко образование се повеќе склони да веруваат дека 

ЛГБТ лицата се дискриминирани. 

Т/Г 1 и Т/Г 2 илустрираат како ставот се менува по возрасни групи и по степен на образование. 

Високи 47.1% од граѓаните на возраст 18-29 години сметаат дека ЛГБТ лицата се многу 

дискриминирани, наспроти 25.1% од граѓаните на 60+ години. 

На сличен начин се менува ставот со порастот на образовното ниво; 42.5% од граѓаните со основно 

образование (или пониско) сметаат дека ЛГБТ лицата не се воопшто дискриминирани; процентот 

опаѓа на 24.8% кај лицата со високо образование. 

Разликите се статистички по значајни3 во споредба со влијанието на полот, видот на местото на живеење 

и етничката припадност. Меѓутоа корелацијата е од релативно слаб интензитет. Тоа значи дека и покрај 

тоа што возраста и степенот на образование влијаат на ставот на граѓаните, сепак и во овие сегменти на 

населението ставот дека ЛГБТ лицата не се дискриминирани е значителен. 

 

 
Таб/граф 2. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите лица 

изложени на дискриминација? 
% од Образование 

 На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и  
Вкупно трансродовите лица изложени на дискриминација? 

 

 
3 За возраст p<0.001, Spearman's rho= -0.196; За образование p<0.001, Spearman's rho= 0.156. 
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 не се  сосема    
воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или 
45.2% 5.9% 14.5% 7.0% 27.4% 100.0% 

помалку  

средно  38.4% 7.5% 14.9% 7.5% 31.6% 100.0% 

високо  24.8% 9.1% 13.8% 12.4% 39.9% 100.0% 

нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно  35.3% 7.7% 14.4% 9.0% 33.6% 100.0% 

 
 

 
 
 

 

3.1.2 Дали вам лично ви сметаат мажи хомосексуалци? 
 

Мнозинството од граѓаните, вкупно 51% изјавуваат дека ним лично им сметаат мажи хомосексуалци 

(Анекс, Т/Г 75; дополнително релевантни Т/Г 76-78). Прашањето е намерно формулирано директно 

да го тестира личниот став на граѓаните. Овој став на граѓаните е независен од полот; разликата 

помеѓу мажите и жените не е статистички значајна. Воедно, малку зависен е и од местото на 

живеење. 

Т/Г 3 и 4 го прикажуваат ставот на граѓаните по ова прашање според етничка припадност и според 

образование. Како што се гледа од Т/Г 3 хомосексуалните мажи им сметаат на 44.6% од 

Македонците, и на 69.8% од Албанците; ставот на другите етнички заедници (Роми, Турци, Срби, 



9 

 

 

Власи, итн.) е сличен со тој на Македонците. Влијанието на етничката припадност е статистички 

значајно и интензитетот е повеќе од слаб, тој е умерен.4 

 
Таб/граф 3. Етничка припадност * Дали вам лично ви сметаат мажи 

хомосексуалци? 
% од Етничка припадност 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

мажи хомосексуалци? 

да не 

Етничка припадност македонска 44.6% 55.4% 100.0% 

 албанска 69.8% 30.2% 100.0% 

 друга 46.8% 53.2% 100.0% 

Вкупно  51.1% 48.9% 100.0% 

 
 

 
 
 
 

Степенот на образование има очигледно влијание врз ставот на граѓаните по ова прашање (Т/Г 4). 

Високи 71.2% од лицата со основно образование (или пониско) изјавуваат дека им сметаат 

хомосексуални мажи; процентот опаѓа на 52.6% од лицата со средно образование, и на 34.7% од 

граѓаните со високо образование. Влијанието на образованието е статистички значајно и врската е 

од умерено-силен интензитет.5 Образованието влијае повеќе на ставот на граѓаните повеќе од сите 

други фактори, пол, место на живеење, етничка припадност, и возраст, земени поединечно.  За 

споредба, влијанието на возраста на граѓаните, кое што е исто така статистички значајно 6 (e 

4 p<0.001, Cramer's V =0.217. 
5 p<0.001, Cramer's V = 0.264. 
6 p<0.05, Cramer's V=.086 
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значително помало. Тоа значи дека дури и лицата во младите возрасни групи се склони кон 

нетрпеливост кон ЛГБТ лицата, ако имаат понизок степен на образование. Со други зборови, 

младоста сама по себе не е фактор на толеранција. Клучниот фактор е степенот на образование. 

 

 
Таб/граф 4. Образование * Дали вам лично ви сметаат мажи хомосексуалци? 

% од Образование 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

мажи хомосексуалци? 

да не 

Образование основно или помалку 71.2% 28.8% 100.0% 

 средно 52.6% 47.4% 100.0% 

 високо 34.7% 65.3% 100.0% 

 нема одговор  100.0% 100.0% 

Вкупно  51.0% 49.0% 100.0% 

 
 

 

 
 
 

 

3.1.3 Дали познавате некој хомосексуалец или лезбејка? 

 
Помалку од 1/4 од граѓаните познаваат ЛГБТ лице; вкупно 23.8% одговориле потврдно на ова 

прашање (анекс, Т/Г 85). 
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Анализата на податоците според полот не покажа некоја особена разлика, иако резултатот е на 

граница на статистичка значајност. 7 Врската помеѓу полот и познанството со ЛГБТ лице е 

извонредно слаба; и мажите и жените се подеднакво веројатни да познаваат некое ЛГБТ лице 

(Анекс, Т/Г 86). 

 

 
Таб/граф 5. Возраст * Дали познавате некој хомосексуалец или 

лезбејка? 
% од Возраст 

 Дали познавате некој  

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

да не 

Возраст18-29 год. 37.5% 62.5% 100.0% 

30-44 год. 28.3% 71.7% 100.0% 

45-59 год. 18.3% 81.7% 100.0% 

60+ год. 13.8% 86.2% 100.0% 

Вкупно 23.8% 76.2% 100.0% 

 
 

Видот на населено место се покажа како фактор за познанство со ЛГБТ лица; 15.3% од лицата кои 

живеат на село познаваат некое ЛГБТ лице, додека тоа а случај со скоро двојно, 29.4% од лицата 

кои живеат во град (Анекс, Т/Г 87). Разликата е статистички значајна; но силината на врската е 

слаба.8 

Т/Г 5 и 6 ја прикажуваат врската помеѓу возраста и степенот на образование и можноста за 

познанство со ЛГБТ лице; 37.5% од лицата на возраст од 18-29 години познаваат некое ЛГБТ лице; 

 
 

 
7 p<0.05, Cramer's V=0.061 
8 p<0.001, Cramer's V=0.162 
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процентот постепено опаѓа со годините и изнесува 13.8% кај граѓаните на возраст од 60 и повеќе 

години. Разликата е силно статистички значајна, и воедно врската е умерено силна.9 

Како што може да се види од Т/Г 6 врската помеѓу степенот на образование и можноста за 

познанство со ЛГБТ лице е уште посилна. Само 7.1% од граѓаните со основно образование или 

помалку потврдиле дека познаваат некое ЛГБТ лице; процентот расте на 22.2% кај лицата со средно 

образование, и на 37.8% кај лицата со високо образование. 

 

 
Таб/граф 6. Образование * Дали познавате некој хомосексуалец или лезбејка? 

% од Образование 

 Дали познавате некој  

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

да не 

Образование основно или помалку 7.1% 92.9% 100.0% 

 средно 22.2% 77.8% 100.0% 

 високо 37.8% 62.2% 100.0% 

 нема одговор 100.0%  100.0% 

Вкупно  23.8% 76.2% 100.0% 

 
 

 

 
Разликата е има цврста статистичка значајност. Воедно врската помеѓу образованието како 

предиктор на познанство со ЛГБТ лице е од умерена накај силна10. 

 

 
9 p<0.001, Cramer's V=0.210. Cramer's V над 0.2 се смета за врска од умерена јачина. 
10 

p<0.001, Cramer's V = 0.270. Cramer's V над 0.3 се смета за силна врска. 
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Важно е да се напомене следното – не може да стане збор за зголемување на веројатноста за 

познанство во вистинска смисла на зборот. Најголем број од граѓаните на Северна Македонија имаат 

средно образование (над 45%). Станува збор за културно признавање наспроти одрекување на 

одредена општествена реалност. Потребно е потемелно толкување кое го надминува интересот на 

ова крос-секциско истражување, но во секој случај социокултурната матрица на граѓаните, која  е 

обликувана од голем број на фактори, меѓу кои и возраста, образованието, местото на живеење, 

етничката припадност, итн., е дел од анализата. Во овој контекст, добиениот резултат може да се 

толкува во контекст на подготвеноста за признавање од страна на испитаниците за присуството на 

ЛГБТ лица во нивната околина и имплицитното прифаќање на ЛГБТ ориентациите како легитимен 

дел од општествената рамка. 

Таб/граф 7. Етничка припадност * Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или 
лезбејка? 

% од Етничка припадност 

 Дали би прифатиле да работите со  
 

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

 
да 

 
не 

само ако 

морам 

Етничка припадност македонска 45.7% 42.9% 11.4% 100.0% 

 албанска 17.0% 77.6% 5.4% 100.0% 

 друга 38.6% 55.7% 5.7% 100.0% 

Вкупно  38.0% 52.6% 9.4% 100.0% 
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3.1.4 Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или лезбејка? 

Прашањето “Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или лезбејка“ директно го отсликува 

интензитетот на хомофобијата во македонското општество. Над 60% од полнолетните граѓани не 

прифаќаат да работата со ЛГБТ лице; 52.4% изрично одбиваат, а дополнителни 9.4% велат дека би 

работеле само ако мораат (Анекс, Т/Г 95). Прашањето е извонредно директно, меѓутоа е воедно и 

од општ карактер во смисла на тоа дека нема дополнително појаснување што значи тоа “да се 

работи заедно“; дали тоа значи работење заедно во погон или канцеларија со уште голем број на 

други лица, или е вид на работа која упатува на поблиска комуникација со  некое ЛГБТ лице. И покрај 

општоста, одговорот е извонредно јасен. 

 

 
Таб/граф 8. Возраст * Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или 

лезбејка? 
% од Возраст 

 Дали би прифатиле да работите со  
 

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

 
да 

 
не 

само ако 

морам 

Возраст18-29 год. 49.3% 44.4% 6.3% 100.0% 

30-44 год. 39.8% 48.2% 12.0% 100.0% 

45-59 год. 39.1% 51.2% 9.8% 100.0% 

60+ год. 26.8% 64.3% 8.9% 100.0% 

Вкупно 38.2% 52.4% 9.4% 100.0% 

 
 

 

 
Т/Г 9 го прикажува соодносот помеѓу ставот по ова прашање и степенот на образование, додека 

Т/Г 96-98 во анексот го прикажуваат соодносот со другите фактори. 
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И мажите и жените имаат подеднаков став по ова прашање. Жените одбиваат да работат со ЛГБТ 

лица подеднакво колку и мажите. 

Видот на местото на живеење е значителен фактор за прифаќањето на ЛГБТ лица на работното 

место (Анекс, Т/Г 97). Само 24.1% од луѓето кои живеат на село би прифатиле да работат со ЛГБТ 

лице, наспроти 47.1% од луѓето кои живеат во град. Разликата е статистички значајна и врската 

помеѓу видот на населено место и прифаќањето да се работи со ЛГБТ лице е од умерен 

интензитет.11
 

 
Таб/граф 9. Образование * Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или лезбејка? 

% од Образование 

 Дали би прифатиле да работите со  
 

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

 
да 

 
не 

само ако 

морам 

Образование основно или помалку 11.3% 81.4% 7.2% 100.0% 

 средно 38.5% 50.3% 11.2% 100.0% 

 високо 55.8% 36.1% 8.2% 100.0% 
 нема одговор 100.0%   100.0% 

Вкупно  38.2% 52.4% 9.4% 100.0% 

 
 

Етничката припадност исто така има силно влијание на ставот по ова прашање; 45.7% од 

Македонците прифаќаат да работат со ЛГБТ лице, наспроти само 17% од Албанците. Разликата е 

статистички значајна, и врската е од умерена јачина12. 

Како и во поглед на анализата на резултатите според социодемографски обележја на други прашања и 

во овој случај степенот на образование е факторот кој има најсилно влијание врз ставот на граѓаните; 

само 11.3% од граѓаните со основно образование или помалку прифаќаат да работат 
 

11 p<0.001, Cramer's V=.0252. 
12 p<0.001, Cramer's V=.0212. 
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со ЛГБТ лица; процентот расте на 38.5% кај лицата со средно образование, и изнесува 55.8% кај 

лицата со високо образование (Т/Г 9). 

Разликата има цврста статистичка значајност и јачината на врската е умерена13. 

 
 

3.1.5 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти 
локали со други лица 

Спремноста на граѓанинот на Северна Македонија да ја прифати сексуалната и родовата другост 

понатаму се тестира преку прифаќањето на ЛГБТ лица во истите локали. Мнозинството, односно 

повеќе од 1/2 од граѓаните или не се согласуваат или сосема малку се согласни да излегуваат во 

истите локали со ЛГБТ лица; 40.8% воопшто не се согласуваат, 4.6% не се согласуваат, и 

дополнителни 8.3% сосема малку се согласуваат (Анекс, Т/Г 99). Меѓутоа, треба да се спомне и дека 

останатата половина од граѓанството го прифаќа ова; 42.9% целосно се согласуваат, и уште 3.3% 

се согласуваат. 

Таб/граф 10. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со други 
лица 

% од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со  
 
 
 

Вкупно 

  други лица   

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 31.1% 5.3% 6.6% 3.5% 53.5% 100.0% 

30-44 год. 35.3% 5.2% 9.1% 3.8% 46.5% 100.0% 

45-59 год. 41.4% 5.4% 9.2% 3.1% 41.0% 100.0% 

60+ год. 53.7% 2.8% 8.2% 2.8% 32.4% 100.0% 

Вкупно 40.8% 4.6% 8.3% 3.3% 42.9% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 p<0.001; Cramer's V=.0246. 
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Не постои статистички значајна разлика по ова прашање по основ на пол; и мажите и жените имаат 
сличен став (Анекс, Т/Г 100). 

Разликата е значајна по основ на населено место14; 32.7% од луѓето кои живеат во град воопшто не 
се согласуваат да бидат во исти локали со ЛГБТ лица, наспроти 53.2% од луѓето кои живеат на село 
(Анекс, Т/Г 101). 

Разликата е уште поголема по основ на етничка припадност; 52.2% од Македонците целосно се 
согласуваат да излегуваат во исти локали со ЛГБТ лица, наспроти 19.3% од Албанците. Разликата 

е статистички значајна и врската е умерена.15
 

 

Таб/граф 11. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со 

други лица 
% од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти  
 
 
 
Вкупно 

 локали со други лица  

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или 
68.1% 5.8% 6.2% 4.0% 15.9% 100.0% 

помалку  

средно  40.0% 4.2% 7.9% 3.2% 44.8% 100.0% 

високо  23.2% 4.6% 10.2% 3.1% 58.8% 100.0% 

нема одговор   50.0%  50.0% 100.0% 

Вкупно  40.8% 4.6% 8.3% 3.3% 42.9% 100.0% 

 
 
 

14 p<0.001, Cramer's V=0.211. 
15 p<0.001, Cramer's V=0.263. 
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Како и кај другите прашања, постои очигледна врска помеѓу степенот на образование и 
подготвеноста за прифаќање на сексуалната и родовата другост, во овој случај, во локалите во кои 
се излегува. Како што илустрира Т/Г 11, процентот на граѓаните кои се согласуваат дека е во ред 
ЛГБТ лицата да излегуваат во исти локали со другите рапидно расте од основно (15.9%) кон средно 
образование (44.8%), и потоа поумерено од средно кон високо (58.8%). Разликата е цврсто 
статистички значајна и врската образование - прифаќање на ЛГБТ лица во локали е од умерен 

интензитет.16
 

 

3.1.6 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со 
други лица 

Следното прашање оди чекор понатаму во тестирањето на спремноста на македонскиот граѓанин 
да ја прифати сексуалната и родовата различност. Т/Г 104-107 во анексот и Т/Г 12 и 13 поместени 
во главниот текст, ги презентираат ставовите во однос на прашањето “Во ред е хомосексуалците и 
лезбејките да одат на ист базен со други лица“. 

Одговорите се слични како и на претходното прашање. Околу половина од граѓаните не се 
согласуваат и околу половина се согласуваат; конкретно, 41.5% од граѓаните воопшто не се 
согласуваат со идејата додека 38.7% од граѓаните целосно се согласуваат. 

 
 
 

Таб/граф 12. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други 
лица 

% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други  
Вкупно лица 

 
 

16 p<0.001, Cramer's V=0.205. 
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 воопшто не  сосема    

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 35.2% 5.0% 10.7% 4.6% 44.6% 100.0% 

место село 51.3% 11.1% 5.3% 2.7% 29.5% 100.0% 

Вкупно  41.5% 7.4% 8.6% 3.8% 38.7% 100.0% 

 
 

Воедно, воочливи се истите соодноси со клучните фактори од интерес како и кај претходното 

прашање. 

Полот не е фактор кој што го одредува ставот на граѓаните по ова прашање. Разликата помеѓу 

мажите и жените не е статистички значајна. 

Од друга страна, населеното место е битен фактор; 35.2% од луѓето кои што живеат во град воопшто 

не се согласуваат со наведениот став, наспроти 51.3% од луѓето кои што живеат на село (Главен 

текст, Т/Г 12). Разликата е статистички значајна и јачината на врската е умерена.17
 

 
Таб/граф 13. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други лица 

% од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со  
 
 
 
Вкупно 

  други лица   

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или 
66.2% 10.8% 6.8% 2.7% 13.5% 100.0% 

помалку  

средно  39.1% 5.6% 9.8% 4.2% 41.3% 100.0% 

 
17 p<0.001, Cramer's V=0.226. 
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Вкупно 

високо 28.6% 8.0% 8.0% 3.7% 51.7% 100.0% 

нема одговор    50.0% 50.0% 100.0% 
 41.5% 7.4% 8.6% 3.8% 38.7% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Етничката припадност конзистентно е битен фактор; 47.5% од Македонците целосно се согласуваат 

да одат на ист базен со ЛГБТ лица, наспроти 17% од Албанците (Анекс, Т/Г 106). Разликата е 

статистички значајна и јачината на врската е умерена накај силна.18
 

Конзистентно со претходните прашања, степенот на образование е важна детерминанта на ставот 

на граѓаните; само 13.5% од лицата со основно образование или помалку се согласуваат да бидат 

во ист базен со ЛГБТ лица; стапката на прифаќање расте рапидно од основно кон средно и 41.3% 

од граѓаните со средно образование се целосно согласни; потоа растот е поумерен од средно кон 

високо образование; 51.7% од лицата со високо образование се целосно согласни. Разликата е 

цврсто статистички значајна и врската е умерена.19
 

 

3.1.7 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како 
наставници 

Речиси 70% од граѓаните се против тоа ЛГБТ лицата да работат како наставници; 53.9% воопшто не 

се согласуваат, 5.5% не се согласуваат, и дополнителни 8.1% сосема малку се согласуваат. На 

другиот крај на спектрумот 28.8% од граѓаните целосно се согласуваат со идејата ЛГБТ лицата да 

работат како наставници, и уште 3.6% се согласуваат (Анекс, Т/Г 109, дополнителни Т/Г од интерес 
 

18 p<0.001, Cramer's V=0.247. 
19 p<0.001, Cramer's V=0.194. 
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се 110-113). Тоа значи дека помалку од 1/3 од граѓаните ја прифаќаат идејата ЛГБТ лицата да 

работат како наставници, т.е. да работат со деца. За споредба, 38.7% од граѓаните целосно се 

согласуваат да делат базен со ЛГБТ лица. 

Конзистентно со претходните наоди, полот на граѓаните нема влијание врз нивниот став по ова 

прашање; и мажите и жените се на ист став. Малата разлика (Т/Г 110) не е статистички значајна. 

Разликата во ставот е поголема по основ на место на живеење; лицата кои живеат на село во 

поголема мера не се согласуваат со оваа идеја; 61% воопшто не се согласуваат, наспроти 49.3% кај 

лицата кои живеат во град (Анекс, Т/Г 111). Разликата е статистички значајна иако влијанието на 

видот на населеното место е слабо.20 Toa всушност значи дека нема голема разлика во ставот по 

ова прашање помеѓу луѓето кои живеат во град и на село. 

Слична е состојбата и со разликите по основ на етничка припадност. Албанците се посклони целосно да 

не се согласуваат со идејата (66.4%) наспроти Македонците (49.9%). Разликата е статистички значајна 

но врската помеѓу етничката припадност и неприфаќањето на ЛГБТ лица како наставници 

е мала.21 Toa значи дека ставот на Македонците и на Албанците по ова прашање не е битно 
различен; разликата е мала (Анекс, Т/Г 112). 

 

Конзистентни се и разликите по основ на возраст (Анекс, Т/Г 113) и по основ на образование (главен 

текст, Т/Г 14). Разликите се статистички значајни меѓутоа влијанието и на возраста и на 

образованието е мало на ставот на граѓаните по ова прашање22. Тоа значи дека и граѓаните кои се 

генерално потолерантни кон ЛГБТ лицата имаат одредени резерви кон идејата за ЛГБТ лица кон 

наставници. Кај лицата со високо образование, генерално најтолерантниот сегмент од населението, 

цели 43.6% воопшто не се согласуваат со тоа ЛГБТ лицата да бидат наставници (Главен текст, Т/Г 

14). Многу помало е целосното несогласување (28.6 %) кај оваа категорија на граѓани, да се дели 

базен со ЛГБТ лица. 

Различните степени на согласност помеѓу овие прашања кои намерно задираат во сферата на 

приватноста на граѓаните, се индикација за спектралниот или континуиран карактер на 

максималната нетолеранција (краен десен крај на спектрумот/континуумот) и максималната 

толеранција (краен лев крај на спектрумот/континуумот). Јасно е дека и почетните и крајните точки, 

како и опсегот на континуумот, се разликуваат помеѓу општествата. 

 

 
Таб/граф 14. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници 

% од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како  
 
 
 
Вкупно 

  наставници   

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или 
64.4% 9.0% 7.2% 3.2% 16.2% 100.0% 

 помалку  

 средно  56.1% 4.8% 7.4% 3.6% 28.1% 100.0% 

 високо  43.6% 4.4% 10.0% 4.0% 38.0% 100.0% 

 нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно   53.9% 5.5% 8.1% 3.6% 28.8% 100.0% 

 
 

20 p<0.001, Cramer's V =0.162. 
21 p<0.001, Cramer's V=0.185. 
22 Возраст, p<0.01, Cramer's V=0.102; Образование p<0.001, Cramer's V=0.122. 
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3.1.8 Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат 

Од серијата на прашања кои го тестираат степенот на толеранција на македонскиот граѓанин кон 

ЛГБТ популацијата, особено провокативно е прашањето дали е “во ред хомосексуалците и 

лезбејките јавно да за бакнуваат“. 

Очекувано, отпорот кон ова поведение е извонредно висок кај граѓаните. Над 80% од граѓаните не 

се согласуваат со ова; 74.1% воопшто не се согласуваат, 3.3% не се согласуваат, и дополнителни 

6.1% сосема малку се согласуваат (Анекс, Т/Г 128). Само 14.4% од граѓаните целосно се 

согласуваат. 

 

 
Таб/граф 15. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат 

% од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат  
 
 

Вкупно 

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 64.9% 3.9% 7.9% 3.1% 20.2% 100.0% 

30-44 год. 72.1% 3.5% 8.4% 2.4% 13.6% 100.0% 

45-59 год. 74.5% 2.3% 6.1% 0.8% 16.3% 100.0% 

60+ год. 83.1% 3.5% 2.5% 2.1% 8.8% 100.0% 

Вкупно 74.1% 3.3% 6.1% 2.1% 14.4% 100.0% 
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Т/Г 128-131 во Анексот, како и Т/Г 15 и 16 во главниот текст ги прикажуваат разликите во овој став 

на граѓаните по главните предиктори. Тоа што веднаш се воочува е дека разликите, иако се 

статистички значајни, се генерално мали.23 

Заклучокот е дека постои генерално доминантен став кај македонските граѓани дека бакнувањето 

на ЛГБТ лица во јавност не е прифатливо. Разликата во ставовите по основ на населено место. 

етничка припадност, возраст, и образование е помала по ова прашање отколку што е случај со 

поголемиот дел од другите варијабли. 

Таб/граф 16. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се 
бакнуваат % од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат  
 
 
Вкупно 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или 
88.5% 2.2% 3.5% 0.9% 4.9% 100.0% 

помалку  

средно  74.5% 2.6% 6.5% 2.2% 14.3% 100.0% 

високо  63.7% 5.2% 7.1% 2.8% 21.2% 100.0% 

нема одговор 50.0%  50.0%   100.0% 

Вкупно  74.1% 3.3% 6.1% 2.1% 14.4% 100.0% 

 

 
23 Пол - нема статистичка значајна разлика; населено место p<0.01, Cramer's V = 0.122; етничка 
припадност p<0.01, Cramer's V=0.113; возраст p< 0.01, Cramer's V=0.122; образование p< 0.001, 
Cramer's V=0.129. 
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3.1.9 Дали мислите дека хомосексуалноста е болест? 

Последното прашање во дискусијата е воедно и едно од историски најконтроверзните во модерната 

меѓународна дебата за сексуалната ориентација. Историски, во последните неколку децении, голем 

број на општества транзитираат од ставот дека хомосексуалноста е болест, изразен како научна 

медицинска вистина, кон позицијата дека сексуалната различност е едноставна идентитетска 

карактеристика на поединецот. Прашањето продолжува да ја бранува јавноста во многу денешни 

општества. 

 

 
Таб/граф 17. Дали мислите дека хомосексуалноста е болест? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 да 666 62.1 70.0 70.0 

 не 285 26.6 30.0 100.0 

 Вкупно 951 88.7 100.0  

ндс не знам 93 8.7   

 нема одговор 28 2.6   

 Вкупно 121 11.3   

Вкупно  1072 100.0   
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Како што може да се види од Т/Г 17, огромното мнозинство од граѓаните во Северна Македонија сметаат 

дека хомосексуалноста е болест; вкупно 70% од граѓаните рекле дека различната сексуална ориентација 

е болест. Од табелата и графиконот се гледа и бројот на испитаниците кои не дале одговор: 8.7% рекле 

дека не знаат, и дополнителни 2.6% не дале одговор. Вкупно 11.3% од граѓаните не дале одговор, што е 

релативно ниска стапка на не-одговор со оглед на контроверзноста на прашањето. 

Заклучокот е јасен; огромното мнозинство од граѓаните сметаат дека хомосексуалноста 

е болест. Тоа значи дека дури и граѓаните кои се спремни да прифатат да делат базен со ЛГБТ лица, да 

ги прифатат во истите локали, или како наставници, итн. сепак сметаат дека тоа се болни луѓе. 

Не постои разлика во ставот по оваа прашање по пол. Малиот процент на разлика помеѓу мажите и 

жените (Анекс, Т/Г 148) не е статистички значајна. 

Разликите по основ на населено место, етничка припадност, возраст, и образование, се статистички 

значајни, но влијанието на секој од овие фактори поединечно врз ставот - е мало.24 По ниеден од 

овие фактори коефициентот за јачина на врска не ја надминува границата од 0.2 што се смета за 

горна граница на мал ефект. 

 

 
Таб/граф 18. Возраст * Дали мислите дека хомосексуалноста е 

болест? 
% од Возраст 

 Дали мислите дека 
хомосексуалноста е болест? 

 

 
Вкупно да не 

Возраст18-29 год. 60.6% 39.4% 100.0% 

30-44 год. 63.6% 36.4% 100.0% 

45-59 год. 73.2% 26.8% 100.0% 

 

24 Населено место p<0.001, Cramer's V=0.152; етничка припадност p<0.001, Cramer's V=0.163; 
возраст p<0.001, Cramer's V=0.178; образование p<0.001, Cramer's V=0.193. 
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Вкупно 

60+ год. 81.3% 18.8% 100.0% 

70.0% 30.0% 100.0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таб/граф 19. Образование * Дали мислите дека хомосексуалноста е болест? 

% од Образование 

 Дали мислите дека  

 
Вкупно 

хомосексуалноста е болест? 

да не 

Образование основно или помалку 82.1% 17.9% 100.0% 

 средно 72.4% 27.6% 100.0% 

 високо 58.0% 42.0% 100.0% 

 нема одговор 50.0% 50.0% 100.0% 

Вкупно  70.0% 30.0% 100.0% 
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Заклучокот е недвосмислен. И покрај малите разлики кои произлегуваат од место на живеење, 

етничка припадност, возраст, и степен на образование, огромното мнозинство од македонските 

граѓани сметаат дека хомосексуалноста е болест. 

 

 

3.2 Анализа на клучни прашања (мултиваријантна анализа) 

 
Со цел да се направи анализа на влијанието на предикторите пол, вид на населено место, етничка 

припадност, возраст, и степен на образование во нивната вкупност, две од клучните варијабли од 

претходниот дел се подложени на регресиона анализа. 

Во интерес на концизноста на текстот анализата е спроведена само на две клучни варијабли од тие 

дискутирани во претходниот дел. Во продолжение ќе бидат презентирани резултатите од овие 

анализи. 

 

 

3.2.1 Дали вам лично ви сметаат мажи хомосексуалци? 

Спроведена е бинарна логистичка регресија со варијаблата од насловот како зависна (излезна) 

варијабла, односно резултат, и клучните фактори пол, вид на населено место, етничка припадност, 

возраст, и степен на образование. Сите варијабли се внесени во моделот одеднаш. Варијаблата 

етничка припадност е сведена само на две нивоа: Македонци и Албанци, со оглед на тоа што нивото 

“друга“ етничка припадност нема објаснителна моќ затоа што групира повеќе различни етнички 

идентитети. 

Анализата ги дава следните резултати: 
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• Моделот со вклучените предиктори е подобрување во односот на моделот без предиктори 
(само со константа). Тој има одредена објаснувачка вредност. 

• Полот на граѓаните не е значаен како фактор во вкупниот модел. Имa мало влијание, но не 
е статистички значајно. 

• Видот на населено место исто така не е значаен во вкупниот модел. Има мало влијание но 
тоа не е статистички значајно. 

• Етничката припадност на граѓаните е статистички значаен фактор. При контрола на другите 
варијабли во моделот, граѓаните од албанска етничка припадност се повеќе склони да им 

сметаат мажи хомосексуалци за 3.067 пати.25
 

• Возраста не е статистички значен фактор во вкупниот модел. При сите фактори, пол, вид на 
населено, место, етничка припадност, возраст, и степен на образование, вклучени во 
моделот, возраста не произведува разлики во ставот кои се статистички значајни по ова 
прашање. 

Конечно, степенот на образование води до релевантни статистики значајни резултати. Со другите 

варијабли под контрола (непроменети), лицето се завршено средно образование има 1.731 повеќе 

шанса да каже дека не му сметаат мажи хомосексуалци во споредба со лице кое завршило само 

основно образование или помалку. Лицето за завршено високо образование е 4.154 пати 

поверојатно да каже дека не му сметаат мажи хомосексуалци отколку лице кое завршило само 

основно образование или помалку26. 

 

3.2.2 Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или лезбејка? 
 

Спроведена е бинарна логистичка регресија со варијаблата од насловот како зависна (излезна) 

варијабла, односно резултат, и клучните фактори пол, вид на населено место, етничка припадност, 

возраст, и степен на образование. 

Сите варијабли се внесени во моделот одеднаш. Варијаблата етничка припадност е сведена само 

на две нивоа: Македонци и Албанци, со оглед на тоа што нивото “друга“ етничка припадност нема 

објаснителна моќ затоа што групира повеќе различни етнички идентитети. 

Анализата ги дава следните резултати: 
 

• Моделот со вклучените предиктори е подобрување во односот на моделот без предиктори 

(само со константа). Тој има објаснувачка вредност. 

• Полот на граѓаните не е значаен како фактор во вкупниот модел. Имa мало влијание, но не 

е статистички значајно. 

• Видот на населено место е значаен во вкупниот модел. Лицата кои живеат во град се 0.535 

повеќе склони да кажат дека не би работеле со ЛГБТ лице (моделот предвидува членство 

во групата “не би работел“), што всушност значи дека се 1.8 пати посклони да кажат дека би 

работеле со ЛГБТ лице. 

 
 
 
 

25 Exp (B) = 0.326 со модел кој предвидува членство во групата “не ми сметаат“. Пресметано за 
групата “ми сметаат“ тоа е 3.067. Резултатот е значаен при p<0.001. 
26Други технички податоци: Block: O. Beginning Block; Percentage Correct =51.6%; Block 1, Model, 
p<0.001; Nagelkerke R Square = 0.163, Cox&Snell R Square = 0.122; Classification Table, Correct 
Percentage = 63.9%; 
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• Етничката припадност на граѓаните е статистички значаен фактор. При контрола на другите 

варијабли во моделот, граѓаните од албанска етничка припадност се 4.74 посклони да кажат 

дека не би работеле со ЛГБТ лице. 

• Возраста е статистички значајна само при споредба на најстарата категорија на грашани 
(60+ год) со основната референтна група (18-29 год.). При сите фактори, пол, вид на 
населено, место, етничка припадност, вораст, и степен на образовние, вклучени во моделот, 
најстарата група на граѓани се 2.98 пати посклони да кажат дека не би работеле со ЛГБТ 
лице. 

• Конечно, степенот на образование води до релевантни, статистички значајни резултати. Со 
другите варијабли под контрола (непроменети), лицето се завршено средно образование 
има 2.57 повеќе шанса да каже дека би работело со ЛГБТ лице во споредба со лице кое 
завршило само основно образование или помалку. Лицето за завршено високо образование 
е 5.81 пати поверојатно да каже дека би работело со ЛГБТ лице, отколку лице кое завршило 

само основно образование или помалку.27
 

 

Во моделот Nagelkerke R Square коефициентот е 0.263 што значи дека приближно 26.3% од 

промената во зависната варијабла (прифаќање да се работи со ЛГБТ лице) зависи од предикторите 

во моделот. 

Конечниот заклучок е конзистентен со заклучокот од униваријантните и биваријантните анализи. 

Факторите пол, вид на населено место, етничка припадност, возраст, и степен на образование имаат 

одредено влијание врз ставовите на граѓаните кон сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 

Најсилно е влијанието на образованието. 

Сепак, македонското општество е доминирано од општ став на нетолеранција кон ЛГБТ заедницата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27Други технички податоци: Block: O. Beginning Block; Percentage Correct =62.1%; Block 1, Model, 
p<0.001; Nagelkerke R Square = 0.263, Cox&Snell R Square = 0.193; Classification Table, Correct 
Percentage = 70.8%; 
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 АНЕКС 
 

 

Таб/граф* 1. Пол 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

женски 560 52.2 52.2 52.2 

машки 512 47.8 47.8 100.0 

Вкупно 1072 100.0 100.0  

 

 

* Таб/граф=Табела/графикон 
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Таб/граф 2. Возраст 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

18-29 год. 228 21.3 21.3 21.3 

30-44 год. 289 27.0 27.0 48.2 

45-59 год. 266 24.8 24.8 73.0 

60+ год. 289 27.0 27.0 100.0 

Вкупно 1072 100.0 100.0  
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Таб/граф 3. Населено место 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

град 647 60.4 60.4 60.4 

село 425 39.6 39.6 100.0 

Вкупно 1072 100.0 100.0  

 



34 

 

 

 
 

 

Таб/граф 4. Етничка припадност 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 македонска 704 65.7 65.9 65.9 
 албанска 271 25.3 25.4 91.2 
 друга 94 8.8 8.8 100.0 
 Total 1069 99.7 100.0  

ндс* нема одговор 3 .3   

Вкупно  1072 100.0   

*ндс=недостасуваат 
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Таб/граф 5. Образование 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

основно или помалку 230 21.5 21.5 21.5 

средно 514 47.9 47.9 69.4 

високо 326 30.4 30.4 99.8 

нема одговор 2 .2 .2 100.0 

Вкупно 1072 100.0 100.0  
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Таб/граф 6. На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите 
права? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се почитуваат 263 24.5 24.8 24.8 
 не се почитуваат 201 18.8 18.9 43.7 
 сосема малку се 

396 36.9 37.3 81.1  почитуваат 

 генерално се почитуваат 166 15.5 15.6 96.7 

 целосно се почитуваат 35 3.3 3.3 100.0 
 Вкупно 1061 99.0 100.0  

ндс* не знам 7 .7   

 нема одговор 4 .4   

 Вкупно 11 1.0   

Вкупно  1072 100.0   

ндс=недостасуваат 
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Таб/граф 7. Пол * На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите права? 
 

% На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите права? 

 На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите  
 
 

Вкупно 

  права?   

воопшто не се не се сосема малку генерално се целосно се 

почитуваат почитуваат се почитуваат почитуваат почитуваат 

Пол женски 48.7% 48.3% 57.3% 52.4% 42.9% 52.2% 
 машки 51.3% 51.7% 42.7% 47.6% 57.1% 47.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Таб/граф 8. Пол * На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите права? 

% од Пол 

 На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите  
 
 

Вкупно 

  права?   

воопшто не се не се сосема малку генерално се целосно се 

почитуваат почитуваат се почитуваат почитуваат почитуваат 

Пол женски 23.1% 17.5% 41.0% 15.7% 2.7% 100.0% 
 машки 26.6% 20.5% 33.3% 15.6% 3.9% 100.0% 

Вкупно 24.8% 18.9% 37.3% 15.6% 3.3% 100.0% 
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Таб/граф 9. Населено место * На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се 
почитуваат човековите права? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат  
 
 
 

Вкупно 

 човековите права?  

воопшто не  сосема   

се не се малку се генерално се целосно се 

почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат 

Населено град 24.0% 18.1% 36.5% 17.8% 3.6% 100.0% 

место село 26.0% 20.2% 38.6% 12.4% 2.9% 100.0% 

Вкупно  24.8% 18.9% 37.3% 15.6% 3.3% 100.0% 
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Таб/граф 10. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија 
се почитуваат човековите права? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат  
 
 
 
Вкупно 

 човековите права?  

воопшто  сосема генерално  

не се не се малку се се целосно се 

почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат 

Етничка македонска 25.9% 16.3% 34.1% 20.0% 3.7% 100.0% 

припадност албанска 22.2% 27.8% 41.4% 7.1% 1.5% 100.0% 
 друга 22.8% 14.1% 50.0% 7.6% 5.4% 100.0% 

Вкупно  24.7% 19.0% 37.3% 15.7% 3.3% 100.0% 

 
 



 

 

 
 

 

Таб/граф 11. Возраст * На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат човековите 
права? 

% од Возраст 

 На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат  
 
 
 

Вкупно 

 човековите права?  

воопшто не  сосема малку   

се не се се генерално се целосно се 

почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат 

Возраст18-29       

год. 15.2% 13.8% 39.7% 26.8% 4.5% 100.0% 

30-44       

год. 22.6% 18.8% 39.4% 15.7% 3.5% 100.0% 

45-59       

год. 28.4% 22.3% 35.6% 11.0% 2.7% 100.0% 

60+ год. 31.1% 19.9% 35.0% 11.2% 2.8% 100.0% 

Вкупно 24.8% 18.9% 37.3% 15.6% 3.3% 100.0% 
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Таб/граф 12. Образование * На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се 
почитуваат човековите права? 

% од Образование 

 На скала од 1-5 колку сметате дека во Македонија се почитуваат  
 
 
 

Вкупно 

 човековите права?  

воопшто не  сосема генерално  

се не се малку се се целосно се 

почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат почитуваат 

Образование основно или       

помалку 32.3% 23.0% 35.8% 6.2% 2.7% 100.0% 

средно 27.7% 20.0% 34.4% 15.1% 2.8% 100.0% 

високо 14.8% 14.5% 42.9% 23.1% 4.6% 100.0% 

нема одговор 50.0%  50.0%   100.0% 

Вкупно 24.8% 18.9% 37.3% 15.6% 3.3% 100.0% 
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Таб/граф 13. На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во Македонија ги штитат 
човековите права? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 немам воопшто доверба 372 34.7 35.2 35.2 
 немам доверба 230 21.5 21.7 56.9 
 имам сосема малку 

328 30.6 31.0 87.9  доверба 

 имам доверба 104 9.7 9.8 97.7 
 имам целосна доверба 24 2.2 2.3 100.0 
 Вкупно 1058 98.7 100.0  

ндс не знам 9 .8   

 нема одговор 5 .5   

 Вкупно 14 1.3   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 14. Пол * На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во Македонија ги штитат 
човековите права? 

% од Пол 

 На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во Македонија ги штитат  
 
 
 

Вкупно 

 човековите права?  

немам  имам сосема  
 

имам доверба 

 

воопшто немам малку имам целосна 

доверба доверба доверба доверба 

Пол женски 29.9% 21.0% 36.1% 10.0% 2.9% 100.0% 
 машки 40.8% 22.5% 25.5% 9.6% 1.6% 100.0% 

Вкупно 35.2% 21.7% 31.0% 9.8% 2.3% 100.0% 
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Таб/граф 15. Населено место * На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во 
Македонија ги штитат човековите права? Crosstabulation 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во Македонија ги  
 
 
 

Вкупно 

 штитат човековите права?  

немам  имам сосема  имам 

воопшто немам малку имам целосна 

доверба доверба доверба доверба доверба 

Населено град 35.4% 21.7% 31.4% 9.4% 2.2% 100.0% 

место село 34.8% 21.8% 30.5% 10.6% 2.4% 100.0% 

Вкупно  35.2% 21.7% 31.0% 9.8% 2.3% 100.0% 
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Таб/граф 16. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите 
во Македонија ги штитат човековите права? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во  
 
 
 
 

Вкупно 

 Македонија ги штитат човековите права? 
  имам   

немам  сосема  имам 

воопшто немам малку имам целосна 

доверба доверба доверба доверба доверба 

Етничка македонска 37.4% 17.2% 31.8% 11.4% 2.3% 100.0% 

припадност албанска 32.3% 32.3% 29.0% 4.5% 1.9% 100.0% 
 друга 26.4% 25.3% 30.8% 14.3% 3.3% 100.0% 

Вкупно  35.1% 21.8% 31.0% 9.8% 2.3% 100.0% 
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% од Возраст 

Таб/граф 17. Возраст * На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во 
Македонија ги штитат човековите права? 

 На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во Македонија ги  
 
 
 

Вкупно 

 штитат човековите права?  

немам  имам сосема  имам 

воопшто немам малку имам целосна 

доверба доверба доверба доверба доверба 

Возраст 18-29 год. 23.0% 20.4% 37.2% 16.8% 2.7% 100.0% 

30-44 год. 33.2% 20.3% 35.7% 8.0% 2.8% 100.0% 

45-59 год. 37.9% 23.9% 28.0% 8.0% 2.3% 100.0% 

60+ год. 44.3% 22.3% 24.1% 7.8% 1.4% 100.0% 

Вкупно 35.2% 21.7% 31.0% 9.8% 2.3% 100.0% 
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Таб/граф 18. Образование * На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во Македонија ги 
штитат човековите права? 

% од Образование 

 На скала од 1-5 колку доверба имате дека судовите во  
 
 
 
 

Вкупно 

 Македонија ги штитат човековите права? 
  имам   

немам  сосема  имам 

воопшто немам малку имам целосна 

доверба доверба доверба доверба доверба 

Образование основно или 
35.1% 26.1% 27.0% 8.1% 3.6% 100.0% помалку 

средно 40.0% 19.9% 26.8% 11.0% 2.4% 100.0% 

високо 27.6% 21.8% 40.5% 8.9% 1.2% 100.0% 

нема одговор 50.0%   50.0%  100.0% 

Вкупно 35.2% 21.7% 31.0% 9.8% 2.3% 100.0% 
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Таб/граф 19. На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на 
дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

372 34.7 35.1 35.1  дискриминирани 

 не се дискриминирани 114 10.6 10.8 45.8 
 сосема малку се 

223 20.8 21.0 66.9  дискриминирани 

 дискриминирани се 106 9.9 10.0 76.9 
 многу се дискриминирани 245 22.9 23.1 100.0 
 Вкупно 1060 98.9 100.0  

ндс не знам 7 .7   

 нема одговор 5 .5   

 Вкупно 12 1.1   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 20. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на дискриминација? 
 

% по Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 35.9% 11.8% 21.7% 10.2% 20.4% 100.0% 
 машки 34.2% 9.6% 20.4% 9.8% 26.0% 100.0% 

Вкупно 35.1% 10.8% 21.0% 10.0% 23.1% 100.0% 
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Таб/граф 21. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас Македонците 
изложени на дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 30.7% 11.5% 22.0% 10.9% 24.9% 100.0% 

место село 41.9% 9.6% 19.6% 8.6% 20.3% 100.0% 

Вкупно  35.1% 10.8% 21.0% 10.0% 23.1% 100.0% 
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Таб/граф 22. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас Македонците 
изложени на дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на  
 
 
 
 
Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 18.8% 10.4% 27.1% 12.7% 31.1% 100.0% 

припадност албанска 75.0% 10.4% 6.3% 1.5% 6.7% 100.0% 
 друга 42.6% 14.9% 18.1% 13.8% 10.6% 100.0% 

Вкупно  35.2% 10.8% 21.0% 9.9% 23.1% 100.0% 
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% од Возраст 

Таб/граф 23. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас Македонците 
изложени на дискриминација? 

 На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 43.4% 13.7% 19.9% 10.6% 12.4% 100.0% 

30-44 год. 33.4% 10.5% 20.9% 12.2% 23.0% 100.0% 

45-59 год. 36.5% 9.8% 22.2% 8.6% 22.9% 100.0% 

60+ год. 28.8% 9.6% 21.0% 8.5% 32.0% 100.0% 

Вкупно 35.1% 10.8% 21.0% 10.0% 23.1% 100.0% 
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% од Образование 

Таб/граф 24. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас Македонците 
изложени на дискриминација? 

 На скала од 1-5 колку се според вас Македонците изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или       

помалку 44.8% 9.9% 15.7% 7.2% 22.4% 100.0% 

средно 29.4% 9.2% 25.0% 10.6% 25.8% 100.0% 

високо 37.7% 13.9% 18.5% 10.5% 19.4% 100.0% 

нема одговор    100.0%  100.0% 

Вкупно 35.1% 10.8% 21.0% 10.0% 23.1% 100.0% 
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Таб/граф 25. На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

366 34.1 34.7 34.7  дискриминирани 

 не се дискриминирани 143 13.3 13.6 48.3 
 сосема малку се 

266 24.8 25.2 73.5  дискриминирани 

 дискриминирани се 112 10.4 10.6 84.2 
 многу се дискриминирани 167 15.6 15.8 100.0 
 Вкупно 1054 98.3 100.0  

ндс не знам 11 1.0   

 нема одговор 7 .7   

 Вкупно 18 1.7   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 26. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на дискриминација? 

% од Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на дискриминација?  
 
 
 

Вкупно 

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 34.5% 14.9% 26.6% 10.5% 13.6% 100.0% 
 машки 35.0% 12.2% 23.8% 10.8% 18.3% 100.0% 

Вкупно 34.7% 13.6% 25.2% 10.6% 15.8% 100.0% 
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Таб/граф 27. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас Албанците 
изложени на дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 36.6% 13.7% 24.2% 11.2% 14.3% 100.0% 

место село 31.8% 13.4% 26.8% 9.8% 18.2% 100.0% 

Вкупно  34.7% 13.6% 25.2% 10.6% 15.8% 100.0% 
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Таб/граф 28. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на 
дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на  
 
 
 
 
Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 44.9% 15.8% 21.3% 9.0% 9.0% 100.0% 

припадност албанска 9.7% 5.9% 33.1% 14.9% 36.4% 100.0% 
 друга 31.5% 19.6% 31.5% 9.8% 7.6% 100.0% 

Вкупно  34.7% 13.6% 25.2% 10.6% 15.9% 100.0% 
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Таб/граф 29. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на дискриминација? 
% од Возраст 

 На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 23.1% 16.4% 30.2% 12.0% 18.2% 100.0% 

30-44 год. 30.1% 12.9% 25.9% 14.0% 17.1% 100.0% 

45-59 год. 38.5% 11.5% 22.1% 8.8% 19.1% 100.0% 

60+ год. 45.2% 13.9% 23.5% 7.8% 9.6% 100.0% 

Вкупно 34.7% 13.6% 25.2% 10.6% 15.8% 100.0% 
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Таб/граф 30. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на 
дискриминација? 

% од Образование 

 На скала од 1-5 колку се според вас Албанците изложени на  
 
 
 
 
Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или       

помалку 32.3% 16.8% 23.6% 7.7% 19.5% 100.0% 

средно 39.4% 11.4% 24.0% 11.4% 13.8% 100.0% 

високо 29.3% 14.8% 27.8% 11.4% 16.7% 100.0% 

нема одговор   100.0%   100.0% 

Вкупно 34.7% 13.6% 25.2% 10.6% 15.8% 100.0% 
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Таб/граф 31. На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

182 17.0 17.3 17.3  дискриминирани 

 не се дискриминирани 138 12.9 13.2 30.5 
 сосема малку се 

234 21.8 22.3 52.8  дискриминирани 

 дискриминирани се 169 15.8 16.1 68.9 
 многу се дискриминирани 326 30.4 31.1 100.0 
 Вкупно 1049 97.9 100.0  

ндс не знам 10 .9   

 нема одговор 13 1.2   

 Вкупно 23 2.1   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 32. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на дискриминација? 
% од Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на дискриминација?  
 
 
 

Вкупно 

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 17.1% 14.3% 22.2% 15.3% 31.1% 100.0% 
 машки 17.6% 11.9% 22.4% 17.0% 31.1% 100.0% 

Вкупно 17.3% 13.2% 22.3% 16.1% 31.1% 100.0% 
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Таб/граф 33. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас Ромите 
изложени на дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 16.5% 13.7% 20.3% 17.5% 32.0% 100.0% 

место село 18.6% 12.3% 25.4% 14.0% 29.7% 100.0% 

Вкупно  17.3% 13.2% 22.3% 16.1% 31.1% 100.0% 
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Таб/граф 34. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на 
дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на  
 
 
 
 
Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 20.2% 15.1% 22.9% 13.7% 28.1% 100.0% 

припадност албанска 8.6% 6.4% 23.3% 23.3% 38.3% 100.0% 
 друга 21.5% 18.3% 15.1% 12.9% 32.3% 100.0% 

Вкупно  17.4% 13.2% 22.3% 16.1% 31.1% 100.0% 
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Таб/граф 35. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на дискриминација? 
Crosstabulation 

% од Возраст 

 На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на дискриминација?  
 
 
 

Вкупно 

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 13.3% 11.6% 19.1% 18.2% 37.8% 100.0% 

30-44 год. 14.5% 13.8% 21.2% 15.5% 35.0% 100.0% 

45-59 год. 21.7% 11.0% 23.6% 17.5% 26.2% 100.0% 

60+ год. 19.4% 15.8% 24.8% 13.7% 26.3% 100.0% 

Вкупно 17.3% 13.2% 22.3% 16.1% 31.1% 100.0% 
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Таб/граф 36. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на дискриминација? 

% од Образование 

 На скала од 1-5 колку се според вас Ромите изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или       

помалку 22.7% 10.5% 22.7% 15.9% 28.2% 100.0% 

средно 19.6% 16.4% 21.4% 14.1% 28.5% 100.0% 

високо 10.2% 9.9% 23.6% 19.6% 36.6% 100.0% 

нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно 17.3% 13.2% 22.3% 16.1% 31.1% 100.0% 
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Таб/граф 37. На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

218 20.3 20.8 20.8  дискриминирани 

 не се дискриминирани 170 15.9 16.2 37.0 
 сосема малку се 

346 32.3 33.0 69.9  дискриминирани 

 дискриминирани се 154 14.4 14.7 84.6 
 многу се дискриминирани 162 15.1 15.4 100.0 
 Вкупно 1050 97.9 100.0  

ндс не знам 11 1.0   

 нема одговор 11 1.0   

 Вкупно 22 2.1   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 38. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на дискриминација? 
% од Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на дискриминација?  
 
 
 

Вкупно 

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 17.2% 15.9% 32.2% 16.3% 18.5% 100.0% 
 машки 24.7% 16.5% 33.8% 12.9% 12.1% 100.0% 

Вкупно 20.8% 16.2% 33.0% 14.7% 15.4% 100.0% 
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Таб/граф 39. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на 
дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 19.9% 16.0% 31.6% 16.6% 16.0% 100.0% 

место село 22.1% 16.5% 35.0% 11.7% 14.6% 100.0% 

Вкупно  20.8% 16.2% 33.0% 14.7% 15.4% 100.0% 
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Таб/граф 40. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас жените 
изложени на дискриминација? Crosstabulation 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на  
 
 
 
 
Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 22.8% 14.7% 33.5% 14.8% 14.2% 100.0% 

припадност албанска 12.4% 19.2% 35.0% 14.7% 18.8% 100.0% 
 друга 28.3% 19.6% 23.9% 13.0% 15.2% 100.0% 

Вкупно  20.6% 16.2% 33.0% 14.6% 15.5% 100.0% 
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Таб/граф 41. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на 
дискриминација? % од Образование 

 На скала од 1-5 колку се според вас жените изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или       

помалку 24.3% 17.1% 30.6% 10.4% 17.6% 100.0% 

средно 23.3% 16.7% 30.8% 13.1% 16.1% 100.0% 

високо 14.6% 14.9% 37.8% 19.8% 13.0% 100.0% 

нема одговор   50.0% 50.0%  100.0% 

Вкупно 20.8% 16.2% 33.0% 14.7% 15.4% 100.0% 
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Таб/граф 42. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на 
дискриминација? 

% од Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 16.1% 14.4% 21.5% 18.2% 29.8% 100.0% 
 машки 17.3% 17.7% 19.7% 15.3% 29.9% 100.0% 

Вкупно 16.7% 16.0% 20.7% 16.8% 29.8% 100.0% 
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Таб/граф 43. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на 
дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 13.9% 16.7% 21.3% 17.0% 31.1% 100.0% 

место село 21.1% 15.0% 19.6% 16.4% 27.9% 100.0% 

Вкупно  16.7% 16.0% 20.7% 16.8% 29.8% 100.0% 
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Таб/граф 44. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас лицата со 
попреченост изложени на дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост  
 
 
 
 
Вкупно 

 изложени на дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискрими дискримини дискримини дискримини дискримини 

нирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 15.1% 11.2% 20.4% 18.8% 34.4% 100.0% 

припадност албанска 17.5% 28.5% 21.3% 11.4% 21.3% 100.0% 
 друга 26.7% 16.7% 21.1% 17.8% 17.8% 100.0% 

Вкупно  16.7% 16.1% 20.7% 16.8% 29.6% 100.0% 
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Таб/граф 45. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на 
дискриминација? 

% од Возраст 

 На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 17.4% 11.6% 25.4% 22.3% 23.2% 100.0% 

30-44 год. 13.3% 17.9% 22.9% 16.5% 29.4% 100.0% 

45-59 год. 19.5% 18.8% 17.2% 12.6% 31.8% 100.0% 

60+ год. 16.9% 15.1% 17.6% 16.5% 33.8% 100.0% 

Вкупно 16.7% 16.0% 20.7% 16.8% 29.8% 100.0% 
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Таб/граф 46. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост изложени на 
дискриминација? 

% од Образование 

 На скала од 1-5 колку се според вас лицата со попреченост  
 
 
 
 
Вкупно 

 изложени на дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образовани основно или       

е помалку 21.6% 18.3% 15.1% 17.9% 27.1% 100.0% 

 средно 16.8% 15.2% 21.6% 15.2% 31.3% 100.0% 

 високо 13.4% 15.9% 23.1% 18.7% 29.0% 100.0% 
 нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно  16.7% 16.0% 20.7% 16.8% 29.8% 100.0% 
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Таб/граф 47. На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на 

дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

256 23.9 24.4 24.4  дискриминирани 

 не се дискриминирани 186 17.4 17.7 42.1 
 сосема малку се 

282 26.3 26.9 69.0  дискриминирани 

 дискриминирани се 144 13.4 13.7 82.7 
 многу се дискриминирани 182 17.0 17.3 100.0 
 Вкупно 1050 97.9 100.0  

ндс не знам 11 1.0   

 нема одговор 11 1.0   

 Вкупно 22 2.1   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 48. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на дискриминација? 

% од Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 22.1% 16.5% 28.2% 14.8% 18.5% 100.0% 
 машки 26.8% 19.1% 25.4% 12.5% 16.1% 100.0% 

Вкупно 24.4% 17.7% 26.9% 13.7% 17.3% 100.0% 
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Таб/граф 49. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас старите лица 
изложени на дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 21.5% 19.7% 28.0% 14.9% 15.9% 100.0% 

место село 28.7% 14.7% 25.1% 11.8% 19.6% 100.0% 

Вкупно  24.4% 17.7% 26.9% 13.7% 17.3% 100.0% 
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Таб/граф 50. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас старите лица 
изложени на дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на  
 
 
 
 
Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 24.4% 13.6% 28.7% 15.8% 17.4% 100.0% 

припадност албанска 19.9% 29.3% 24.1% 8.6% 18.0% 100.0% 
 друга 37.6% 15.1% 21.5% 11.8% 14.0% 100.0% 

Вкупно  24.4% 17.7% 26.9% 13.6% 17.3% 100.0% 
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% од Возраст 

Таб/граф 51. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас старите лица 
изложени на дискриминација? 

 На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 28.3% 18.8% 26.5% 13.9% 12.6% 100.0% 

30-44 год. 22.7% 19.5% 30.1% 12.4% 15.2% 100.0% 

45-59 год. 24.8% 18.4% 25.2% 11.7% 19.9% 100.0% 

60+ год. 22.6% 14.3% 25.4% 16.8% 20.8% 100.0% 

Вкупно 24.4% 17.7% 26.9% 13.7% 17.3% 100.0% 
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% од Образование 

Таб/граф 52. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас старите лица 
изложени на дискриминација? 

 На скала од 1-5 колку се според вас старите лица изложени на  
 
 
 
 

Вкупно 

 дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или       

помалку 27.4% 16.6% 22.4% 11.7% 22.0% 100.0% 

средно 25.4% 16.5% 26.2% 15.3% 16.5% 100.0% 

високо 20.8% 20.2% 31.1% 12.4% 15.5% 100.0% 

нема одговор  50.0%  50.0%  100.0% 

Вкупно 24.4% 17.7% 26.9% 13.7% 17.3% 100.0% 
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Таб/граф 53. На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во 
опозиција изложени на дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

359 33.5 37.4 37.4  дискриминирани 

 не се дискриминирани 141 13.2 14.7 52.1 
 сосема малку се 

178 16.6 18.6 70.7  дискриминирани 

 дискриминирани се 99 9.2 10.3 81.0 
 многу се дискриминирани 182 17.0 19.0 100.0 
 Вкупно 959 89.5 100.0  

ндс не знам 56 5.2   

 нема одговор 57 5.3   

 Вкупно 113 10.5   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 54. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во опозиција 
изложени на дискриминација? 

% од Пол 

 На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во  
 
 
 
 

Вкупно 

 опозиција изложени на дискриминација?  

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 33.1% 17.0% 18.9% 11.5% 19.5% 100.0% 
 машки 41.9% 12.3% 18.2% 9.1% 18.4% 100.0% 

Вкупно 37.4% 14.7% 18.6% 10.3% 19.0% 100.0% 
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Таб/граф 55. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во 
опозиција изложени на дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во  
 
 
 
 

Вкупно 

 опозиција изложени на дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 35.7% 15.5% 18.4% 11.9% 18.4% 100.0% 

место село 40.1% 13.5% 18.7% 7.9% 19.8% 100.0% 

Вкупно  37.4% 14.7% 18.6% 10.3% 19.0% 100.0% 
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Таб/граф 56. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии 
во опозиција изложени на дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички  
 
 
 
 

Вкупно 

партии во опозиција изложени на дискриминација? 

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 38.0% 10.4% 20.4% 11.3% 19.9% 100.0% 

припадност албанска 34.5% 24.1% 12.6% 8.8% 19.9% 100.0% 
 друга 43.4% 16.9% 21.7% 8.4% 9.6% 100.0% 

Вкупно  37.5% 14.7% 18.4% 10.3% 19.0% 100.0% 
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Таб/граф 57. Возраст * На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во 
опозиција изложени на дискриминација? 

% од Возраст 

 На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во  
 
 
 
 

Вкупно 

 опозиција изложени на дискриминација?  

не се  сосема малку   

воопшто не се се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Возраст 18-29 год. 32.5% 16.7% 18.7% 10.5% 21.5% 100.0% 

30-44 год. 34.4% 14.9% 18.7% 12.2% 19.8% 100.0% 

45-59 год. 41.0% 15.5% 15.9% 8.8% 18.8% 100.0% 

60+ год. 41.4% 12.0% 20.9% 9.6% 16.1% 100.0% 

Вкупно 37.4% 14.7% 18.6% 10.3% 19.0% 100.0% 
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Таб/граф 58. Образование * На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички партии во 
опозиција изложени на дискриминација? 

% од Образование 

 На скала од 1-5 колку се според вас членовите на политички  
 
 
 
 

Вкупно 

партии во опозиција изложени на дискриминација? 

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискримин дискримини дискримини дискримини дискримини 

ирани рани рани рани се рани 

Образование основно или       

помалку 42.0% 13.0% 20.2% 7.3% 17.6% 100.0% 

средно 40.3% 13.0% 19.5% 9.1% 18.0% 100.0% 

високо 30.4% 18.5% 15.8% 14.2% 21.1% 100.0% 

нема одговор   50.0%  50.0% 100.0% 

Вкупно 37.4% 14.7% 18.6% 10.3% 19.0% 100.0% 
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Таб/граф 59. На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите лица 
изложени на дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 
 не се воопшто 

321 29.9 35.3 35.3  дискриминирани 

 не се дискриминирани 70 6.5 7.7 43.0 
 сосема малку се 

131 12.2 14.4 57.4  дискриминирани 

 дискриминирани се 82 7.6 9.0 66.4 

 многу се дискриминирани 306 28.5 33.6 100.0 
 Вкупно 910 84.9 100.0  

ндс не знам 92 8.6   

 нема одговор 70 6.5   

 Вкупно 162 15.1   

Вкупно  1072 100.0   
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% од Пол 

Таб/граф 60. Пол * На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и 
трансродовите лица изложени на дискриминација? 

 На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите лица  
 
 
 
 

Вкупно 

 изложени на дискриминација?  

  сосема малку   

не се воопшто не се се  многу се 

дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира дискриминира 

ни ни ни ни се ни 

Пол женски 31.4% 8.2% 14.1% 8.4% 37.9% 100.0% 
 машки 39.5% 7.1% 14.7% 9.7% 29.0% 100.0% 

Вкупно 35.3% 7.7% 14.4% 9.0% 33.6% 100.0% 
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Таб/граф 61. Населено место * На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите 
лица изложени на дискриминација? 

% од Населено место 

 На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и трансродовите  
 
 
 
 

Вкупно 

 лица изложени на дискриминација?  

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир дискриминир 

ани ани ани ани се ани 

Населено град 31.9% 7.8% 15.0% 11.3% 34.0% 100.0% 

место село 40.9% 7.5% 13.3% 5.2% 33.0% 100.0% 

Вкупно  35.3% 7.7% 14.4% 9.0% 33.6% 100.0% 

 
 



92 

 

 

 

Таб/граф 62. Етничка припадност * На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и 
трансродовите лица изложени на дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 На скала од 1-5 колку се според вас хомосексуалните и  
 
 
 
 
Вкупно 

трансродовите лица изложени на дискриминација? 

не се  сосема   

воопшто не се малку се  многу се 

дискрими дискримини дискримини дискримини дискримини 

нирани рани рани рани се рани 

Етничка македонска 32.1% 9.4% 16.7% 9.6% 32.3% 100.0% 

припадност албанска 41.7% 4.6% 10.0% 6.7% 37.1% 100.0% 
 друга 39.8% 4.8% 10.8% 12.0% 32.5% 100.0% 

Вкупно  35.3% 7.7% 14.4% 9.0% 33.6% 100.0% 
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Таб/граф 63. Дали сметате дека има потреба за усвојување нов закон за заштита 
од дискриминација? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 да 762 71.1 76.2 76.2 
 не 238 22.2 23.8 100.0 
 Вкупно 1000 93.3 100.0  

ндс не знам 51 4.8   

 нема одговор 21 2.0   

 Вкупно 72 6.7   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 64. Пол * Дали сметате дека има потреба за 
усвојување нов закон за заштита од дискриминација? 

% од Пол 

 Дали сметате дека има потреба  
 

 
Вкупно 

за усвојување нов закон за 

заштита од дискриминација? 

да не 

Пол женски 78.6% 21.4% 100.0% 
 машки 73.6% 26.4% 100.0% 

Вкупно 76.2% 23.8% 100.0% 
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Таб/граф 65. Населено место * Дали сметате дека има потреба за 
усвојување нов закон за заштита од дискриминација? 

% од Населено место 

 Дали сметате дека има потреба  
 

 
Вкупно 

за усвојување нов закон за 

заштита од дискриминација? 

да не 

Населено место град 78.0% 22.0% 100.0% 
 село 73.3% 26.7% 100.0% 

Вкупно  76.2% 23.8% 100.0% 
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Таб/граф 66. Етничка припадност * Дали сметате дека има потреба за 
усвојување нов закон за заштита од дискриминација? 

% од Етничка припадност 

 Дали сметате дека има потреба  
 

 
Вкупно 

за усвојување нов закон за 

заштита од дискриминација? 

да не 

Етничка припадност македонска 80.0% 20.0% 100.0% 

 албанска 69.6% 30.4% 100.0% 
 друга 65.5% 34.5% 100.0% 

Вкупно  76.3% 23.7% 100.0% 
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Таб/граф 67. Возраст * Дали сметате дека има потреба за 
усвојување нов закон за заштита од дискриминација? 

% од Возраст 

 Дали сметате дека има потреба  
 

 
Вкупно 

за усвојување нов закон за 

заштита од дискриминација? 

да не 

Возраст18-29 год. 78.6% 21.4% 100.0% 

30-44 год. 79.3% 20.7% 100.0% 

45-59 год. 75.2% 24.8% 100.0% 

60+ год. 72.0% 28.0% 100.0% 

Вкупно 76.2% 23.8% 100.0% 
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Таб/граф 68. Образование * Дали сметате дека има потреба за усвојување нов 
закон за заштита од дискриминација? 

% од Образование 

 Дали сметате дека има потреба  
 

 
Вкупно 

за усвојување нов закон за 

заштита од дискриминација? 

да не 

Образование основно или помалку 63.9% 36.1% 100.0% 

 средно 77.8% 22.2% 100.0% 

 високо 81.9% 18.1% 100.0% 
 нема одговор 100.0%  100.0% 

Вкупно  76.2% 23.8% 100.0% 
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Таб/граф 69. Дали се согласувате дека со новиот закон треба да се забрани 
дискриминација по основ на сексуална ориентација и родов идентитет? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 да 476 44.4 67.0 67.0 
 не 234 21.8 33.0 100.0 
 Вкупно 710 66.2 100.0  

ндс не знам 31 2.9   

 нема одговор 21 2.0   

 ндс 310 28.9   

 Вкупно 362 33.8   

Вкупно  1072 100.0   

 



100 

 

 

  

 
Таб/граф 70. Пол * Дали се согласувате дека со новиот закон 
треба да се забрани дискриминација по основ на сексуална 

ориентација и родов идентитет? 
% од Пол 

 Дали се согласувате дека со  
 
 
 
 

Вкупно 

новиот закон треба да се 
забрани дискриминација по 

основ на сексуална ориентација 

и родов идентитет? 

да не 

Пол женски 70.1% 29.9% 100.0% 
 машки 63.6% 36.4% 100.0% 

Вкупно 67.0% 33.0% 100.0% 
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Таб/граф 71. Населено место * Дали се согласувате дека со новиот 
закон треба да се забрани дискриминација по основ на сексуална 

ориентација и родов идентитет? 
% од Населено место 

 Дали се согласувате дека со  
 
 
 
 

Вкупно 

новиот закон треба да се 
забрани дискриминација по 

основ на сексуална ориентација 

и родов идентитет? 

да не 

Населено место град 70.7% 29.3% 100.0% 
 село 61.0% 39.0% 100.0% 

Вкупно  67.0% 33.0% 100.0% 
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Таб/граф 72. Етничка припадност * Дали се согласувате дека со новиот закон 

треба да се забрани дискриминација по основ на сексуална ориентација и родов 
идентитет? 

% од Етничка припадност 

 Дали се согласувате дека со 
новиот закон треба да се 

забрани дискриминација по 
основ на сексуална ориентација 

и родов идентитет? 

 
 
 
 

Вкупно да не 

Етничка припадност македонска 72.5% 27.5% 100.0% 
 албанска 50.3% 49.7% 100.0% 
 друга 63.5% 36.5% 100.0% 

Вкупно  67.0% 33.0% 100.0% 
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% од Возраст 

Таб/граф 73. Возраст * Дали се согласувате дека со новиот закон треба да се забрани 
дискриминација по основ на сексуална ориентација и родов идентитет? 

 Дали се согласувате дека со  
 
 
 
 

Вкупно 

новиот закон треба да се 
забрани дискриминација по 

основ на сексуална ориентација 

и родов идентитет? 

да не 

Возраст18-29 год. 68.9% 31.1% 100.0% 

30-44 год. 67.3% 32.7% 100.0% 

45-59 год. 64.1% 35.9% 100.0% 

60+ год. 67.8% 32.2% 100.0% 

Вкупно 67.0% 33.0% 100.0% 
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Таб/граф 74. Образование * Дали се согласувате дека со новиот закон треба да се 
забрани дискриминација по основ на сексуална ориентација и родов идентитет? 

% од Образование 

 Дали се согласувате дека со  
 
 
 
 

Вкупно 

новиот закон треба да се 
забрани дискриминација по 

основ на сексуална ориентација 

и родов идентитет? 

да не 

Образование основно или помалку 66.7% 33.3% 100.0% 

 средно 64.9% 35.1% 100.0% 

 високо 70.2% 29.8% 100.0% 
 нема одговор 100.0%  100.0% 

Вкупно  67.0% 33.0% 100.0% 
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Таб/граф 75. Дали вам лично ви сметаат мажи хомосексуалци? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 да 540 50.4 51.0 51.0 
 не 519 48.4 49.0 100.0 
 Вкупно 1059 98.8 100.0  

ндс не знам 7 .7   

 нема одговор 6 .6   

 Вкупно 13 1.2   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 76. Пол * Дали вам лично ви сметаат мажи 

хомосексуалци? 
% од Пол 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

мажи хомосексуалци? 

да не 

Пол женски 48.5% 51.5% 100.0% 
 машки 53.7% 46.3% 100.0% 

Вкупно 51.0% 49.0% 100.0% 
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Таб/граф 77. Населено место * Дали вам лично ви сметаат мажи 
хомосексуалци? 

% од Населено место 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

мажи хомосексуалци? 

да не 

Населено место град 44.8% 55.2% 100.0% 
 село 60.4% 39.6% 100.0% 

Вкупно  51.0% 49.0% 100.0% 
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Таб/граф 78. Возраст * Дали вам лично ви сметаат мажи 
хомосексуалци? 

% од Возраст 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

мажи хомосексуалци? 

да не 

Возраст18-29 год. 43.8% 56.3% 100.0% 

30-44 год. 49.7% 50.3% 100.0% 

45-59 год. 54.8% 45.2% 100.0% 

60+ год. 54.5% 45.5% 100.0% 

Вкупно 51.0% 49.0% 100.0% 
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Таб/граф 79. Дали вам лично ви сметаат жени лезбејки? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 да 519 48.4 49.1 49.1 
 не 537 50.1 50.9 100.0 
 Вкупно 1056 98.5 100.0  

ндс не знам 6 .6   

 нема одговор 10 .9   

 Вкупно 16 1.5   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 80. Пол * Дали вам лично ви сметаат жени 

лезбејки? 
% од Пол 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

жени лезбејки? 

да не 

Пол женски 48.6% 51.4% 100.0% 
 машки 49.7% 50.3% 100.0% 

Вкупно 49.1% 50.9% 100.0% 
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Таб/граф 81. Населено место * Дали вам лично ви сметаат жени 
лезбејки? 

% од Населено место 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

жени лезбејки? 

да не 

Населено место град 42.2% 57.8% 100.0% 
 село 59.8% 40.2% 100.0% 

Вкупно  49.1% 50.9% 100.0% 
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Таб/граф 82. Етничка припадност * Дали вам лично ви сметаат жени лезбејки? 
% од Етничка припадност 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

жени лезбејки? 

да не 

Етничка припадност македонска 41.7% 58.3% 100.0% 

 албанска 70.1% 29.9% 100.0% 

 друга 46.8% 53.2% 100.0% 

Вкупно  49.3% 50.7% 100.0% 
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Таб/граф 83. Возраст * Дали вам лично ви сметаат жени лезбејки? 
% од Возраст 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

жени лезбејки? 

да не 

Возраст18-29 год. 38.8% 61.2% 100.0% 

30-44 год. 47.0% 53.0% 100.0% 

45-59 год. 54.2% 45.8% 100.0% 

60+ год. 54.7% 45.3% 100.0% 

Вкупно 49.1% 50.9% 100.0% 
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Таб/граф 84. Образование * Дали вам лично ви сметаат жени лезбејки? 
% од Образование 

 Дали вам лично ви сметаат  

 
Вкупно 

жени лезбејки? 

да не 

Образование основно или помалку 70.8% 29.2% 100.0% 

 средно 49.1% 50.9% 100.0% 

 високо 34.4% 65.6% 100.0% 
 нема одговор  100.0% 100.0% 

Вкупно  49.1% 50.9% 100.0% 
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Таб/граф 85. Дали познавате некој хомосексуалец или лезбејка? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 да 251 23.4 23.8 23.8 
 не 802 74.8 76.2 100.0 
 Вкупно 1053 98.2 100.0  

ндс не знам 1 .1   

 нема одговор 18 1.7   

 Вкупно 19 1.8   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 86. Пол * Дали познавате некој хомосексуалец или 
лезбејка? 

% од Пол 

 Дали познавате некој  

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

да не 

Пол женски 21.4% 78.6% 100.0% 
 машки 26.5% 73.5% 100.0% 

Вкупно 23.8% 76.2% 100.0% 
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Таб/граф 87. Населено место * Дали познавате некој хомосексуалец 
или лезбејка? 

% од Населено место 

 Дали познавате некој  

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

да не 

Населено место град 29.4% 70.6% 100.0% 
 село 15.3% 84.7% 100.0% 

Вкупно  23.8% 76.2% 100.0% 
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Таб/граф 88. Етничка припадност * Дали познавате некој хомосексуалец или 
лезбејка? 

% од Етничка припадност 

 Дали познавате некој  

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

да не 

Етничка припадност македонска 29.1% 70.9% 100.0% 

 албанска 8.1% 91.9% 100.0% 

 друга 26.9% 73.1% 100.0% 

Вкупно  23.7% 76.3% 100.0% 
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Таб/граф 89. Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

да 113 10.5 45.0 45.0 

не 127 11.8 50.6 95.6 

не знам 1 .1 .4 96.0 

нема одговор 10 .9 4.0 100.0 
Вкупно 251 23.4 100.0  

ндс 821 76.6   

Вкупно 1072 100.0   
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Таб/граф 90. Пол * Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка? 
% од Пол 

 Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка?  
Вкупно да не не знам нема одговор 

Пол женски 42.4% 53.4%  4.2% 100.0% 
 машки 47.4% 48.1% 0.8% 3.8% 100.0% 

Вкупно 45.0% 50.6% 0.4% 4.0% 100.0% 
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Таб/граф 91. Населено место * Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка? 
% од Населено место 

 Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка?  
Вкупно да не не знам нема одговор 

Населено место град 50.5% 45.2% 0.5% 3.7% 100.0% 
 село 28.6% 66.7%  4.8% 100.0% 

Вкупно  45.0% 50.6% 0.4% 4.0% 100.0% 
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Таб/граф 92. Етничка припадност * Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка? 
% од Етничка припадност 

 Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка?  
Вкупно да не не знам нема одговор 

Етничка припадност македонска 43.8% 52.2%  3.9% 100.0% 

албанска 52.4% 38.1% 4.8% 4.8% 100.0% 

друга 48.0% 48.0%  4.0% 100.0% 

Вкупно 45.0% 50.6% 0.4% 4.0% 100.0% 
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Таб/граф 93. Возраст * Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка? 
% од Возраст 

 Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка?  
Вкупно да не не знам нема одговор 

Возраст18-29 год. 52.4% 42.9%  4.8% 100.0% 

30-44 год. 53.8% 43.8%  2.5% 100.0% 

45-59 год. 33.3% 64.6%  2.1% 100.0% 

60+ год. 25.6% 64.1% 2.6% 7.7% 100.0% 

Вкупно 45.0% 50.6% 0.4% 4.0% 100.0% 
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Таб/граф 94. Образование * Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или лезбејка? 
% од Образование 

 Дали имате пријател/ка кој/а е хомосексуалец или  

 
Вкупно 

 лезбејка?  

да не не знам нема одговор 

Образование основно или помалку 37.5% 50.0%  12.5% 100.0% 

средно 37.5% 58.0%  4.5% 100.0% 

високо 52.1% 44.6% 0.8% 2.5% 100.0% 

нема одговор 100.0%    100.0% 

Вкупно 45.0% 50.6% 0.4% 4.0% 100.0% 
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Таб/граф 95. Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или лезбејка? 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 да 398 37.1 38.2 38.2 

 не 547 51.0 52.4 90.6 
 само ако морам 98 9.1 9.4 100.0 
 Вкупно 1043 97.3 100.0  

ндс не знам 17 1.6   

 нема одговор 12 1.1   

 Вкупно 29 2.7   

Вкупно  1072 100.0   

 



126 

 

 

 

Таб/граф 96. Пол * Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или 
лезбејка? 

% од Пол 

 Дали би прифатиле да работите со  
 

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

 
да 

 
не 

само ако 

морам 

Пол женски 37.1% 54.2% 8.6% 100.0% 
 машки 39.3% 50.5% 10.2% 100.0% 

Вкупно 38.2% 52.4% 9.4% 100.0% 
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Таб/граф 97. Населено место * Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или 
лезбејка? 

% од Населено место 

 Дали би прифатиле да работите со  
 

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

 
да 

 
не 

само ако 

морам 

Населено место град 47.1% 42.5% 10.4% 100.0% 
 село 24.1% 68.0% 7.9% 100.0% 

Вкупно  38.2% 52.4% 9.4% 100.0% 
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Таб/граф 98. Етничка припадност * Дали би прифатиле да работите со хомосексуалец или 
лезбејка? 

% од Етничка припадност 

 Дали би прифатиле да работите со  
 

 
Вкупно 

хомосексуалец или лезбејка? 

 
да 

 
не 

само ако 

морам 

Етничка припадност македонска 45.7% 42.9% 11.4% 100.0% 

 албанска 17.0% 77.6% 5.4% 100.0% 
 друга 38.6% 55.7% 5.7% 100.0% 

Вкупно  38.0% 52.6% 9.4% 100.0% 
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Таб/граф 99. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со 

други лица 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 431 40.2 40.8 40.8 

 не се согласувам 49 4.6 4.6 45.5 
 сосема малку се 

88 8.2 8.3 53.8  согласувам 

 се согласувам 35 3.3 3.3 57.1 

 целосно се согласувам 453 42.3 42.9 100.0 
 Вкупно 1056 98.5 100.0  

ндс не знам 10 .9   

 нема одговор 6 .6   

 Вкупно 16 1.5   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 100. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со други лица 
% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со други  
 

 
Вкупно 

  лица   

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 43.2% 4.0% 8.2% 3.3% 41.3% 100.0% 
 машки 38.3% 5.3% 8.5% 3.4% 44.6% 100.0% 

Вкупно 40.8% 4.6% 8.3% 3.3% 42.9% 100.0% 
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Таб/граф 101.Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат 
во исти локали со други лица 

% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти локали со  
 
 
 

Вкупно 

  други лица   

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 32.7% 4.4% 9.4% 3.9% 49.6% 100.0% 

место село 53.2% 5.0% 6.7% 2.4% 32.6% 100.0% 

Вкупно  40.8% 4.6% 8.3% 3.3% 42.9% 100.0% 
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Таб/граф 102. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти 
локали со други лица 

% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да излегуваат во исти  
 
 
 

Вкупно 

 локали со други лица  

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонск 
35.9% 1.2% 6.5% 4.2% 52.2% 100.0% 

припадност а 

 албанска 53.7% 13.7% 12.6% 0.7% 19.3% 100.0% 
 друга 40.9% 4.3% 9.7% 4.3% 40.9% 100.0% 

Вкупно  40.9% 4.7% 8.4% 3.3% 42.7% 100.0% 
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Таб/граф 103. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат предмет на напади (така им 
треба) 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 940 87.7 88.2 88.2 

 не се согласувам 43 4.0 4.0 92.2 
 сосема малку се 

34 3.2 3.2 95.4  согласувам 

 се согласувам 16 1.5 1.5 96.9 

 целосно се согласувам 33 3.1 3.1 100.0 
 Вкупно 1066 99.4 100.0  

ндс не знам 3 .3   

 нема одговор 3 .3   

 Вкупно 6 .6   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 104. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други лица 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 436 40.7 41.5 41.5 

 не се согласувам 78 7.3 7.4 49.0 
 сосема малку се 

90 8.4 8.6 57.5  согласувам 

 се согласувам 40 3.7 3.8 61.3 

 целосно се согласувам 406 37.9 38.7 100.0 
 Вкупно 1050 97.9 100.0  

ндс не знам 12 1.1   

 нема одговор 10 .9   

 Вкупно 22 2.1   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 105. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други лица 

% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други лица  

 
Вкупно 

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 45.0% 6.8% 8.8% 3.7% 35.8% 100.0% 
 машки 37.8% 8.1% 8.3% 4.0% 41.8% 100.0% 

Вкупно 41.5% 7.4% 8.6% 3.8% 38.7% 100.0% 
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Таб/граф 106. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со 
други лица 

% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со  
 
 
 
 

Вкупно 

  други лица   

воопшто     

не се  сосема   

согласув не се малку се се целосно се 

ам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонска 36.5% 3.4% 8.6% 3.9% 47.5% 100.0% 

припадност албанска 56.5% 17.3% 7.4% 1.8% 17.0% 100.0% 
 друга 35.9% 8.7% 12.0% 8.7% 34.8% 100.0% 

Вкупно  41.6% 7.4% 8.6% 3.8% 38.5% 100.0% 
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Таб/граф 107. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други лица 
 

% од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да одат на ист базен со други лица  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 31.6% 4.4% 7.5% 4.8% 51.8% 100.0% 

30-44 год. 38.8% 9.8% 7.3% 3.8% 40.2% 100.0% 

45-59 год. 42.7% 8.8% 9.2% 3.8% 35.4% 100.0% 

60+ год. 51.4% 6.2% 10.1% 2.9% 29.3% 100.0% 

Вкупно 41.5% 7.4% 8.6% 3.8% 38.7% 100.0% 
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Таб/граф 108. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат осудувани од јавноста 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 804 75.0 76.1 76.1 

 не се согласувам 48 4.5 4.5 80.7 
 сосема малку се 

75 7.0 7.1 87.8  согласувам 

 се согласувам 20 1.9 1.9 89.7 
 целосно се согласувам 109 10.2 10.3 100.0 
 Вкупно 1056 98.5 100.0  

ндс не знам 10 .9   

 нема одговор 6 .6   

 Вкупно 16 1.5   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 109. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 564 52.6 53.9 53.9 

 не се согласувам 58 5.4 5.5 59.5 
 сосема малку се 

85 7.9 8.1 67.6  согласувам 

 се согласувам 38 3.5 3.6 71.2 
 целосно се согласувам 301 28.1 28.8 100.0 
 Вкупно 1046 97.6 100.0  

ндс не знам 14 1.3   

 нема одговор 12 1.1   

 Вкупно 26 2.4   

Вкупно  1072 100.0   

 



140 

 

 

 

Таб/граф 110. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници 
% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници  

 
Вкупно 

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 56.0% 3.7% 7.6% 3.7% 29.1% 100.0% 
 машки 51.7% 7.6% 8.7% 3.6% 28.4% 100.0% 

Вкупно 53.9% 5.5% 8.1% 3.6% 28.8% 100.0% 
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Таб/граф 111. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници 
% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 49.3% 5.1% 7.4% 5.1% 33.1% 100.0% 

место село 61.0% 6.3% 9.2% 1.4% 22.2% 100.0% 

Вкупно  53.9% 5.5% 8.1% 3.6% 28.8% 100.0% 
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Таб/граф 112. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници 

% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како  
 
 
 
 

Вкупно 

  наставници   

воопшто     

не се  сосема   

согласува не се малку се се целосно се 

м согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонска 49.9% 3.5% 8.4% 4.3% 33.9% 100.0% 

припадност албанска 66.4% 11.8% 6.3% 1.5% 14.0% 100.0% 
 друга 48.4% 2.2% 11.8% 5.4% 32.3% 100.0% 

Вкупно  54.1% 5.6% 8.1% 3.6% 28.6% 100.0% 
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Таб/граф 113. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници 
% од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како наставници  
 
 

Вкупно 

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 44.9% 2.7% 8.0% 3.6% 40.9% 100.0% 

30-44 год. 52.3% 7.1% 8.8% 4.6% 27.2% 100.0% 

45-59 год. 54.1% 5.8% 10.0% 3.1% 27.0% 100.0% 

60+ год. 62.7% 6.1% 5.7% 3.2% 22.2% 100.0% 

Вкупно 53.9% 5.5% 8.1% 3.6% 28.8% 100.0% 
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Таб/граф 114. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и сестри 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 433 40.4 40.9 40.9 

 не се согласувам 68 6.3 6.4 47.3 
 сосема малку се 

81 7.6 7.6 55.0  согласувам 

 се согласувам 44 4.1 4.2 59.1 

 целосно се согласувам 433 40.4 40.9 100.0 
 Вкупно 1059 98.8 100.0  

ндс не знам 5 .5   

 нема одговор 8 .7   

 Вкупно 13 1.2   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 115. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и сестри 
% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и сестри  

 
Вкупно 

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 41.5% 6.3% 7.6% 4.7% 39.9% 100.0% 
 машки 40.2% 6.5% 7.7% 3.6% 42.0% 100.0% 

Вкупно 40.9% 6.4% 7.6% 4.2% 40.9% 100.0% 

 
 



146 

 

 

  

 
Таб/граф 116. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и 

сестри 
% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и сестри  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 34.3% 6.1% 6.9% 5.2% 47.6% 100.0% 

место село 51.0% 6.9% 8.8% 2.6% 30.7% 100.0% 

Вкупно  40.9% 6.4% 7.6% 4.2% 40.9% 100.0% 
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Таб/граф 117. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат 
како доктори и сестри 

% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и  
 
 
 
 

Вкупно 

  сестри   

воопшто     

не се  сосема   

согласува не се малку се се целосно се 

м согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонска 35.2% 3.3% 7.7% 4.8% 49.1% 100.0% 

припадност албанска 58.3% 14.8% 7.0% 1.8% 18.1% 100.0% 
 друга 34.0% 5.3% 9.6% 6.4% 44.7% 100.0% 

Вкупно  41.0% 6.4% 7.7% 4.2% 40.7% 100.0% 
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Таб/граф 118. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и 
сестри % од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и сестри  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 33.8% 2.6% 8.3% 3.9% 51.3% 100.0% 

30-44 год. 38.6% 5.6% 6.7% 7.0% 42.1% 100.0% 

45-59 год. 39.5% 8.4% 9.5% 2.7% 39.9% 100.0% 

60+ год. 50.2% 8.5% 6.4% 2.8% 32.2% 100.0% 

Вкупно 40.9% 6.4% 7.6% 4.2% 40.9% 100.0% 
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Таб/граф 119. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и 
сестри % од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да работат како доктори и  
 
 
 
Вкупно 

  сестри   

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или 
58.6% 8.8% 6.2% 4.0% 22.5% 100.0% помалку 

средно 41.7% 5.3% 6.9% 4.0% 42.1% 100.0% 

високо 27.5% 6.5% 9.9% 4.6% 51.5% 100.0% 

нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно 40.9% 6.4% 7.6% 4.2% 40.9% 100.0% 

 



150 

 

 

 

Таб/граф 120. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат предмет на исмејување 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 852 79.5 80.2 80.2 

 не се согласувам 53 4.9 5.0 85.2 
 сосема малку се 

58 5.4 5.5 90.7  согласувам 

 се согласувам 23 2.1 2.2 92.8 
 целосно се согласувам 76 7.1 7.2 100.0 
 Вкупно 1062 99.1 100.0  

ндс не знам 5 .5   

 нема одговор 5 .5   

 Вкупно 10 .9   

Вкупно  1072 100.0   

 



Таб/граф 121. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари 
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Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 472 44.0 44.6 44.6 

 не се согласувам 44 4.1 4.2 48.7 
 сосема малку се 

67 6.3 6.3 55.1  согласувам 

 се согласувам 52 4.9 4.9 60.0 

 целосно се согласувам 424 39.6 40.0 100.0 
 Вкупно 1059 98.8 100.0  

ндс не знам 6 .6   

 нема одговор 7 .7   

 Вкупно 13 1.2   

Вкупно  1072 100.0   

 



Таб/граф 122. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари 
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% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари  

 
Вкупно 

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 46.4% 4.4% 7.5% 4.2% 37.6% 100.0% 
 машки 42.6% 3.9% 5.1% 5.7% 42.6% 100.0% 

Вкупно 44.6% 4.2% 6.3% 4.9% 40.0% 100.0% 
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Таб/граф 123. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари 
% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 37.9% 3.1% 6.5% 5.3% 47.2% 100.0% 

место село 54.9% 5.8% 6.0% 4.3% 29.0% 100.0% 

Вкупно  44.6% 4.2% 6.3% 4.9% 40.0% 100.0% 
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Таб/граф 124. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари 
% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема 
 

  

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонск       

припадност а 36.6% 1.9% 5.9% 6.1% 49.6% 100.0% 

 албанска 66.1% 10.0% 7.4% 1.8% 14.8% 100.0% 
 друга 43.0% 4.3% 6.5% 5.4% 40.9% 100.0% 

Вкупно  44.7% 4.2% 6.3% 4.9% 39.9% 100.0% 
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Таб/граф 125. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат 
политичари % од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 38.1% 4.4% 8.0% 5.3% 44.2% 100.0% 

30-44 год. 43.9% 4.2% 5.2% 5.2% 41.5% 100.0% 

45-59 год. 43.3% 4.2% 6.1% 2.7% 43.7% 100.0% 

60+ год. 51.6% 3.9% 6.3% 6.3% 31.9% 100.0% 

Вкупно 44.6% 4.2% 6.3% 4.9% 40.0% 100.0% 
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Таб/граф 126. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат 
политичари % од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да бидат политичари  
 

 
Вкупно 

воопшто не  
 сосема  

  

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или       

помалку 60.5% 5.8% 6.3% 4.9% 22.4% 100.0% 

средно 44.7% 3.9% 5.1% 5.1% 41.1% 100.0% 

високо 33.7% 3.4% 8.3% 4.6% 50.0% 100.0% 

нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно 44.6% 4.2% 6.3% 4.9% 40.0% 100.0% 
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Таб/граф 127. Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се држат за раце 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 693 64.6 65.6 65.6 

 не се согласувам 36 3.4 3.4 69.0 
 сосема малку се 

77 7.2 7.3 76.3  согласувам 

 се согласувам 34 3.2 3.2 79.5 

 целосно се согласувам 217 20.2 20.5 100.0 
 Вкупно 1057 98.6 100.0  

ндс не знам 3 .3   

 нема одговор 12 1.1   

 Вкупно 15 1.4   

Вкупно  1072 100.0   

 



Таб/граф 128. Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат 
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Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 787 73.4 74.1 74.1 

 не се согласувам 35 3.3 3.3 77.4 
 сосема малку се 

65 6.1 6.1 83.5  согласувам 

 се согласувам 22 2.1 2.1 85.6 

 целосно се согласувам 153 14.3 14.4 100.0 
 Вкупно 1062 99.1 100.0  

ндс не знам 2 .2   

 нема одговор 8 .7   

 Вкупно 10 .9   

Вкупно  1072 100.0   

 



Таб/граф 129. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат 
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% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат  

 
Вкупно 

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 76.5% 2.9% 6.5% 1.6% 12.5% 100.0% 
 машки 71.5% 3.7% 5.7% 2.6% 16.5% 100.0% 

Вкупно 74.1% 3.3% 6.1% 2.1% 14.4% 100.0% 
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Таб/граф 130. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат 
% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 69.8% 3.8% 7.2% 2.7% 16.6% 100.0% 

место село 80.6% 2.6% 4.5% 1.2% 11.1% 100.0% 

Вкупно  74.1% 3.3% 6.1% 2.1% 14.4% 100.0% 
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Таб/граф 131. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат 
% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките јавно да се бакнуваат  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема 
 

  

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонск       

припадност а 71.8% 2.3% 6.8% 2.7% 16.4% 100.0% 

 албанска 81.5% 5.2% 3.0% 0.4% 10.0% 100.0% 
 друга 70.2% 4.3% 10.6% 2.1% 12.8% 100.0% 

Вкупно  74.1% 3.2% 6.1% 2.1% 14.4% 100.0% 
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Таб/граф 132. Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 481 44.9 45.4 45.4 

 не се согласувам 52 4.9 4.9 50.3 
 сосема малку се 

78 7.3 7.4 57.6  согласувам 

 се согласувам 45 4.2 4.2 61.9 
 целосно се согласувам 404 37.7 38.1 100.0 
 Вкупно 1060 98.9 100.0  

ндс не знам 5 .5   

 нема одговор 7 .7   

 Вкупно 12 1.1   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 133. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно 
% од Пол 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно  

 
Вкупно 

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 47.6% 4.2% 6.9% 4.0% 37.3% 100.0% 
 машки 42.9% 5.7% 7.9% 4.5% 39.0% 100.0% 

Вкупно 45.4% 4.9% 7.4% 4.2% 38.1% 100.0% 
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Таб/граф 134. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно 
% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 38.2% 5.2% 7.2% 4.4% 45.1% 100.0% 

место село 56.3% 4.5% 7.6% 4.0% 27.6% 100.0% 

Вкупно  45.4% 4.9% 7.4% 4.2% 38.1% 100.0% 
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Таб/граф 135. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно 
% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно  
 
 
 

Вкупно 

воопшто     

не се  сосема   

согласува не се малку се се целосно се 

м согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонска 35.9% 2.4% 8.9% 5.6% 47.1% 100.0% 

припадност албанска 69.0% 10.0% 4.1% 1.1% 15.9% 100.0% 
 друга 47.8% 7.6% 5.4% 3.3% 35.9% 100.0% 

Вкупно  45.4% 4.8% 7.4% 4.3% 38.1% 100.0% 
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Таб/граф 136. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат 
заедно % од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно  
 

 
Вкупно 

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 33.9% 4.0% 6.6% 4.4% 51.1% 100.0% 

30-44 год. 41.8% 4.2% 8.4% 5.2% 40.4% 100.0% 

45-59 год. 47.7% 5.0% 7.6% 3.4% 36.3% 100.0% 

60+ год. 56.0% 6.3% 6.7% 3.9% 27.1% 100.0% 

Вкупно 45.4% 4.9% 7.4% 4.2% 38.1% 100.0% 
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Таб/граф 137. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат 
заедно % од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките да живеат заедно  
 

 
Вкупно 

воопшто не  
 сосема  

  

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образование основно или       

помалку 68.0% 6.2% 7.1% 4.9% 13.8% 100.0% 

средно 43.4% 4.7% 8.1% 4.9% 38.9% 100.0% 

високо 33.1% 4.3% 6.4% 2.5% 53.7% 100.0% 

нема одговор    50.0% 50.0% 100.0% 

Вкупно 45.4% 4.9% 7.4% 4.2% 38.1% 100.0% 
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Таб/граф 138. Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат својата 
сексуална ориентација 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 522 48.7 49.9 49.9 

 не се согласувам 60 5.6 5.7 55.6 
 сосема малку се 

86 8.0 8.2 63.8  согласувам 

 се согласувам 36 3.4 3.4 67.2 

 целосно се согласувам 343 32.0 32.8 100.0 
 Вкупно 1047 97.7 100.0  

ндс не знам 15 1.4   

 нема одговор 10 .9   

 Вкупно 25 2.3   

Вкупно  1072 100.0   
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% од Пол 

 

Таб/граф 139. Пол * Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa 
декларираат својата сексуална ориентација 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат својата  
 

 
Вкупно 

 сексуална ориентација  

воопшто не се не се сосема малку  
се согласувам 

целосно се 

согласувам согласувам се согласувам согласувам 

Пол женски 52.0% 5.0% 7.5% 2.6% 32.9% 100.0% 
 машки 47.5% 6.6% 8.9% 4.4% 32.6% 100.0% 

Вкупно 49.9% 5.7% 8.2% 3.4% 32.8% 100.0% 
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Таб/граф 140. Населено место * Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат 
својата сексуална ориентација 

% од Населено место 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат  
 
 
 

Вкупно 

 својата сексуална ориентација  

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Населено град 42.6% 5.2% 8.2% 4.1% 39.8% 100.0% 

место село 60.8% 6.5% 8.2% 2.4% 22.1% 100.0% 

Вкупно  49.9% 5.7% 8.2% 3.4% 32.8% 100.0% 
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Таб/граф 141. Етничка припадност * Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат 
својата сексуална ориентација 

% од Етничка припадност 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa  
 
 
 

Вкупно 

декларираат својата сексуална ориентација 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Етничка македонск 
43.2% 2.0% 9.5% 4.5% 40.7% 100.0% припадност а 

 албанска 67.2% 14.6% 4.9% 0.4% 13.1% 100.0% 
 друга 50.5% 7.5% 8.6% 3.2% 30.1% 100.0% 

Вкупно  50.0% 5.7% 8.2% 3.4% 32.7% 100.0% 
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Таб/граф 142. Возраст * Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат својата 
сексуална ориентација 

% од Возраст 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат  
 
 
 

Вкупно 

 својата сексуална ориентација  

воопшто не  сосема малку   

се не се се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Возраст 18-29 год. 39.7% 4.9% 9.8% 4.9% 40.6% 100.0% 

30-44 год. 44.2% 6.0% 8.4% 4.2% 37.2% 100.0% 

45-59 год. 52.3% 5.8% 6.2% 2.3% 33.3% 100.0% 

60+ год. 61.4% 6.1% 8.6% 2.5% 21.4% 100.0% 

Вкупно 49.9% 5.7% 8.2% 3.4% 32.8% 100.0% 
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Таб/граф 143. Образование * Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa декларираат 
својата сексуална ориентација 

% од Образование 

 Во ред е хомосексуалците и лезбејките слободно да јa  
 
 
 
Вкупно 

декларираат својата сексуална ориентација 

воопшто не  сосема   

се не се малку се се целосно се 

согласувам согласувам согласувам согласувам согласувам 

Образован основно или       

ие помалку 73.2% 8.0% 6.3% 3.1% 9.4% 100.0% 

 средно 46.3% 5.0% 9.8% 4.2% 34.7% 100.0% 

 високо 39.4% 5.3% 7.1% 2.5% 45.7% 100.0% 

 нема одговор     100.0% 100.0% 

Вкупно  49.9% 5.7% 8.2% 3.4% 32.8% 100.0% 
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Таб/граф 144. Во ред е на хомосексуалците и лезбејките да не им се дозволи да работат со 
деца 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 569 53.1 54.3 54.3 

 не се согласувам 40 3.7 3.8 58.2 
 сосема малку се 

89 8.3 8.5 66.7  согласувам 

 се согласувам 42 3.9 4.0 70.7 

 целосно се согласувам 307 28.6 29.3 100.0 
 Вкупно 1047 97.7 100.0  

ндс не знам 10 .9   

 нема одговор 15 1.4   

 Вкупно 25 2.3   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 145. Во ред е на хомосексуалците и лезбејките да не им се дозволи влегување во 
верски објект 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 602 56.2 58.1 58.1 
 не се согласувам 62 5.8 6.0 64.0 
 сосема малку се 

104 9.7 10.0 74.1  согласувам 

 се согласувам 32 3.0 3.1 77.1 

 целосно се согласувам 237 22.1 22.9 100.0 
 Вкупно 1037 96.7 100.0  

ндс не знам 19 1.8   

 нема одговор 16 1.5   

 Вкупно 35 3.3   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 146. Во ред е маж да се облекува како жена 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 845 78.8 79.6 79.6 

 не се согласувам 24 2.2 2.3 81.8 
 сосема малку се 

36 3.4 3.4 85.2  согласувам 

 се согласувам 21 2.0 2.0 87.2 

 целосно се согласувам 136 12.7 12.8 100.0 
 Вкупно 1062 99.1 100.0  

ндс не знам 3 .3   

 нема одговор 7 .7   

 Вкупно 10 .9   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 147. Во ред е жена да се облекува како маж 

  
Број 

 
Процент 

Валиден Кумулативен 

процент процент 

 воопшто не се согласувам 677 63.2 63.9 63.9 

 не се согласувам 50 4.7 4.7 68.6 
 сосема малку се 

77 7.2 7.3 75.9  согласувам 

 се согласувам 54 5.0 5.1 81.0 
 целосно се согласувам 201 18.8 19.0 100.0 
 Вкупно 1059 98.8 100.0  

ндс не знам 3 .3   

 нема одговор 8 .7   

 ндс 2 .2   

 Вкупно 13 1.2   

Вкупно  1072 100.0   
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Таб/граф 148. Пол * Дали мислите дека хомосексуалноста е 
болест? 

% од Пол 

 Дали мислите дека  

 
Вкупно 

хомосексуалноста е болест? 

да не 

Пол женски 68.6% 31.4% 100.0% 
 машки 71.6% 28.4% 100.0% 

Вкупно 70.0% 30.0% 100.0% 
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Таб/граф 149. Населено место * Дали мислите дека 
хомосексуалноста е болест? 

% од Населено место 

 Дали мислите дека  

 
Вкупно 

хомосексуалноста е болест? 

да не 

Населено место град 64.5% 35.5% 100.0% 
 село 78.8% 21.2% 100.0% 

Вкупно  70.0% 30.0% 100.0% 
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Таб/граф 150. Етничка припадност * Дали мислите дека хомосексуалноста е 
болест? 

% од Етничка припадност 

 Дали мислите дека  

 
Вкупно 

хомосексуалноста е болест? 

да не 

Етничка припадност македонска 65.4% 34.6% 100.0% 

 албанска 83.3% 16.7% 100.0% 

 друга 71.3% 28.7% 100.0% 

Вкупно  70.1% 29.9% 100.0% 

 


