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Клучни наоди  
од истражувањето  
со граѓаните  
и граѓанките

�� Огромен дел од опфатените граѓани и 
граѓанки не го менуваат местото на жи-
веење, односно 81 % од нив велат дека 
цел живот живеат во истиот град или 
село. 

�� Задоволството од заедницата во која 
живеат граѓаните и граѓанките е во 
тесна корелација со нивното чувство на 
припадност кон заедницата. Граѓаните 
кои чувствуваат поголем степен на при-
падност кон своето место на живеење 
се позадоволни од градот/селото во кој/
кое живеат и од Република Северна Ма-
кедонија како место за живеење, но се 
помалку убедени дека можат да влијаат 
врз одлуките што се однесуваат на др-
жавата.  

�� Највисок степен на задоволство граѓа-
ните изразуваат во врска со нивното 
место на живеење – околу 38 % од опфа-
тените испитаници велат дека се многу 
задоволни од нивното место на живе-
ење, а речиси исто толкав процент (39 %) 
изразуваат делумно задоволство.

�� Степенот на задоволство се намалува 
кога е во прашање Република Северна 
Македонија, иако одговорите бележат 
слични трендови на задоволство и не-
задоволство и во однос на минатите го-
дини (2016) и во однос на возраста  (ва-
ријабла која бележи позначајни разлики 
во мислењата и ставовите во однос на 
другите демографски карактеристики)

�� Секој трет млад човек на возраст од 20 
до 29 години и секој четврт млад човек 

на возраст од 16 до 19 години во наред-
ните пет години се гледа себеси пресе-
лен во странство. Процентот на граѓани 
и граѓанки кои во блиска иднина не се 
гледаат себеси како дел од Република 
Северна Македонија е помал на вкупно 
ниво (17 %), но сепак доволно значите-
лен и индикативен за да се земе пред-
вид. Вкупниот процент граѓани кои не се 
гледаат себеси во државата бележи пад 
во однос на последниот бран истражу-
вање од 2016 година, кога овој процент 
бил повисок и изнесувал 26 %.

�� И покрај тоа што повеќе од половина-
та граѓани сметаат дека е важно да се 
влијае врз одлуките што се носат во нив-
ната општина, помал дел од нив го дожи-
вуваат подобрувањето на општеството 
како нивна лична одговорност. Поточно, 
речиси секој трети граѓанин смета дека 
подобрувањето на општеството е работа 
на други, а не нивна лична одговорност. 
Речиси идентичен е процентот граѓани 
кои сепак сметаат дека тоа е нивна лич-
на одговорност, а приближно секој петти 
граѓанин верува дека подобрувањето 
на општеството е споделена или заемна 
одговорност.

�� Граѓанското учество во Република Се-
верна Македонија не бележи значајни 
промени, но се забележува пад во уче-
ството на граѓаните на генерално ниво. 
Секој петти граѓанин изјавува дека уче-
ствувал во некаква граѓанска иниција-
тива во 2019 година, што e приближно за 
10 % помалку отколку во периодот 2012 
- 2016 година. 
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�� Веројатноста за граѓанско учество во 
некоја организирана иницијатива за 
подобрување на местото на живеење е 
поголема кај помладите и кај граѓаните 
и граѓанките со повисоко образование 
(или со повисоки примања).

�� Мнозинството граѓани и граѓанки (80 %) 
кои не се вклучиле во некоја граѓанска 
иницијатива во текот на 2019 година, 
како најчести причини за невклучување-
то ги наведуваат: немањето можност за 
тоа, недоволната заинтересираност или 
немањето време.

�� Учеството на граѓаните би можело да 
биде поголемо, доколку им се овозмо-
жат олеснувања во однос на директниот 
контакт со градоначалниците (најмногу 
испитаници ја одбираат оваа опција, од-
носно секој петти смета дека овој канал 
на комуникација би им помогнал полесно 
да влијаат врз одлучувачките процеси 
во општината). Дел од граѓаните бараат 
од општинските власти да ги информи-
раат за проблемите и прашањата за кои 
се расправа во општината (15 %) или, 
пак, Советот на општината директно да 
им пријде со барање за вклучување во 
овие процеси (11 %). Секој седми граѓа-
нин би се вклучил во работна група која 
одлучува за прашањата и проблемите 
во општината, а исто толку би сакале да 
дадат свое мислење по електронски пат. 
(Иако постојат вакви канали, очигледно 
е дека граѓаните не се доволно свесни 
за нив или пак не сакаат да губат време/
сами да пребаруваат информации, што 
посочува дека е потребен транспарен-
тен и јасен показател за можните начини 
на комуникација со нив.)

�� Мнозинството граѓани (72 %) велат дека 
гласале на сите или на речиси сите из-
бори откако имаат право на глас, а 6 % 
од граѓаните велат дека не гласале ни-
когаш. Четворица од пет граѓани од пре-

останатите 22 % кои гласале на дел од 
изборите велат дека не прават разлика 
кога станува збор за тоа какви избори се 
во тек, туку - едноставно - гласаат тогаш 
кога се во можност да го сторат тоа.   

�� Големо мнозинство граѓани (82 %) сме-
таат дека се информирани за процесите 
на отпочнување на преговорите со ЕУ. 
Половина од граѓаните сметаат дека 
можат да дадат свој придонес во прего-
варачкиот и во пристапниот процес кон 
Европската Унија и дека би се вклучиле 
во овие процеси. Волјата за вклучу-
вање значително расте со степенот на 
образование (78 % од испитаниците со 
високо образование, 29 % од оние без 
формално образование).

�� Секој четврти граѓанин верува дека про-
цесот на преговори со Европската Унија 
значително ќе го подобри животот на 
граѓаните во нашата земја, а околу 41 % 
донекаде веруваат во ова.

�� Поголем е процентот на оние граѓани и 
граѓанки (48 %) на кои им е важно или им 
е многу важно членството во Европската 
Унија отколку оние на кои не им е или во-
општо не им е важно (24 %).

�� Граѓаните и граѓанките кои се позадо-
волни од местото на живеење и од Репу-
блика Северна Македонија како земја за 
живеење изразуваат малку попозитивни 
ставови во врска со процесот на прего-
вори и очекувањата од ЕУ. Имено, оние 
кои се многу задоволни од своето место 
или земја, најчесто имаат и поголеми 
очекувања од процесот на преговорите, 
односно почесто велат дека овој про-
цес значително ќе го подобри животот 
во нашата земја (44 % наспроти 26 % на 
вкупно ниво). 

�� Повеќе од половина (57 %) од граѓаните 
слушнале за механизмите за финансиска 
помош на Европската Унија и за Инстру-
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ментот за претпристапна помош на ЕУ, 
популарно наречен ИПА (51 %), но многу 
помал процент од нив (36 %) знаат дека 
преку Инструментот за претпристапна 
помош на ЕУ/ИПА постојат можности за 
финансирање на приоритетите во нивна-
та локална заедница. И за ИПА и за мож-
ностите на ИПА поврзани со локалната 
заедница, жените и младите (на возраст 
од 16 до 19 години) велат дека се помал-
ку информирани отколку другите граѓани.

�� Најчеста форма на давање помош во која 
се вклучиле граѓаните и граѓанките е 
помош во набавката намирници за сво-
ите соседи или за други лица заболени 
од  КОВИД-19 или, пак, преку поддршка 
на лицата кои не се во можност да го на-
пуштат својот дом. 

�� Најретки форми на вклучување (помалку 
од 1 % од сите споменати) се: донирање 
финансиски средства на сметка на Вла-
дата за справување со кризата предиз-
викана од пандемијата, донирање кон 
другите иницијативи на институциите (на 
пример, пакети за храна, организирани 
од страна на Претседателот на Републи-
ка Северна Македонија) или пак инди-
видуални акции (на пример, за шиење на 
маски). 

�� Меѓу кризните мерки како најкористена 
е потенцирана платежната картичка 
за домашни производи и секој петти се 
изјаснил дека ја искористил оваа мерка. 
Сепак, мнозинството или 72 % од граѓа-
ните се изјасниле дека не биле кори-
сници на ниту една од кризните мерки 
што беа донесени од страна на Владата 
на РСМ. Само 3 % потврдиле дека до-
биле поддршка или помош од страна на 
граѓанските организации, а интересно е 
да се спомене дека кај младите на воз-
раст од 16 до 19 години процентот на 
оние кои добиле поддршка од ГО расте на 
13 %.

Клучни наоди од  
истражувањето  
со граѓанските  
организации

�� Речиси половина од организациите изја-
виле дека дејствуваат на национално 
ниво, односно дека нивните активности 
се спроведуваат секаде во државата. 
Најмал процент организации изјавиле 
дека работат на пошироко регионално 
ниво, односно на Балканот (8 %), а око-
лу 14 % од организациите дејствуваат 
на меѓународно ниво, односно во рам-
ките на Европскиот континент и/или 
пошироко. Има и такви кои дејствуваат 
регионално (20 %), во нивниот потесен 
географски регион, додека пак  
11 % дејствуваат во рамките на својата 
општина.

�� Нешто повеќе од половина од организа-
циите изјавија дека буџетот за 2019 им 
бил меѓу 0 и 50.000 евра. Една четвртина 
од организациите изјавиле дека буџетот 
им бил меѓу 50.001 и 100.000 евра. Ваква-
та распределба укажува на значителна 
разлика во финансиите меѓу самите 
граѓански организации, а следствено на 
тоа и на различни капацитети во нивното 
дејствување.

�� Нешто помалку од половина од организа-
циите изјавиле дека имаат од 0 до 3 про-
екти, најголем дел (31 %) изјавиле дека 
имаат 4 до 6 проекти, a 21,2 % изјавиле 
дека имаат од 7 до повеќе од 10 проекти. 
Зголемувањето на годишните проекти 
значи и зголемување на буџетот на ор-
ганизацијата. Тоа е мошне важно да се 
напомене, бидејќи ваквата поставеност 
укажува дека организациите се базира-
ат на проектно работење, без собирање 
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дополнителни финансиски средства за 
програмско работење или финансии од 
приватниот сектор. 

�� Најголемиот број организации во опфате-
ниот примерок примарно работат на теми 
поврзани со граѓанското општество, по 
што следуваат темите поврзани со со-
цијалната политика и инклузијата, како 
и животната средина и темите поврзани 
со младите. Најмалку застапени се ор-
ганизациите кои работат на полето на 
енергетиката, програмите за прекугра-
нична соработка и темите поврзани со 
внатрешните работи и борбата со орга-
низираниот криминал. 

�� Повеќе од две третини од испитаните 
организации изјавиле дека членуваат во 
мрежа организации. Најчесто, организа-
циите учествуваат во национални мрежи 
(50 %), додека 30.1 % од организациите 
велат дека се дел од меѓународни/ев-
ропски мрежи, а нешто помалку (22 %) 
членуваат и во регионални мрежи на 
ниво на Балканот.  

�� Постои позитивна корелација меѓу креи-
рањето на активностите за политиките и 
вклученоста на организациите во мрежи 
(α=.274). Учеството во мрежи значително 
влијае на тоа дали организациите креи-
раат предлози и активности за полити-
ките. Најчесто, координирањето на ор-
ганизациите се случува во неформални 
мрежи  (30 %), по што следуваат партне-
рите од претходните активности, кои не 
се дел од формалната или неформалната 
мрежа (26 %) и формалните мрежи (23 %).

�� Вмреженоста директно влијае и на сора-
ботката со институциите, односно оние 
организации кои работат мрежно велат 
дека почесто биле поканети да ги пре-
зентираат своите предлози за активно-
сти и политики од страна на локалната, 
општинската или националната власт. 

�� Ако во 2018-2019 година 62 % од испита-
ните организации биле поканети да уче-
ствуваат во презентирањето на своите 
предлози директно пред институциите, 
за време на кризата овој процент паѓа 
на 19 %.  Причина за намаленото учество 
не е само неповикувањето од страна на 
институциите, туку и намалената про-
активност на страна на ГО, што секако 
се должи на влијанијата на кризата и на 
состојбите што се директно поврзани 
со неа. Имено, граѓанските организации 
почесто практикуваат и повеќе веруваат 
во директни средби отколку во елек-
тронска комуникација, а поради мерките 
и кризата во дадените периоди од 2020 
година првите беа видно намалени или 
целосно ограничени. Дополнително, во 
текот на овој период организациите се 
погодени од самата криза, па затоа не 
можеле соодветно да се организираат. 
Ова го потврдува и фактот дека во пери-
одот од 2018 до 2019, 76 % од организа-
циите кои креирале предлог-активности 
и мерки сами организирале средби со 
надлежните институции, додека за вре-
ме на кризата овој процент паѓа на 53 %. 
Висок процент од оние организации кои 
дале свои предлози за активностите и 
политиките, тоа го сториле во коорди-
нација со други организации од нивното 
поле на дејствување.

�� Околу 44 % од организациите изјавиле 
дека финансирањето на определен про-
ект им било одложено поради кризата со 
КОВИД-19, а околу 23 % од организациите 
изјавиле дека финансирањето на одре-
ден проект било целосно прекинато за 
време на кризата. Притоа, една третина 
од организациите дополнително велат 
дека немаат доволно опрема за да можат 
да се прилагодат на новонастанатата 
состојба и да работат од дома.

�� Добиените податоци потврдуваат дека, 
генерално, кризата предизвикана од 
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�� КОВИД-19 има значителни ефекти врз 
учеството на граѓанските организации 
во донесувањето на одлуките. Од една 
страна, граѓанските организации значи-
телно помалку изготвувале предлози за 
активности и политики, а од друга стра-
на државните власти не нашле соодве-
тен начин како да ги вклучат организа-
циите во процесите на санирање на ште-
тите предизвикани од кризата. Ваквиот 
тренд може да има долгорочни влијанија 
врз довербата на граѓанскиот сектор во 
нивното учество на долг рок. Затоа, овие 
појави треба и натаму да се набљудуваат 
во годините што следуваат.
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1 ВОВЕД 

Наодите претставени во овој извештај се базираат на примарните податоци што се собрани 
преку двоетапно истражување спроведено во рамките на проектот „Дијалог со граѓанските 
организации – Платформа за структурно учество во ЕУ-интеграциите“, како дел од планирани-
те активности и од методологијата за прибирање податоци кои имаат за цел да ја унапредат 
позицијата на граѓанските организации во работата на секторските работни групи. Истражу-
вањето имаше за цел да ги измери перцепциите за граѓанските форми на организирање и уче-
ство во креирањето на политиките пред и за време на пандемијата со КОВИД-19. 

За истражувањето

Во рамките на гореспоменатиот проект е 
предвидено спроведување на неколку ис-
тражувања кои ги мерат ангажираноста и 
учеството на граѓаните во општествените 
процеси и состојбите во граѓанскиот сектор. 
Овде ги презентираме наодите од истражу-
вањата кои беа спроведени во периодот ок-
томври – ноември 2020 година и имаа за цел 
да ги измерат ставовите и однесувањата 
на граѓаните и на граѓанските организации 
на Република Северна Македонија, како и 
да ги идентификуваат актуелните состојби 
поврзани со застапувањето на интересите 
на граѓаните и учеството во креирањето 
на политиките и носењето на одлуките од 
страна на граѓанскиот сектор, со крајна цел 
– идентификување на бариерите и креирање 
насоки за нови можности за поефикасно 
застапување и учество на граѓаните и на 
граѓанскиот сектор.

Во рамките на овие истражувања беа вклу-
чени и дополнителни модули за утврдување 
на ефектите од КОВИД–19 кризата и нивното 
влијание врз граѓанското учество.  Повеќе 
детали за истражувањата се наведени во 
соодветните поглавја за методолошкиот 
пристап на одделните истражувања. 

За проектот 

Проектот „Дијалог со граѓанските организа-
ции – Платформа за структурно учество во 
ЕУ-интеграциите“ има за цел да овозможи 
суштинско и структурно учество на граѓан-
ското општество, кое ги изразува ставовите 
на граѓаните, со цел да влијае на клучните 
секторски реформи во процесот на приста-
пување кон ЕУ. Проектот го спроведуваат 
Фондацијата Отворено општество – Македо-
нија во партнерство со Центарот за граѓан-
ски комуникации, Евротинк – Центарот за 
европски стратегии и Реактор – Истражу-
вање во акција. 

Преку проектот „Дијалог со граѓанските ор-
ганизации – Платформа за структурно уче-
ство во ЕУ-интеграциите“ граѓанските ор-
ганизации можат навремено и прецизно да 
се информираат за теми, области и прашања 
што се важни за влијанието на граѓаните и 
граѓанскиот сектор врз клучните секторски 
реформи од процесот на пристапување во 
ЕУ. 

Повеќе информации можат да се најдат на: 
www.dijalogkoneu.mk.



Граѓанското учество во Република Северна Македонија со дополнителен осврт на  пандемијата со КОВИД – 19

014

1.1.Контекст на  
спроведување и  
осврт кон состојбите 

Истражувањето беше спроведено во мошне 
специфичен период и под влијание на ново-
настанатата состојба со пандемијата со КО-
ВИД–19. Со оглед на фактот дека КОВИД-19 
кризата беше во полн ек, за време на соби-
рањето на податоците главниот методолош-
ки предизвик за ова истражување беше нав-
раќањето на времето пред кризата, односно, 
граѓаните и организациите требаше да се 
присетат на нивните активности во текот на 
2019 година, што опфаќа период подолг од 6 
календарски месеци и остава простор исти-
те да не се доволно прецизни и сеопфатни, 
па тоа може да резултира со  одредени „ис-
кривувања“ во перцепциите и меморираните 
искуства. 

Истражувањето коинцидираше и со период 
во кој претпристапните процеси на земјата 
кон ЕУ беа предизвикани од реакцијата на 
соседна Република Бугарија и ветото за от-
почнување преговори, што може дополни-
телно да влијае на одговорите и на ставови-
те поврзани со ЕУ и со иднината на земјата. 

Во однос на локалниот контекст, важно е 
да се спомене и дека истражувањето беше 
спроведено непосредно по формирањето на 
новата Влада на Република Северна Маке-
донија, како резултат на парламентарните 
избори одржани во јули 2020 година. На овие 
избори им претходеше институционална кри-
за, која за првпат ја стави извршната власт 
во функција на законодавна власт. Имено, 
непосредно пред почетокот на епидемија-
та предизвикана од Ковид-19, во февруари 
2020 година, се распушти Собранието на Ре-

публика Северна Македонија1. Пред своето 
распуштање, во јануари 2020, Собранието 
ја изгласа техничката Влада, во насока на 
почитување на изборниот закон, кој пред-
видува техничка Влада шест месеци пред 
одржувањето на изборите. Веднаш по рас-
пуштањето на Собранието на РСМ, КОВИД-19 
кризата во државата зеде поголем замав, а 
во отсуство на Собранието како законодавна 
власт, претседателот на државата прогласи 
вонредна состојба во рок од 30 дена2, врз ос-
нова на одредбите во Уставот на Република 
Северна Македонија3. Ваквата ситуација, за 
првпат во историјата на државата, ѝ даде 
ингеренции на Владата на РСМ да донесу-
ва уредби кои имаат законска сила. Ваквата 
институционална ситуација и поставеност 
може да влијае врз ставовите и учеството на 
граѓаните, но и врз ставовите и однесување-
то на самите граѓански организации, во од-
нос на институциите. 

Дополнителен фактор што би можел да има 
ефект врз измерените состојби и однесу-
вања е целосната забрана за јавни собири, 
согласно уредбата на Владата на Република 
Северна Македонија4. Имено, за времетраење 
на вонредната состојба, која се однесување 

1 „Собранието се распушти, отворен патот за 
избори“, Радио Слободна Европа (на македонски 
јазик), февруари 2020, достапно на https://www.
slobodnaevropa.mk/a/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-D1%80%D0%
B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%9A
%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%B
D%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE/30437176.html

2 „Претседателот Пендаровски прогласи вонредна 
состојба“, Академик МК, 18 март 2020, достапно 
на https://akademik.mk/pretsedatelot-pendarovski-
proglasi-vonredna-sostojba/

3 Устав на Република Северна Македонија, член 
126, 127 и 128

4 Уредба со законска сила за примена на Законот 
за јавните собири за време на вонредна состојба, 
достапна на: https://myla.org.mk/wp-content/up
loads/2020/03/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d
0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0
%b8.pdf
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на периодот од 18 март до 13 јуни 2020 годи-
на, беше целосно забрането правото на јавен 
собир на целата територија на државата. Ова 
подразбира дека еден од опфатените меха-
низми во прашалникот за граѓанското уче-
ство во одреден период бил целосно забра-
нет, што може да влијае врз одговорите и врз 
добиените резултати.

1.2.Можни  
споредби со претходни  
истражувања

Голем дел од добиените податоци ги потвр-
дуваат трендовите што се забележани и из-
мерени во претходните години кога се спро-
ведувани  слични истражувања на оваа тема, 
во периодот од 2012 до 2016 година5. Сепак, 
не можеме да правиме директни споредби со 
претходните истражувања, бидејќи измере-
ните однесувања и ставови се тесно врзани 
со одредени случувања во општеството и со 
начините на интеракција и комуникација на 
заедницата, кои беа видно изменети како 
како последица на моменталниот контекст, 
односно пандемијата со КОВИД-19 и при-
дружните мерките за движење и заштита. 
На пример, и покрај тоа што во 2020 година 
се случија парламентарни избори, истите не 
можат подеднакво да корелираат со нивото 
и со типовите граѓански активизам кои биле 
измерени или утврдени во периодот од 2012 
до 2016 година, поради поинаквата природа 
на предизборната кампања, како и генерал-
но ограничената интеракција и движење  на 
граѓаните. 

5 Повеќе податоци за резултатите од овие 
истражувања можат да се најдат на 
следниов извор: http://graganskoucestvo.mk/
graganskoucestvo_old/index.html

2.МЕТОДОЛОШКИ 
ПРИСТАП 

Истражувањето вклучуваше две одделни 
истражувачки фази, кои опфаќаат две ре-
левантни целни групи  - општата популација 
граѓани и граѓанки на Република Северна 
Македонија и граѓанските организации ре-
гистрирани во земјата, како и користење 
комбинирана квантитативна истражувачка 
метода:

�� компјутерски асистирани телефонски 
интервјуа (CATI) со граѓаните, и

�� компјутерски асистирани веб-интервјуа 
(CAWI) со граѓанските организации, т.е. 
онлајн прашалници за самопополнување, 
програмирани со помош на алатката 
LimeSurvey, кои им беа достапни на цел-
ните испитаници – претставници на ГО, 
со помош на линк испратен преку елек-
тронска пошта. 

2.1.Користени  
истражувачки методи 

За прибирање на податоците беа спроведени 
две одделни квантитативни истражувања со 
двете целни групи од интерес:

1. Телефонско истражување со граѓаните и 
граѓанките на Република Северна Маке-
донија - телефонска метода за дизајн на 
примероци со двојна рамка (фиксни и мо-
билни)

Мерењето на ставовите на општата попула-
ција во Република Северна Македонија беше 
направено со помош на квантитативно истра-
жување, кое опфаќа телефонски интервјуа 
(CATI – computer-assisted telephone interview) 
со граѓаните и граѓанките на возраст од 16 
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до 66 години, избрани по принцип на случаен 
избор. Соодносот на интервјуа спроведени 
на фиксни и мобилни телефонски линии е 20 
/ 80.  Во фиксниот примерок, интервјуата беа 
спроведени со возрасен член на домаќин-
ството кој последен имал роденден во пе-
риодот пред самото истражување (принцип 
на случајна селекција – последен/прв ро-
денден), додека пак кај мобилниот примерок 
интервјуата беа спроведени со лицето кое 
одговорило на случајно избраниот телефон-
ски број и за кое било потврдено дека е лице 
постаро од 16 години и дека е во можност да 
учествува во истражувањето со одговарање 
на прашалникот.

Истражувањето  со граѓаните и граѓанките 
беше спроведено во периодот од 14 до 29 ок-
томври 2020 година.

Целна популација: граѓани и граѓанки на 
возраст од 16 до 66 години

Примерок: национално репрезентативен, 
1.300 испитанички/испитаници, стра-
тифицирани според полот, етникумот, 
возраста и регионалната распределба 
(во однос на статистичките региони 
во државата), согласно последните 
проценки на населението/последниот 
попис во државата.

2. Онлајн-истражување со граѓанските орга-
низации во Република Северна Македо-
нија – метода со самопополнување елек-
тронски прашалник од страна на дирек-
тно таргетирани граѓански организации 

Компјутерски асистирани веб-интервјуа 
(CAWI) со граѓанските организации, т.е. он-
лајн- прашалници за самопополнување, про-
грамирани со помош на алатката LimeSurvey. 
Прашалникот беше дистрибуиран преку сер-
висот LimeSurvey, кој овозможува детален 
преглед на поканите за пополнување, про-
верка дали се отворени прашалниците, како 
и следење на состојбата на одговорите и ис-
пратените покани. Самиот прашалник се со-
стоеше од 76 прашања. 

Собирањето на податоците од граѓанските 
организации траеше од ноември 2020 година 
до првата недела на декември 2020 година.

Целна група: претставници на граѓанските 
организации, вклучително и комори 
и синдикати, кои работат и се реги-
стрирани на територијата на Републи-
ка Северна Македонија. 

Примерок: на прашалникот целосно одгово-
риле вкупно 113 граѓански организа-
ции, од кои 99 со помош на отворен 
линк до прашалникот, а 14 одговорија 
преку затворен тип прашалник, ди-
ректно поврзан со нивната електрон-
ска адреса.  

2.2. Примерочна рамка  
и социо-демографски  
карактеристики  

Примерокот на општата популација опфатена 
со ова истражување е национално репрезен-
тативен за Република Северна Македонија и 
се состои од 1.300 испитаници на возраст од 
16 до 66 години. При дефинирањето на при-
мерочната рамка се земени предвид следни-
ве параметри за национално репрезентатив-
на распределба:

�� статистички регион; 

�� тип на место на живеење (урбано/рурал-
но);

�� возраст; 

�� пол, и 

�� етничка припадност. 

Клучните демографски карактеристики на 
примерокот за општата популација се суми-
рани во Анекс 1: Демографски и социо-еко-
номски карактеристики на примерокот. 
Примерокот за граѓанските организации оп-
фаќа 113 ентитети кои успешно го пополниле 
онлајн-прашалникот. Прашалникот беше ис-



Граѓанското учество во Република Северна Македонија со дополнителен осврт на  пандемијата со КОВИД – 19

017

пратен до 2111 граѓански организации, но 
успешно го одговорија само 113 претстав-
ници на граѓанските организации. Листата 
граѓански организации беше составена од 
истражувачкиот тим и од практикантите на 
проектот, при што беа консултирани сите ре-
левантни претходни дата-бази на граѓански 
организации. Со оглед на тоа дека истражу-
вачкиот тим немаше можност да ги прегледа 
сите 2111 електронски адреси, дополнител-
но беше додадена копија од истиот прашал-
ник која беше споделена на веб-платформата 
dijalogkoneu.mk  и споделен на фејсбук-стра-
ницата на проектот Дијалог кон ЕУ, како и 
фејсбук-страницата на Фондацијата Отворе-
но општество Македонија и Реактор – Истра-
жување во акција. Повеќе детали за типот на 
организациите можат да се најдат во соод-
ветното поглавје, односно во дополнителни-
от дел од овој извештај, кој ги опфаќа граѓан-
ските организации.

3.ГРАЃАНСКО  
УЧЕСТВО – ОПШТА 
ПОПУЛАЦИЈА

Граѓанското учество, како концепт, е суштин-
ска компонента на едно здраво демократско  
општество. Ангажираното граѓанство, т.е. 
граѓаните кои се активно вклучени во подо-
брувањето на своите заедници и на својата 
држава, се од огромна корист за граѓанското 
општеството и се главен показател за здра-
вите заедници, демократската држава и за-
доволните граѓани.6 

Овој блок прашања има за цел да го дефинира 
контекстот во кој опфатената популација деј-
ствува или не дејствува во рамките на своја-
та заедница, поточно, да го измери чувство-
то на припадност и задоволство на граѓа-
ните во однос на нивната потесна или по-
широка заедница, за кое се очекува да биде 
во некаква потесна корелација со нивото на 
грижа и ангажираност во заедницата.7 При-
тоа, го разгледуваме граѓанското учество во 
однос на три различни аспекти: (1) учеството 
во граѓанските иницијативи за општо добро, 
односно здружувањето на граѓаните во ак-
ции за подобрување на заедниците; (2) прак-
тикување граѓански активизам, како обид 
за решавање на општествените проблеми 
преку контакт со властите или преку учество 
во јавни дискусии, работни групи, граѓански 
протести, петиции, доставување претставки 
и предлози, и (3) конвенционално граѓанско 
учество, односно гласање на парламентар-
ни, локални и на претседателски избори.

6 Zaff, J., Boyd, M., Li, Y., Lerner, J. V., & Lerner, R. M. 
(2010). Active and engaged citizenship: Multi-group 
and longitudinal factorial analysis of an integrated 
construct of civic engagement. Journal of Youth and 
Adolescence, 39(7), 736–750. http://doi.org/10.1007/
s10964-010-9541-6

7  Ibid. 
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3.1.Припадност и задоволство 
од местото на живеење

Место  на живеење и мобилност  
во однос на истото

Местото на живеење е мошне значајно за оп-
фатените истражувачки теми и прашања, би-
дејќи претставува основен гео-простор или 
општествен дискурс во кој граѓаните најче-
сто земаат учество и се најмногу засегнати 
или реагираат преку соодветни иницијативи.  

Огромен дел од опфатените граѓани и граѓан-
ки не го менуваат место на живеење, однос-
но 81 % од нив велат дека цел живот живеат 
во истиот град или село. Нешто помалку од 
една петтина  од испитаниците - почесто 
жени (22 %), отколку мажи (13 %), велат дека 
го смениле местото на живеење во текот на 
нивниот живот.

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите 
одговори (N = 1.300)

Графикон 1. П: 
Приближно, колку години живеете во вашиот 
град / вашето село?

 Цел живот

 Пократко од една година

 Одреден број години

1%

18%

81%

Колку граѓаните и граѓанките во Репу-
блика Северна Македонија чувствуваат 
поврзаност со заедниците во кои жи-
веат?

Повеќето граѓани чувствуваат голем степен 
на припадност кон своето место на живеење, 
тенденција што беше потврдена и во претход-
ните истражувања, во периодот од 2012 до 
2016 година. Нема некои значајни промени во 
сентиментите на граѓаните во однос на ми-
натите истражувања, на генерално ниво. 

Повторно, како и во претходните истражу-
вања, со зголемувањето на возраста расте 
процентот на оние кои чувствуваат голема 
припадност кон местото на живеење, што е 
во линија на очекуваните популациски трен-
дови, генерално. Во однос на другите соци-
одемографски варијабли, не се забележува 
значителна разлика кога е во прашање при-
падноста кон местото на живеење, освен 
мали варијации во однос на регионот (што 
се прикажани на графикон 2), каде што, при 
споредба на сумите на позитивни и негатив-
ни одговори, најголема разлика се јавува кај 
жителите на Полошкиот Регион кои чувству-
ваат помала припадност во однос на другите. 

Многу му 
припаѓате

Делумно му 
припаѓате

Малку му 
припаѓате

Воопшто не  
му припаѓате

Графикон 2. П 
Колку му припаѓате на вашето место на 
живеење? Дали би рекле дека ...

66%

21%

9%
4%
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Распределба на одговорите според возрасна група 

60+

50-59

40-49

30-39

20-29

16-19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

78% 15% 5% 3%

72%

73%

65%

53%

42%

16%

19%

24%

28%

25%

7%

5%

8%

16%

25%

5%

3%

4%

4%

8%

 Многу му припаѓате     Делумно му припаѓате     Малку му припаѓате     Воопшто не му припаѓате

Распределба на одговорите според региони

Пелагониски

Југозападен

Вардарски

Полошки

југоисточен

Источен

Скопски

Североисточен

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70% 20% 8% 3%

67%

69%

59%

61%

63%

78%

67%

21%

20%

21%

23%

23%

11%

25%

7%

7%

14%

11%

9%

11%

6%

5%

4%

6%

5%

5%

1%

2%

 Многу му припаѓате     Делумно му припаѓате     Малку му припаѓате     Воопшто не му припаѓате

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)
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Колку од испитаниците  
се задоволни со местото  
во кое живеат?

Задоволството со заедницата во која живеат 
граѓаните и граѓанките е во тесна корелација 
со чувството за припадност на испитаници-
те. 

Највисок степен на задоволство граѓаните 
изразуваат за нивното место на живеење – 
околу 38 % од опфатените испитаници велат 
дека се многу задоволни со нивното место на 

живеење, а речиси исто толку проценти (39 
%) изразуваат делумно задоволство. Други-
те не го делат мислењето на мнозинството 
граѓани и изразуваат мало задоволство (16 
%) или целосно незадоволство (8 %) со ме-
стото на живеење. Како и кај прашањата за 
припадноста, задоволството со местото на 
живеење бележи благ правопропорционален 
раст со возраста на испитаниците. Во однос 
на другите социодемографски варијабли, не 
се забележува значителна разлика кога ста-
нува збор за ова прашање.

Графикон 3. П:
Колку сте задоволни или незадоволни од градот/селото во кој/кое живеете?

38% 39% 16% 8%

Вкупно одговори

Распределба на одговорите според возрасна група 

60+

50-59

40-49

30-39

20-29

16-19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44% 36% 13% 7%

40%

38%

37%

36%

27%

35%

41%

40%

39%

41%

14%

13%

14%

21%

21%

12%

8%

9%

5%

11%

 Многу     Делумно     Малку     Воопшто не
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Распределба на одговорите според региони

Североисточен

Скопски

Источен

Југоисточен

Полошки

Вардарски

Југозападен

Пелагониски

73% 27%

73%

87%

83%

73%

81%

75%

75%

27%

13%

17%

27%

19%

25%

25%

 Sum +   

 Sum -  

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)

Степенот на задоволство се намалува кога е 
во прашање Република Северна Македонија, 
иако одговорите бележат слични трендови 
на задоволство и незадоволство и во од-
нос на минатите години (2016) и во однос на 
возраста - варијабла која бележи позначајни 
разлики во мислењата и ставовите во однос 
на другите демографски карактеристики. Не 

се забележани значајни разлики ниту во од-
нос на регионот, освен мали варијации кај 
кои сепак збирот на позитивни и негативни 
одговори бележи сличен тренд во речиси 
сите региони, како што е илустрирано на гра-
фичкиот приказ 3.1., а отстапувањата се мош-
не мали за да се толкуваат како значајни.  
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Граѓаните, во просек, се позадоволни од 
својот град или село како место за живеење 
(сума на позитивни одговори – 77 %) отколку 
од Северна Македонија (сума на позитивни 
одговори – 54 %). Приближно една третина 
од граѓаните изразуваат делумно или целос-
но незадоволство од местото на живеење, а 
кога е во прашање Република Северна Маке-
донија овие сентименти на незадоволство се 
почести и процентот се зголемува на нешто 
помалку од половина од граѓаните (46 %).    

Споредено со периодот од 2012 до 2016 
нема промени во однос на степенот на за-
доволство од локалната заедница, но - на 
национално ниво - се забележува опаѓање 
на  задоволството од земјата, како место за 
живеење (во периодот од 2012 до 2016 како 
„многу задоволни“ од Република Северна Ма-
кедонија се изјасниле околу 28 % од испита-
ниците, а во ова истражување овој процент е 
намален на 19 %,).

Дополнително, забележана корелација што 
може да се спомне е дека граѓаните кои  чув-
ствуваат поголем степен на припадност кон 

своето место на живеење се позадоволни од 
градот/селото каде што живеат и од Северна 
Македонија како место за живеење.8 

Овде можеме да спомнеме и мали варијации 
во однос на регионот и националната при-
падност, каде што се забележани мали по-
местувања што можат илустративно да се 
разгледаат, со напомена дека еден дел од 
овие проценти се засноваат на помал број 
одговори и со тоа во себе носат потенцијал 
за поголема статистичка грешка од просечно 
измерената за целиот примерок. Од табелите 
дадени подолу, може да се забележи нешто 
поголемо задоволство од Северна Македо-
нија, како место на живеење кај етничките 
Албанци (сума на позитивни одговори = 59 
%), наспроти етничките Македонци (SUM+ 51 
%). 

8 за проверка на значајноста е користен 
двонасочен статистички тест што ги мери SIG-
вредностите и за позитивни и за негативни 
отклонувања од основните вредности.

Графикон 3.1.
Степен на задоволство – споредба, локално наспроти национално ниво

П: Колку сте задоволни или незадоволни од ...? 

38%

19%

39%

15%

26%

8%

20%

 Многу     Делумно     Малку     Воопшто не

 Sum + 77%   54%

 Sum -  33%  46%
35%

Местото на живеење Република Северна Македонија
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Распределба на одговорите според етничката припадност и регионот

Графикон 3.2 П: 
Можете ли да ми кажете колку сте задоволни или незадоволни од Северна Македонија како 
место за живеење?  

16%

28%

22%

35%

21%

37%

17%

24%

Многу сте  
задовол / ен / на

Делумно сте  
задовол / ен / на

Малку сте 
задовол / ен / на

Воопшто не сум 
задовол / ен / на

 етнички Македонци     етнички Албанци

Распределба на одговорите според региони

Североисточен

Скопски

Источен

Југоисточен

Полошки

Вардарски

Југозападен

Пелагониски

46% 54%

53%

59%

51%

56%

59%

49%

50%

47%

41%

49%

44%

41%

51%

50%

 Sum +   

 Sum -  

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)
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Каде граѓаните и граѓанките  
се гледаат себеси  
во блиска иднина? 

Значителен процент млади граѓани и граѓан-
ки велат дека во блиска иднина не се гле-
даат себеси во оваа земја. Имено, секој трет 
млад човек на возраст од 20 до 29 години и 

секој четврти млад човек на возраст од 16 до 
19 години во наредните пет години се гледа 
себеси во странство. Процентот граѓани и 
граѓанки кои во блиска иднина не се гледаат 
себеси како дел од Северна Македонија е по-
мал на вкупно ниво – нешто помалку од една 
петтина (17 %), но сепак доволно значителен 

Графикон 4. П:
Каде се гледате себеси за 5 години?

Вкупно одговори

72% 17%3% 4% 5%

Распределба на одговорите според возрасна група 

60+

50-59

40-49

30-39

20-29

16-19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

93% 2%

2%

1%
1%

81%

77%

74%

47%

41%

3%

1%

1%

8%

2%

3%2%

3%

6%

9%

3% 3% 12%

15%

3% 18%

34%12%

18% 25%

 Во местото во кое живеам

 Преселен / а во рурална средина во државава (Село)

 Преселен / а во друг град во државава но не во Скопје

 Преселен / а во Скопје

 Преселен / а во странство

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори N = 1.300
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и индикативен за да се земе предвид кога 
зборуваме за задоволство и припадност на  
граѓаните и граѓанките. 

Важно е да се напомене дека вкупниот про-
цент граѓани кои не се гледаат себеси во 
државата (17 %) бележи пад во однос на по-
следниот бран истражување од 2016 година, 
кога овој процент бил повисок и изнесувал 
26 %. Дали овој пад се должи на тековната 
криза и пандемијата со КОВИД-19, која сека-
ко влијае на мобилноста на граѓаните, или 
пак на поголемо задоволство на граѓаните е 
тешко да се утврди, бидејќи немаме измерени 
конкретни причини за овој тип одговори. 

3.2.СТАВОВИ ЗА 
ГРАЃАНСКОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ 
ВО ЗАЕДНИЦИТЕ: МОЖНОСТ 
И ОДГОВОРНОСТ ДА СЕ 
ВЛИЈАЕ 

Ставови за граѓанското дејствување  
- можност да се влијае 

Мнозинството граѓани сметаат дека не можат 
да влијаат или само малку можат да влијаат 
врз одлуките што се носат во општината, во 

 ... во вашата општина?     ...во „Град Скопје“?     ...за Северна Македонија?

6% 6% 5%

15%

10% 11%

17%
22%

17%

62%
64%

67%

Многу Донекаде Малку Не можете

Графикон 5. П: 
Колку можете да влијаете врз одлуките што се носат...?

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, вкупно одговори за општините и за РСМ (N = 1.259), одговори на 
жители на Скопје (N = 318) 

Град Скопје, или пак за Северна Македонија. 
Во просек, граѓаните почесто веруваат дека 
можат да влијаат врз одлуките што се носат 
во општината, а помалку врз одлуките што 
се носат во државата. Сепак, разликите се 

мали, а одговорите бележат ист тренд кај 
сите три ентитети.9

9 Овде мораме да напоменеме дека 
процентуалните вредности за Град Скопје се 
засноваат на многу помал број одговори (вкупно 
N = 318), што подразбира дека овие проценти 
носат потенцијал за поголема статистичка 
грешка.
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Графикон 6. П: 
Колку можете да влијаете врз одлуките што се носат во вашата општина? 
Распределба на одговорите по пол и по возрасни групи:

Вкупно Жени Мажи 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

N = 1.239 611 628 88 236 250 242 189 234

Многу 6 % 7 % 6 % 11 % 7 % 6 % 6 % 7 % 5 %

Донекаде 15 % 14 % 16 % 32 % 22 % 15 % 10 % 12 % 9 %

Малку 17 % 14 % 21 % 17 % 25 % 18 % 18 % 14 % 12 %

Не можете 62 % 65 % 57 % 60 % 54 % 61 % 66 % 67 % 74 %

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори  N = 1.300

како сликовит приказ за тоа како се движат 
одговорите во однос на некои главни соци-
о-демографски варијабли, како на пример 
полот и возраста. 

Распределбата на одговорите по години сле-
ди речиси исти трендови за сите прашања од 
овој блок. Графиконот со одговори за влија-
нијата во рамките на општината е даден само 

Интересни корелации: 

�� граѓаните кои чувствуваат поголем степен на припадност кон своето место на 

живеење се позадоволни од градот/селото каде што живеат и од Северна Ма-

кедонија како место за живеење, но се помалку убедени дека можат да влијаат 

на одлуките за државата.

�� Граѓаните од Пелагонискиот Регион, во просек, помалку веруваат дека можат 

да влијаат врз одлуките што се носат во општината (SUM+ = 11 %) и за нашата 

земја (SUM+ = 10%), додека пак граѓаните од Источниот и од Полошкиот Регион 

се пооптимистични во врска со можноста да се влијае врз овие одлуки, при 

што Источниот Регион бележи највисок процент позитивни одговори (SUM+ = 32 

%), додека пак процентот на негативни одговори е ист и е најнизок во овие два 

региона (SUM- = 53 %).                 
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Графикон 7. П: 
Колку можете да влијаете врз одлуките што се носат во вашата општина? 
Распределба на одговорите според региони

Распределба на одговорите според региони

Вкупно

Североисточен2

Скопски

Источен

Југоисточен

Полошки

Вардарски

Југозападен

Пелагониски

6% 15% 17% 62%

5%

8%

8%

8%

4%

8%

6%

12% 18% 65%

13% 16% 63%

24% 14% 54%

9% 12% 71%

22% 20% 54%

17% 21% 54%

16%

10%

21%

19%

57%

70%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)

 Многу може да влијаете     Донекаде може да влијаете     Малку може да влијаете     Не можете да влијаете

1%
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Иако мнозинството испитаници мислат дека 
не можат да влијаат врз одлуките што се но-
сат за нивната општина (или за Град Скопје, 
за испитаниците од Скопскиот Регион), пого-
лем дел од нив сепак сметаат дека им е важ-
но или, донекаде важно, да можат да влијаат 
врз одлуките што се носат во нивната општи-
на (65 %) или врз одлуките што се носат во 
Град Скопје (72 %). Сепак, вкупниот процент 

на овие позитивни одговори бележи одре-
ден пад во однос на 2016 година, на ниво на 
општина.10 

10 Прашањето за Град Скопје не беше вклучено во 
претходните бранови. Дополнително, споредбата 
треба да се разгледува со доза на резерва 
поради различната формулација на самото 
прашање, што- само по себе - може да влијае врз 
распределбата на одговорите.  

Графикон 8. П: 
Колку можете да влијаете врз одлуките што се носат во вашата општина?

Распределба на одговорите според региони:

 Многу може да влијаете  

 Донекаде може да влијаете

 Малку може да влијаете

 Не можете да влијаете

Вкупно

Североисточен

Скопски

Источен

Југоисточен

Полошки

Вардарски

Југозападен

Пелагониски

5% 11% 17% 67%

6%

4%

8%

5%

5%

5% 20% 68%

11% 15% 70%

10% 18% 64%

8% 19% 68%

15% 18% 65%

19% 19% 57%

11%

10%

20%

19%

67%

75%2%

2%

2%
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Споредбата на овие одговори со податоците 
од 2016 година укажува на тоа дека процентот 
граѓани на кои им е многу важно или донека-
де важно да влијаат врз одлуките што се но-
сат во/за нивната општина е за 13 % помал во 
2020 година, односно бележи пад  од 78 % на  
65 %. Причините за оваа појава не се допол-
нително истражени, па секој дополнителен 
заклучок (на пример, дека ова може да се 

должи на тековната пандемија, како едно од 
можните влијанија) може да биде донесен 
само во форма на хипотеза или претпоставка, 
бидејќи користениот мерен инструмент (пра-
шалник за телефонско анкетирање) не вклу-
чуваше мерење и потврдување на причините 
кои би можеле да бидат основа за една ваква 
позначајна разлика. 

Графикон 9. П: 
Колку е за вас важно да имате можност да влијаете врз одлуките што се носат...?

26%39%

Вкупно одговори

40% 31% 15%

18%

14%

17%

во Град Ско-
пје

во општината

 Многу ви е важно   Донекаде ви е важно   Малку ви е важно   Воопшто не ви е важно

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, жители на Град Скопје (N = 311)  
и сите одговори (N = 1.300)

 База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)

Сума на позитивни одговори (SUM +) - споредба

2016

78%

65%

2020

Графикон 10: 
Колку е важно, за вас лично, да имате можност да влијаете врз одлуките што се носат...? 
(споредба со минатите години)
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Ставови за граѓанско дејствување  
- одговорност да се влијае 

И покрај тоа што повеќе од половина од 
граѓаните сметаат дека е важно да се влијае 
на одлуките што се носат во нивната општи-
на, помал дел од нив го доживуваат подоб-
рувањето на општеството како нивна лична 
одговорност. Поточно, речиси секој трет 
граѓанин смета дека подобрувањето на 
општеството е работа на други, а не негова 
лична одговорност. Речиси идентичен е про-
центот на граѓани кои сметаат дека ова е 
нивна лична одговорност, а  приближно секој 
петти граѓанин верува дека подобрувањето 
на општеството е споделена или заемна од-
говорност. 

Графикон 11. П: 
Сметате ли дека подобрувањето на општеството 
е и ваша лична одговорност или пак дека 
подобрувањето на општеството е работа на други?

 Moja лична одговорност      Работа на други 

 Еднакво, заемно                      Не знам

Вкупно одговори

26%

10%

33%

32%

Распределба на одговорите според возрасна група 

Вкупно

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33% 35% 29%

31%

39%

41%

37%

34%

32%

31%

28%

36%

43%

34%

24%

30%

31%

27%

23%

33%

45%

 Подобрувањето е и ваша лична одговорност 

 Подобрувањето на општеството е работа на други  

 Еднакво, заемно
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Клучни проблеми во земјата,  
според граѓаните и граѓанките

Корупцијата (спомната од 39 % од испитани-
ците) и невработеноста (32 %), според граѓа-
ните, се најголемите проблеми во нашата 
земја, а сличен број испитаници (33 %) исто 
така смета дека сите наведени проблеми се 

клучни за Република Северна Македонија. 
Околу една петтина од граѓаните сметаат 
дека зачувувањето на животната средина и 
состојбата со правниот систем во државата 
се исто така клучни проблеми во земјата. Со-
циодемографските споредби за ова прашање 
не упатуваат на значителни разлики во прио-
ритизирањето на проблемите. 

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)

Распределба на одговорите според етничката припадност

 Подобрувањето е и ваша лична одговорност

 Подобрувањето на општеството е работа на други

 Еднакво, взаемно

Вкупно

Македонска

Албанска

Друга

33% 35% 29%

39%

33%

31%

31% 30%

43% 24%

39% 30%

Корупцијата

Сите наведени

Невработеноста

Правдата

Зачувувањето  
на животната средина

Друго

НЗ/БО

Графикон 12. П: 
Што е, според вас, најголемиот проблем во државата?

39%

18%

10%

6%

2%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N = 1.300)

32%

33%
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3.3.СОСТОЈБАТА СО 
ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО: 
ИНИЦИЈАТИВИ, АКТИВИЗАМ 
И КОНВЕНЦИОНАЛНО 
ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Анализата на податоците од истражувањата 
на граѓанското учество укажува на тоа дека  
веројатноста за учество во граѓанските ини-
цијативи и во друг тип активизам се зголему-
ва со зголемување на довербата во можно-
ста за влијание, на локално и на национално 
ниво, па оттаму еден од начините за зголему-
вање на граѓанското учество нужно се врзу-
ва со враќањето на довербата на граѓаните 
во можноста за ефективно учество. Притоа, 
важно е да се наведе и тоа дека ставовите на 
граѓаните поврзани со нивното влијание врз 
процесите на одлучување се тесно поврзани 
со нивната доверба во сопствените компе-
тенции за ефикасно учество, но и со нивните 
ставови и очекувања во однос на повратната 
реакција на властите и одговорните инсти-
туции кон кои тие треба да ги насочат свои-
те барања и своето учество.11   Токму во овој 
контекст треба да се разгледуваат наодите 
од прашањата во ова поглавје кои се дирек-
тно поврзани со граѓанското учество. 

Учество во организирани  
иницијативи 

Граѓанското учество во Република Северна 
Македонија не бележи значителни промени, 
но се забележува пад во учеството на граѓа-
ните на генерално ниво. Секој петти граѓа-
нин изјавува дека учествувал во некаква 
граѓанска иницијатива во 2019 година, што 
e приближно за 10 % помалку од периодот 

11 Niemi, R. G., Craig, S. C., & Mattei, F. (1991). 
Measuring internal political efficacy in the 1988 
National Election Study. The American Political 
Science Review, 85(4), 1407–1413. http://doi.
org/10.2307/1963953

2012 - 2016 година12. Сепак, заради специ-

фиките што влијаат на последното истражу-

вање (реферирање на поодамнешен период 

и нановонастанатата ситуација под влијание 

на пандемијата со КОВИД-19), не можеме со 

сигурност да направиме директна споредба 

на податоците и да потврдиме дека нависти-

на се работи за намалено граѓанско учество.  

Графикон 13. П: 
Дали во периодот од јануари 2019 до јануари 
2020 година сте биле дел од некоја организирана 
иницијатива за подобрување на вашиот град/село 
или на Република Северна Македонија?

80%
НЕ

20%
ДА

(„Да“ одговори, според пол)

=38%

=52%

База на податоци: истражување со граѓани и 
граѓанки, сите одговори (N = 1.300)

Овде може да се спомене дека има мала ва-
ријација во одговорите во однос на полот на 
испитаниците. Имено, се забележува дека 

12  Во периодот од 2012 до 2016 година, во просек, 
околу третина од граѓаните се обиделе да 
дејствуваат преку комуникација со чинителите на 
власта или јавните институции (повеќе податоци 
за резултатите од овие истражувања се достапни 
на следниов извор: http://graganskoucestvo.mk/
graganskoucestvo_old/index.html).
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процентот граѓанки кои се вклучиле во не-
која организирана иницијатива е нешто по-
мал (15 %) од процентот граѓани од машки 
пол кои се декларираат дека учествувале во 
вакви иницијативи (24 %).

Испитаниците што велат дека се ангажирале 
во некаква организирана иницијатива (20 % 
од сите опфатени), најчесто учествуваат во 
хуманитарни акции или во акции за зачуву-
вање и унапредување на животната средина 

„Да“ одговори (20 % од испитаниците!) 
– распределба според образованието и возраста на испитаниците:

Графикон 14. П: 
Дали во периодот од јануари 2019 до јануари 2020 година сте биле дел од некоја 
организирана иницијатива за подобрување на вашиот град/село или на Република Северна 
Македонија?

Нема формално образование

Завршено основно образование

Завршено средно образование

Завршен факултет/виша школа

Завршени постдипломски студии

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

11%

11%

20%

22%

46%

42%

29%

21%

16%

11%

10%

Како и во минатите истражувања, повторно е 
потврден истиот тренд, според кој веројат-
носта за граѓанско учество во некоја орга-
низирана иницијатива за подобрување на 
местото на живеење е поголема кај помлади-
те и кај граѓаните и граѓанките со повисоко 
образование (или со повисоки примања). 

(пошумување и собирање отпад). Протестите 
се трета најчесто спомната активност од ак-
тивните граѓани и граѓанки, а потоа следува 
и ангажирање во партиски или во политич-
ки цели и организирани поправки на инфра-
структура.
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Мнозинството граѓани и граѓанки (80 %) кои 
не се вклучиле во некоја граѓанска иниција-
тива во текот на 2019 година, како најчести 

причини за невклучувањето ги наведуваат: 
немањето можност за тоа, недоволната за-
интересираност или немањето време. 

Акции за зачувување и унапредување на живот-
ната средина (пошумување, собирање отпад и сл.)

Хуманитарни акции

Протести

Политичка - партиска

Организирани поправки на инфраструкту-
ра (патишта, водовод, канализација и сл.)

Култура - спорт - образование

Одбива да одговори

Иницијатива за економски развој

Друго

Графикон 15. П: 
Во каков вид граѓанска иницијатива сте учествувале?

28%

27%

22%

15%

14%

3%

10%

4%

4%

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, одговори „ДА“  (N = 253)

Немам можност

Не сум заинтересиран, не сакам да уче-
ствувам

Немам време

Престар сум / премлад сум

Немам посебна причина

Не сум информиран (не знам каде има 
иницијативи, не знам каде да се...) 

Не верувам во искреноста и ефикасноста 
на иницијативите и учесниците

Никој не ме викнал / поканил. Не ми е 
понудено

Иницијативите не се ефикасни (не проме-
нуваат ништо)

Графикон 16. : 
Зашто не сте се вклучиле во граѓанска иницијатива?

21%

19%

16%

15%

12%

8%

9%

7%

9%

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, одговори „НЕ“ за граѓански активизам, N = 1.038 (прашање со 
повеќе одговори)
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Во однос на идните расположби за граѓан-
ско вклучување, може да се заклучи дека 
граѓаните и граѓанките се поделени - речиси 
половина од нив велат дека би се вклучиле 
во некоја организирана иницијатива, а нешто 
повеќе од половина не би се вклучиле. По-
вторно се јавуваат варијации во однос на по-
лот на испитаникот, слично како и кај одго-
ворите за граѓанско учество во 2019 година 
– машките испитаници изразуваат поголема 
подготвеност за граѓански ангажман (52 %) 
во однос на женските испитанички (38 %)

Графикон 16.1.
Дали во иднина би се вклучиле во граѓанска 
иницијатива...?

55%

НЕ
45%

ДА

(„Да“ одговори, според пол)

=38%

=52%

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори (N = 1.300)

Контакт-активизам  
и други видови граѓанско  
учество 

Слично како и во периодот од 2012 до 2016 
година, во поглед на „контакт-активизмот“ 
преку постоечките институции, како форма 
на граѓанско учество, граѓаните велат дека 
најмногу ги контактираат градоначалниците 

или Советот на Општината – 18 % од испита-
ниците изјавиле дека ги контактирале овие 
ентитети, како главни институционални ме-
ханизми за решавање на проблемите на за-
едницата. Иако разликата не е толку голема, 
како и во претходните студии, повторно може 
да се забележи дека за решавање одреден 
општествен проблем, граѓаните поверојатно 
ќе ги контактираат политичките партии, от-
колку нивните веќе избрани претставници.

Графикон 17. П: 
Дали во текот на 2019 година сте стапиле во 
контакт со која било од следниве институции 
или лица, со цел да решите одреден општестевен 
проблем како индивидуалец, а  кој не е поврзан со 
работата...?

18%

8%

6%6%
4%

6%

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N = 1.300

 Градоначалник или советник на општина

 Политичка партија

 Претставник на државната администрација

 Пратеник, пратеничка

 Инспектор / ка или инспекторат 

 Министер, министерка

Слично како и кај „контакт-активизмот“, со-
стојбата со другите видови граѓанско уче-
ство е на незавидно ниво.  Најдобро котираат 
учеството на јавната расправа за локални 
проблеми и учеството на протести (7 %) и 
демонстрации (7 %), иако процентот на оние 
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кои учествувале е повеќе од двојно намален 
во споредба со периодот од 2012 до 2016 го-
дина. (Во рамките на овој минат период е за-
бележано правопропорционално придвижу-
вање на трите видови активизам, во соглас-
ност со тековните општествени случувања, 
односно зголемен хостилен активизам за 
време на протестите во овој период или пак 
зголемен контакт со пратениците за време 
на парламентарните избори. Заради специ-
фичните услови во кои е спроведено послед-
ното истражување, не можат да се забеле-
жат и потврдат овие минати трендови)  

Графикон 17.1. П:
А дали во 2019 година сте...? 

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори (N = 1.300)

7% 7%

4%

7%

5%

 Учествувале на јавна расправа, состанок за 
локални проблеми

 Учествувале на протест, демонстрација, јавен 
собир

 Сте потпишале петиција

 Поднеле предлог или претставка

 Вклучени во работна група во општината (за 
решавање одреден проблем)

Што би им помогнало  
на граѓаните поактивно  
да учествуваат  

Според опфатените испитаници, учеството 
на граѓаните би можело да биде поголемо, 
доколку им се овозможат олеснувања во 
однос на директен контакт со градоначал-
ниците (најмногу испитаници ја одбираат 
оваа опција, односно секој петти смета дека 
овој канал на комуникација би им помогнал 
полесно да влијаат на одлучувачките про-
цеси во општината). Дел од граѓаните велат 
дека би сакале да бидат поинформирани, 
односно бараат проактивна информација 

Графикон 18. П:
Што, според вас, би ви овозможило/помогнало 
полесно да влијаете врз процесите на донесување 
на одлуките во вашата општина?

21%

15%

11%

13%

8%

13%

База на податоци: истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори (N = 1.300)

 Да биде полесно да се контактира 
градоначалникот

 Да знам за кои проблеми и прашања се 
расправа во општината

 Да можам да го дадам моето мислење онлајн 
или на е-маил

 Да можам да се вклучам во работна група 
која одлучува по прашањата и проблемите во 
општината

 Советот да стапи директно во контакт и да 
побара да се вклучам

 Да имам повеќе време
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од страна на општинските власти – бараат 
од нив да ги информираат за проблемите и 
прашањата за кои се расправа во општината   
(15 %) или, пак, во Советот на општината ди-
ректно да им пријде со барање за вклучу-
вање во овие процеси (11 %). 

Помалку од една петтина од граѓаните (13 % 
, или секој седми граѓанин) би се вклучиле во 
работна група којашто одлучува за прашања-
та и проблемите во општината, а исто толку 
би сакале да дадат мислење по електронски 
пат. Последното повторно укажува на потре-
бата од проактивно информирање, како и на 
кој дигитален канал граѓаните можат да се 
обратат до општината по електронски пат. 
(Иако постојат вакви канали, очигледно е 
дека граѓаните не се доволно свесни за нив 

или пак не сакаат да губат време/ самите да 
пребаруваат информации, што посочува дека 
е потребен транспарентен и јасен показател 
за можните начини на комуникација со нив.

 

Конвенционално граѓанско учество

Во однос на конвенционалното граѓанско 
учество, мнозинството граѓани (72 %)  ве-
лат дека гласале на сите или на речиси сите 
избори откако имаат право на глас, а 6 % од 
граѓаните велат дека не гласале никогаш. 
Четворица од пет граѓани од другите 22 % 
кои гласале на дел од изборите, велат дека 
не прават разлика кога станува збор за тоа 
какви избори се во тек, туку едноставно гла-
саат кога се во можност да го сторат тоа. 

    

Графикон 19. П:  
Откако имате право на глас, колку често сте гласале?

72% 11% 11% 6%

 На сите / речиси на сите избори     На повеќето избори     На некои избори     Не сум гласал/а

База  на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

6% 7% 7% 80%

База на податоци, истражување со граѓан(к)и,  одговори „на повеќето/некои избори“, N = 277 
(22 % од вкупниот број испитаници)

 Претседателски избори     Локални избори     Парламентарни избори    

 Не правам разлика, кога сум во можност, гласам
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60+

50-59

40-49

30-39

18-29

Вкупно

87% 6% 5%1%

77%

72%

72%

56%

72%

10%

13%

15%

11%

8%

12%

11%

19%

11%

4%

4%

2%

15%

6%

 На сите / речиси на сите избори     На повеќето избори     На некои избори     Не сум гласал / а

10%

13%

12%

11%

13%

12%

6%

16%

11%

4%

6%

8%

5%

6%

Распределба на одговорите според образованието:

Завршени постдипломски  
студии, докторат или  

специјализација

Завршен факултет / виша школа

Завршено средно образование

Завршено основно образование

Нема формално образование

Вкупно

76% 20% 8% 3%

71%

70%

79%

68%

72%

7%

11%

 На сите / речиси на сите избори     На повеќето избори     На некои избори     Не сум гласал / а

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N  = 1.300)

Графикон 19.1 П: 
Откако имате право на глас, колку често сте гласале?

Распределба на одговорите според возраста:
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Кога е во прашање конвенционалното 
граѓанско учество не се забележуваат зна-
чајни разлики во однос на различните соци-
одемографски профили на испитаниците, ос-
вен очекуваните варијации во однесувањата 
кои се тесно поврзани со возраста. Имено, 
процентот на оние кои никогаш не гласале е 
највисок кај помладата популација (18-29 го-
дини) – 15 % од овие испитаници велат дека 
никогаш не гласале. Истовремено, оваа по-
пулација поретко излегува на избори во од-
нос на другите граѓани и граѓанки (56 %), за 
разлика од највозрасната категорија граѓани 
(60+), која бележи најголема редовност на из-
борите – 87 % од нив велат дека излегуваат 
да гласаат на сите избори. Разликите во од-
говорите во однос на степенот на образова-
нието не бележат значителни поместувања.13

Приближно, околу две третини од граѓаните 
и граѓанките (67 %) сметаат дека гласањето 
е важно или многу важно и дека нема зна-
чителни промени во однос на овие ставови, 
споредено со периодот од 2012 до 2016 годи-
на (во просек, околу 68 % се изјасниле на овој 
начин и во минатите истражувања). 

13 Дел од прикажаните проценти се засноваат на 
многу мал број одговори, што носи повисока 
веројатност за статистичка грешка, па истите не 
можат да се земат за прецизни (ова се однесува 
на две  подгрупи граѓани – оние без образование 
(N=19) и оние со постдипломски студии (N=37).

Графикон 20. П:
Колку е за вас важно гласањето на избори 
(без разлика дали во моментов имате право да 
гласате)? Дали би кажале дека гласањето ви е...?

14%

12%

7%

47%

20%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори (N = 1.300)

 Многу важно      Важно      Делумно важно     

 Малку важно      Не ви е воопшто важно

SUM+ = 67 %
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Распределба на одговорите според возраста 

60+

50-59

40-49

30-39

28-29

16-17

Вкупно

64% 21% 4%

49% 12%19% 5% 14%

53% 16% 11% 6% 13%

47% 24% 14% 7% 8%

34% 18% 20% 16%12%

9% 19% 29% 10% 33%

47% 21% 15% 8% 10%

 Гласањето ви е многу важно        Гласањето ви е важно        Гласањето ви е делумно важно

 Гласањето ви е малку важно        Гласањето не ви е воопшто важно

5%6%

20%

65% 11% 5%16% 3%

51% 10%19% 6% 13%

45% 20% 15% 8% 11%

46% 6% 16%

50% 11% 11% 17%11%

47% 21% 15% 8% 10%

12%

Распределба на одговорите според степенот на образование:

Завршени постдипломски  
студии, докторат или  

специјализација

Завршен факултет / виша школа

Завршено средно образование

Завршено основно образование

Нема формално образование

Вкупно

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N  = 1.300)

 Гласањето ви е многу важно        Гласањето ви е важно        Гласањето ви е делумно важно

 Гласањето ви е малку важно        Гласањето не ви е воопшто важно
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23%

58% 19% 10%3% 10%

33% 29%8% 25% 4%

46% 14% 14% 14% 11%

44% 5% 12%

47%

46%

22%

23%

13%

12%

10%

9%

8%

10%

54%

23%

47%

20%

18%

21%

10%

32%

15%

7%

11%

8%

9%

18%

10%

16%

Распределба на одговорите според личниот месечен приход:

Над 40.001 денари

Од 35.001 до 40.000 денари

Од 25.001 до 30.000 денари

Од 20.001 до 25.000 денари

Од 15.001 до 20.000 денари

Од 10.001 до 15.000 денари

Од 5.001 до 10.000 денари

До 5.000 денари

Вкупно

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N  = 1.300)

 Гласањето ви е многу важно        Гласањето ви е важно        Гласањето ви е делумно важно

 Гласањето ви е малку важно        Гласањето не ви е воопшто важно
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4.ЕУ И ГРАЃАНИТЕ

Големо мнозинство граѓани (82 %) сметаат 
дека се информирани за процесите на отпоч-
нување на преговорите со ЕУ, но  информи-
раноста е значително помала кај младите на 
возраст од 16 до 19 години (62 %).

Графикон 21. П:
Знаете ли дали нашата држава ги започна 
претпристапните преговори со ЕУ? 

18%

82%

Млади 16 – 19 години:

ДА = 62%

НЕ = 32%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N = 1.300

Половина од граѓаните сметаат дека можат 
да дадат свој придонес во преговарачкиот 
и пристапниот процес кон Европската Унија, 
а половина би се вклучиле. Волјата за вклу-
ченост значително расте со степенот на об-
разование (78 % од испитаниците со високо 
образование, 29 % од оние без формално 
образование), а процентот на оние кои би се 
вклучиле е малку поголем кај мажите. 

Графикон 22. П:
Дали би се вклучиле во процесите и би дале свој 
придонес во  преговарачкиот и пристапниот 
процес кон Европската Унија?

45%

НЕ

9%

НЗ/БО

46%

ДА

(„Да“ одговори, според пол)

= 45%

= 55%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N=1.300

Графикон 23. П: 
(...) Сметате ли дека граѓаните можат да дадат свој 
придонес во преговарачкиот и пристапниот процес 
кон Европската Унија?

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N=1.300

52% 38% 10%

 ДА        НЕ        НЗ / БО

Според испитаниците што сметаат дека 
граѓанството може да даде свој придонес во 
преговарачкиот и пристапниот процес кон 
Европската Унија (52 % од вкупниот број ис-
питаници), граѓаните и граѓанките можат да 
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се вклучат во овие процеси преку учество во 
јавни дискусии на теми поврзани со ЕУ-пре-
говорите (28 % од овие испитаници го одбра-
ле ова како можен начин) или пак преку кому-
никација со пратеничките и пратениците во 
Собранието на Република Северна Македо-
нија (18 %). Еден помал дел од овие граѓани и 
граѓанки верува дека тоа може да се случи и 
преку директна комуникација со политичките 
партии (15 %), преку невладините организа-
ции или преку ел ектронска комуникација со 
институциите (по 11 % од испитаниците се 
одлучиле за секоја од овие две опции).

Графикон 24. П:
На кој начин граѓаните можат да се вклучат во 
овие процеси?

28%

18%

12%

15%

2%
4%

12%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, „Да“  од-
говори (52 % од сите одговори),  N = 672

 Преку учество во јавни дискусии на теми 
поврзани со ЕУ-преговорите

 Преку комуникација со пратеничките и 
пратениците во Собранието на РСМ

 Преку директна комуникација со политичките 
партии

 Преку невладините организации

 Преку давање свој придонес преку 
електронска комуникација со институциите

 Друго

 НЗ/БО

Секој четврти граѓанин верува дека процесот 
на преговори со Европската Унија значител-
но ќе го подобри животот на граѓаните во на-
шата земја, а околу 41 % донекаде веруваат 
во ова. Другите граѓани се скептични дека 
ова може да се случи (27 %) или пак немаат 
изградено мислење за ова (9 %). 

Графикон 25. П:
Сметате ли дека процесот на преговори со 
Европската Унија ќе го подобри животот на 
граѓаните во нашата земја?

27%

9%

24%

41%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N=1.300

 Да, значително ќе го подобри  

 Да, донекаде ќе го подобри   

 Не, нема да го подобри    

 НЗ/БО 

Поголем е  процентот на оние граѓани и граѓан-
ки на кои членството во Европската Унија им 
е важно или многу важно (48 %) отколку оние 
на кои не им е или воопшто не им е важно  
(24 %. Нешто помалку од една третина граѓани 
(28 %) немаат изразен став за ова прашање. 
Притоа, може да се забележи дека на најмла-
дите (16-19 години) најмалку им значи член-
ството во ЕУ (графикон со средни вредности). 
Од претходните споредби може да се види 
дека најмладите се и најмалку информирани 
за ЕУ и за процесот на претпристапни прего-
вори, па ова може да добар знак дека треба 
да се работи на едукацијата и подигањето на 
свеста кај оваа возрасна група. 
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Графикон 26. П: 
Колку за вас лично е важно членството во Европската Унија, на скала од 1 до 5, при што 1 
значи дека воопшто не ви е важно, а 5 дека ви е многу важно? 

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

Важноста на членството во Европска Унија, распределба на одговорите според возраста 
(средна вредност на одговори, т.н. MEAN).

Важноста на членството во Европска Унија,  
распределба на одговорите според степенот на образование

16 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60+ Total

05

04

03

02

01

2.9
3.3 3.4 3.43.4 3.3 3.3

MEAN VALUE

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

31%

32% 27% 11%22% 8%

23% 22%30% 10% 14%

17% 28% 31% 13% 11%

18% 12% 12%

19% 29% 28% 12%12%

27%

Завршени постдипломски  
студии, докторат или  

специјализација

Завршен факултет / виша школа

Завршено средно образование

Завршено основно и помалку

Вкупно

 Многу ми е важно     Важно ми е     Ниту ми е важно ниту ми е неважно

 Не ми е важно    Воопшто не ми е важно

Многу ми е важно

Важно ми е

Ниту ми е важно ниту не ми е важно

Не ми е важно

Воопшто не ми е важно

19%

29%

28%

12%

12%

SUM+= 48 %

SUM- = 24 %
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Важноста на членството во Европска Унија, распределба на одговорите  
според етничката припадност:

23% 30% 10%26% 11%

23% 22%30% 10% 14%

19% 29% 28% 12% 12%

Албанска

Македонска

Вкупно

 Многу ми е важно     Важно ми е     Ниту ми е важно ниту ми е неважно

 Не ми е важно    Воопшто не ми е важно

Важноста на членството во Европска Унија, распределба на одговорите според регионот:

27%

17% 33% 14%25% 11%

16% 30%34% 10% 10%

16% 21% 44% 13% 6%

25% 9% 12%

11%

24%

27%

29%

31%

25%

16%

11%

15%

12%

14%

14%

19%

26%

38%

29%

32%

20%

28%

14%

13%

12%

13%

15%

12%

28%

Пелагониски

Југозападен

Вардарски

Полошки

Југоисточен

Источен

Скопски

Североисточен

Вкупно
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Ако ги анализираме одговорите според ос-
новните демографски варијабли од прикази-
те погоре, можеме да заклучиме дека член-
ството во Европска Унија им е нешто поваж-
но на граѓаните и граѓанките со повисоко 
образование и на оние од албанска етничка 
припадност. Дополнително, може да се каже 
дека граѓаните од Источниот и од Вардар-
скиот Регион се нешто помалку заинтереси-
рани за членството во ЕУ, за разлика од оние 
од другите региони, кои имаат малку попози-
тивен став и почесто велат дека им е важно 
членството во ЕУ. 

Во однос на основните демографски каракте-
ристики на испитаниците, целиот блок пра-
шања поврзани со Европската Унија бележи 
слични трендови како погоре прикажаните – 
се појавува блага крива која покажува малку 
поголема наклонетост кон ЕУ кај албанскиот 
етникум, кај граѓаните со повисоко образо-
вание и кај оние од Скопскиот и од Полошкиот 
Регион. Сепак, трендовите кај овие одговори 
не се карактеризираат со некакви значајни 
отскокнувања во однос на различните де-
мографски или социо-економски карактери-
стики за да бидат понатаму прикажани и кај 
другите прашања.14

Различни се мислењата во однос на тоа дали 
членството во ЕУ може да влијае врз ква-
литетот на животот во Република Северна 
Македонија. Сепак, донекаде преовладува 
позитивниот став кон ова прашање. Имено, 
повеќе од половина од опфатените испита-
ници (56 %) веруваат дека земјата ќе стане 
подобро место за живеење кога ќе стане 
членка на Европската Унија, додека 26 % не 
се сигурни дека нешто ќе се промени, а 15 % 
се убедени дека членството нема да го подо-
бри местото на живеење. 

Поголем дел од опфатените испитаници 
(59 %) велат дека не знаат дали во нивната 

14 Кај сите други демографски карактеристики, 
разликите се уште помали и во рамките 
на статистичка грешка или едноставно не 
се јавуваат отстапувања од процентите на 
одговорите добиени на вкупно ниво.

општина постојат проекти што се финансира-
ни од ЕУ, а секој четврти граѓанин вели дека 
во неговата општина постојат вакви проекти. 
Овие одговори бележат сличен тренд во сите 
осум региони, со мали варијации во однос 
на информираноста на граѓаните (Графикон 
28).  Притоа, мажите тврдат дека се нешто 
поинформирани од жените (30 % од мажите 
рекле „да“ наспроти 20 % од жените). До-
полнително, процентот на информираност 
расте правопропорционално со возраста на 
испитаниците, односно помладите порет-
ко се информирани за постоењето проекти 
финансирани од ЕУ и за слични прашања од 
интерес и бележат највисок процент на „не 
знам“ одговори (66 %). Сличен е и трендот во 
однос на образованието на испитаниците – 
оние со повисоко образование велат дека се 
поинформирани, односно кај нив процентот 

SUM+ = 56 %

Графикон 27. П:
Сметате ли дека земјата ќе стане подобро место 
за живеење кога ќе стане членка на Европската 
Унија?

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N=1.300 

23%

33%

4%

25%

15%

 Да, сигурно ќе стане подобро место за живе-
ење

 Да, веројатно ќе стане подобро место

 Не сум сигурен /најверојатно нема да стане

 Не, нема да стане подобро место за живеење

 НЗ/БО
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на „не знам“ одговори е најмал (околу 50 %). 
Сепак, овие варијации се мали и, генерално, 
може да се заклучи дека околу половина од 
граѓаните не се информирани за ваквите слу-
чувања во нивната општина. 

Повеќе од половина (57 %) од граѓаните 
слушнале за механизмите за финансиска по-
мош на Европската Унија и за Инструментот 
за претпристапна помош на ЕУ, популарно 

наречен ИПА (51 %), но многу помал процент 
од нив (36 %) знаат дека преку Инструментот 
за претпристапна помош на ЕУ/ИПА постојат 
можности за финансирање на приоритетите 
во нивната локална заедница. И за ИПА и за 
можностите на ИПА поврзани со локалната 
заедница, жените и младите (на возраст од 
16-19 год.) велат дека се помалку информи-
рани од другите граѓани. 

Распределба на одговорите според региони:

Графикон 28 П: 
Дали во вашата општина постојат проекти кои се финансирани од Европската Унија?

22%

28% 13% 59%

32% 54%15%

22% 15% 64%

24%

20%

19%

19%

15%

61%

66%

30%

36%

25%

17%

11%

16%

53%

53%

59%

54%

Пелагониски

Југозападен

Вардарски

Полошки

Југоисточен

Источен

Скопски

Североисточен

Вкупно

 Да     Не     Не знам

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300 
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Графикон 29. П: 
Дали сте слушнале за Инструментот за 
претпристапна помош на ЕУ или популарно ИПА?

47%

НЕ

5%

НЗ/БО

49%

ДА

(„Да“ одговори, според пол)

= 45%

= 58%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N = 1.300 

Графикон 30. П: 
Дали знаете дека преку Инструментот за 
претпристапна помош на ЕУ/ИПА постојат 
можности за финансирање на приоритетите во 
вашата локална заедница?

64%

НЕ
36%

ДА

(„Да“ одговори, според пол)

16 - 19 години = 24 % 
20 - 29 години = 43 %
30 - 66 години = 56 %

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите од-
говори, N = 1.300 

Повеќе од половина (58 %) од граѓаните сме-
таат дека фондовите од ЕУ можат да ѝ помо-
гнат на нивната општина преку градежни ин-
вестиции (инфраструктура, објекти, патишта 
итн.), додека пак околу една третина (31 %) 
од граѓаните сметаат дека овие фондови мо-
жат да ја унапредат општината преку набав-
ки за потребите на јавните институции во нив 
(опрема, техника, материјали итн.). Речиси 
секој петти граѓанин смета дека фондовите 
од ЕУ можат да ја унапредат работата на ло-
калната самоуправа и преку споделување на 
искуствата од европските држави.

Проценките на граѓаните за тоа кога наша-
та држава ќе стане членка на Европската 
Унија варираат – најголем дел од граѓаните 
очекуваат Република Северна Македонија да 
стане членка на ЕУ во 2030 година (19 %), а 
секој седми граѓанин (14 %) очекува ова да 
се случи во 2025 година. Околу една третина 
од граѓаните (30 %) не знаат или не сакаат 
да одговорат на ова прашање,  а другите или 
даваат одговори кои датираат во периодот 
помеѓу 2026 и 2029 или пак се песимистични 
и не очекуваат ваков чин пред 2031 година, 
а 11 % велат дека тоа нема да се случи ни-
когаш. Еден помал дел граѓани (8 %) се мошне 
оптимистични и очекуваат Република Север-
на Македонија да стане членка на ЕУ до 2025 
година. (Средната оценка на сите добиени 
одговори е 2031 година.)  
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Преку градежни инвестиции (инфраструк-
тура, објекти, патишта итн.)

Набавки за потребите на јавните институ-
ции (опрема, техника, материјали итн.)

Унапредување на работата на локалната 
самоуправа (споделување на искуствата 

од европските држави)

Поддршка на граѓанските иницијативи 
(грантови за граѓанското општество)

Знаење (примена на законските решенија, 
искуствата и добрите практики од ЕУ)

На ниту еден начин.

Друго  

НЗ/БО

Графикон 31. П: 
На кој начин фондовите од ЕУ можат да помогнат за унапредување на вашата општина?

58%

32%

19%

16%

13%

14%

6%

3%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

Графикон 32. П: 
Кога, според вас, нашата држава ќе стане членка на Европската Унија?

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, „Да“  одговори (52 % од сите одговори),  N = 672

8%

14%
11%

7%

11%

30%

19%

 До 2025

 Во 2025

 Од 2026 до 2029

 Во 2030

 Во 2031 или многу подоцна

 Никогаш

 Не знам / Одбива да одговори
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4.1.ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО  
И ЕУ-ПЕРСПЕКТИВИ

Граѓаните и граѓанките кои се позадоволни 
од местото на живеење и од Република Се-
верна Македонија, како земја на живеење, 
изразуваат малку попозитивни ставови во 
врска со процесот на преговори и очеку-
вањата од ЕУ.  Имено, оние кои се многу за-

Распределба на одговорите според региони:

14%

7% 12% 9% 14%18% 12% 29%

8% 20%14% 14% 27%5% 12%

6%10%13% 13% 11% 13% 35%

10%

5% 13% 6%

13%5% 8%

17% 9% 8%

21% 13%

41%

12% 27%

13%

9%

14%8%

16% 6%

17%

7%

8%11%16% 30%

4% 22% 8% 15% 25%

30%11%11%19%

35%9%17% 8%7%

Пелагониски

Југозападен

Вардарски

Полошки

Југоисточен

Источен

Скопски

Североисточен

Вкупно

 До 2025     Во 2025     Од 2026 до 2029     Во 2030     Во 2031 или многу подоцна    

 Никогаш     Не знам / Одбива да одговори

доволни од своето место или земја, најчесто 
имаат и поголеми очекувања од процесот на 
преговори, односно почесто велат дека овој 
процес значително ќе го подобри животот во 
нашата земја (44 % наспроти 26 % на вкупно 
ниво). 
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Графикон 33.1. П: 
Колку сте задоволни или незадоволни од Северна Македонија како место за живеење и кро-
стабулација со дали процесот на преговори со Европската Унија ќе го подобри вашиот живот 
и животот на граѓаните во нашата земја?

Можете ли да ми кажете колку сте задоволни или 
незадоволни од Северна Македонија како место за 

живеење? Вкупна 
популацијаОЧЕКУВАЊА ОД ЕУ НАСПРОТИ 

ЗАДОВОЛСТВО ОД МЕСТОТО НА 
ЖИВЕЕЊЕ:

Многу 
задоволен/на

Делумно 
задоволен/на

Малку сте 
задоволен/на

Воопшто 
не сум 

задоволена

Сметате ли дека 
процесот на 

преговори со 
Европската Унија 

ќе го подобри 
вашиот и животот 

на граѓаните во 
нашата земја?

Не, нема да 
го подобри

20 % 23 % 32 % 45 % 30 %

Да, 
донекаде ќе 
го подобри

36 % 52 % 46 % 38 % 44 %

Да, 
значително 

ќе го 
подобри

44 % 25 % 22 % 17 % 26 %

N = 219 406 310 249 1.184

 100 %

Сличен тренд е забележан и кај граѓаните 
кои изјавиле дека биле дел од некоја органи-
зирана иницијатива за подобрување на нив-
ниот град/село или на Република Северна 

Македонија – и кај нив е поголем процентот 
позитивни очекувања од процесот на прего-
вори со ЕУ наспроти оние кои не учествувале 
(40 % наспроти 26 % на вкупно ниво).

Графикон 33.2 П: 
Дали во периодот од јануари 2019 до јануари 2020 сте биле дел од некоја организирана ини-
цијатива за подобрување на вашиот град, село или на РСМ и кростабулација со дали процесот 
на преговори со Европската Унија ќе го подобри вашиот живот и животот на граѓаните во 
нашата земја?

 ОЧЕКУВАЊА ОД ЕУ НАСПРОТИ ГРАЃАНСКА ИНВОЛВИРАНОСТ:

Дали во периодот од јануари 2019 до 
јануари 2020 дали сте биле дел од 

некоја организирана иницијатива за 
подобрување на вашиот град / село 

или на РСМ?

Вкупна 
популација

Да Не 

Сметате ли дека процесот 
на преговори со Европската 
Унија ќе го подобри вашиот 
и животот на граѓаните во 

нашата земја?

Не, нема да го подобри 20 % 32 % 30 %

Да, донекаде ќе го подобри 40 % 46 % 44 %

Да, значително ќе го 
подобри

40 % 22 % 26 %

 
N = 244 938 1.182

100 %



Граѓанското учество во Република Северна Македонија со дополнителен осврт на  пандемијата со КОВИД – 19

052

Кај другите корелации не е забележана не-
каква значајна поврзаност што би можела да 
се протолкува како важна во формирањето на 
ставовите на граѓаните во врска со ЕУ-пер-
спективите, освен досега споменатите соци-
о-економски и демографски карактеристики 
и разлики во однос на истите.

Постојат некои мали варијации во одговори-
те, на пример во однос на тоа каде граѓаните 

се гледаат себеси за пет години (графикон 
подолу), но истите не се доволно значајни 
за да бидат потврдени како такви, а кај го-
лем дел од расчленетите одговори вкупниот 
број случаи (одговори) по единечна ќелија не 
е доволно голем за да можеме да извлечеме 
статистички значајни  заклучоци. т.е. мож-
носта за статистичка грешка кај процентите 
што се засноваат на помал број случаи е по-
голема. 

Графикон 33.3 П: 
Каде се гледате себеси за 5 години и кростабулација со дали процесот на преговори со Ев-
ропската Унија ќе го подобри вашиот живот и животот на граѓаните во нашата земја?

ОЧЕКУВАЊА ОД ЕУ НАСПРОТИ 
ИДНИ ПЛАНОВИ ЗА 
ПРЕСЕЛУВАЊЕ/ИСЕЛУВАЊЕ

Каде се гледате себеси за 5 години?

Во местото 
во кое 

живеам

Преселен/а 
во рурална 
средина во 
државава 

(село)

Преселен/а 
во друг 

град, но не 
во Скопје

Преселен/а 
во Скопје

Преселен/а 
во 

странство

Вкупна 
популација

Сметате ли дека 
процесот на 

преговори со 
Европската Унија 

ќе го подобри 
вашиот и животот 

на граѓаните во 
нашата земја?

Не, нема да го 
подобри

28 % 33 % 25 % 22 % 39 % 30 %

Да, донекаде 
ќе го подобри

44 % 30 % 41 % 60 % 43 % 44 %

Да, 
значително ќе 

го подобри
28 % 37 % 34 % 17 % 18 % 26 %

N = 817 30 44 63 196 1.150

 100 %
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5.КОВИД-19  
И ГРАЃАНСКОТО  
УЧЕСТВО

5.1.ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО  
ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19  
– ОПШТА ПОПУЛАЦИЈА    

Речиси сите граѓани тврдат дека се во тек со 
состојбите предизвикани од кризата со КО-
ВИД-19 – високи 99 % велат дека се запозна-
ени со кризните мерки, а речиси исто толку 
граѓани (98 %) велат дека ги следат истите. 
Не се забележуваат значајни разлики во од-

нос на социо-економските и демографските 
карактеристики во врска со ова прашање. 

Нешто помалку од половината испитаници (45 
%) познаваат некој кој бил заболен од боле-
ста КОВИД-19 (најчесто, тоа се блиски прија-
тели или познаници). Притоа, процентот на 
оние кои познаваат некој кој бил заболен од 
КОВИД-19 е помал кај највозрасните испита-
ници, односно оние над 60 години (29 %) и кај 
испитаниците кои живеат во руралните сре-
дини (37 % наспроти 50 %, кај оние кои живе-
ат во градска средина). 

Последиците од кризата (губење работа, на-
малена плата, принуден одмор) ги почувству-
вале вкупно 17 % од граѓаните, а најпогодени 
се граѓаните на возраст од 20 до 29 години, 
кај кои речиси секој четврти  (24 %) ја почув-
ствувал кризата.

Графикон 34 П: 
Дали од почетокот на кризата што произлезе од пандемијата со КОВИД-19 ви се случи нешто 
од следново?

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

Ниту едно од наведените

Ве пратија на принуден одмор (со 
целосен износ на платата)

Ве пратија на принуден одмор (со 50 
% од висината на платата)

Ви се намалија другите извори на 
приходи

Останавте без работа

Ви се намали платата

2%

2%

4%

4%

6%

83%

17%
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Интересно е дека 65 % од граѓаните оценува-
ат дека нивниот граѓански ангажман во вре-
ме на КОВИД-19 кризата останал ист, додека 
секој четврти граѓанин смета дека  неговиот/
нејзиниот ангажман се зголемил. Во овие од-
несувања не се забележани некакви позна-
чајни разлики во однос на основните соци-
о-економски или демографски карактеристи-
ки, освен неколку мали варијации. На пример, 
27 % од жените велат дека нивниот ангажман 
се зголемил во време на КОВИД-19 кризата, 
наспроти 22 % кај мажите (сепак, оваа раз-
лика нема статистичка значајност). Дополни-
телно, може да се напомене дека е забеле-
жана поголема разлика во однос на личниот 
приход на испитаниците , односно, оние со 
месечен приход над 40.000 денари најчесто 
велат дека нивниот ангажман се зголемил  
(70 % од нив), меѓутоа вкупниот број на овие 
испитаници е многу мал за да го потврдиме 
ова како наод N = 20). Се воочува уште една 
разлика во однос на степенот на образова-
ние – граѓаните со повисок степен на об-
разование почесто велат дека се зголемил 
нивниот граѓански ангажман во време на КО-
ВИД-19.15

15 Сепак, овие проценти се должат на помал 
број одговори (N=373 – вкупно испитаници кои 
претходно изјавиле дека биле ангажирани).

Речиси секој петти испитаник (19 %) вели 
дека, надвор од редовните работни обвр-
ски, се вклучил во помош за справување со 
кризата. Притоа, младите граѓани и граѓанки 
многу почесто се вклучувале да помогнат во 
справување со кризата во споредба со оста-
натите -најчесто помагале најмладите, на 
возраст од 16 до 19 години (45 %), а по нив 
следуваат оние на возраст од 20 до 29 години 
(29 %).

Нема формално  
образование

Завршено основно 
образование

Завршено средно  
образование

Завршен факултет / 
виша школа

Завршено  
постдипломски  

студии, докторат или 
специјализација

5%

10%

19%

17%

26%

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

10%

24%

19%

16%

23%

9%

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, 17 %  од вкупно опфатената популација кои рекле дека им се 
случило нешто од наведените опции, N = 373

ОБ
РА

ЗО
ВА

НИ
Е

ВО
ЗР

АС
Т

Распределба на одговорите според образованието и возраста
 (збирен процент на оние кои рекле дека им се случило нешто)

Графикон 35 П: 
Дали вашиот граѓански ангажман во време на 
КОВИД-19 кризата се:

 Се зголеми

 Остана ист 

 Се намали

65%

11%

24%
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Графикон 36 П: 
Дали вие, надвор од вашите редовни работни обврски, некако се вклучивте во помош за 
справување со кризата или помагање на член од вашето семејство?

Распределба на одговорите според возраста 

60+

50-59

40-49

30-39

28-29

16-17

Вкупно

7% 93%

11% 89%

19% 81%

19% 81%

29% 71%

45% 55%

19% 81%

 Да        Не

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

Распределба на одговорите според степенот на образование:

68%

65%

50% 45% 5%

34% 58% 9%

19% 71% 10%

10%

24%

23%

10%

100%

Завршени постдипломски  
студии, докторат или  

специјализација

Завршен факултет / виша школа

Завршено средно образование

Завршено основно образование

Нема формално образование

Вкупно

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори (N  = 1.300)

 Се зголеми        Остана ист         Се намали

N=22

N=104

N=214

N=31

N=2

N=373
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Најчеста форма на помош во која се вклучиле 
граѓаните и граѓанките за да помогнат во на-
бавувањето намирници за своите соседи или 
за други лица заболени од КОВИД-19 или пак 
преку поддршка на лицата кои не се во мож-
ност да го напуштат својот дом.

Графикон 37 П: 
На кој начин се вклучивте и помогнавте за време на КОВИД-19 кризата?

КАКО СЕ ВКЛУЧИВТЕ?* Count (N) Total %

Со набавување намирници за своите соседи или за други лица 
заболени од КОВИД-19 84 34 %

Со поддршка на лицата кои не се во можност да го напуштат својот дом 78 31 %

Со локални хуманитарни акции 46 18 %

Со учество / поддршка во акциите на извидниците / Црвен крст или 
друга граѓанска организација 33 13 %

Со координирање со други граѓани за донаторски акции 24 10 %

Со учество во општинскиот кризен штаб за справување со пандемија 17 7%

Со донирање финансиски средства на владината сметка за 
справување со кризата предизвикана од пандемијата 8 3 %

Со донирање кон други иницијативи на институциите (на пример, 
со пакети за храна организирани од страна на претседателот на 
Република Северна Македонија)

8 3%

Со индивидуални акции (на пример, со шиење на маски) 6 2%

Одбивање 5 2%

*процентите се  однесуваат на оние граѓани кои рекле дека се вклучиле (19 % од вкупно опфатените испитаници, N 

=249)

Кај оние кои не се вклучиле да помогнат, 
главните причини за невклучување соодвет-
ствуваат со оние наведени кај граѓанските 
иницијативи воопшто (немање време, можно-
сти, итн.), со таа разлика што во овој случај 
дополнително се јавува и стравот од зараза 
како релевантна причина за неучество (13 % 
од нив ја навеле оваа причина). 

Меѓу кризните мерки, како најкористена мер-
ка се јавува правото на платежна картичка 
за домашни производи - секој петти испи-
таник се изјаснил дека ја искористил оваа 
мерка. Сепак, високо мнозинство или 72 % од 
граѓаните се изјасниле дека лично не биле 

корисници на ниту една од кризните мерки 
што беа донесени од страна на Владата на 
РСМ. 

Само 3 % потврдиле дека добиле поддршка 
или помош од граѓанските организации и ин-
тересно е да се спомене дека кај младите 
на возраст од 16 до 19 години процентот на 
оние кои добиле поддршка од ГО се зголеми 



Граѓанското учество во Република Северна Македонија со дополнителен осврт на  пандемијата со КОВИД – 19

057

на 13 %. Притоа, се јавуваат некои варијации 
во однос на типовите помош, но поради многу 
малиот број одговори овие разлики не може-
ме да ги сметаме за значајни.

Kако граѓаните ја  
оценуваат работата  
на надлежните институции 
во време на кризата  
поради ковид-19

На крајот на ова истражување, граѓаните и 
граѓанките требаше да ја оценат успешноста 
на работата на надлежните институции при 
справувањето со кризата предизвикана од 
болеста КОВИД-19, користејќи ја скалата од 
1 до 5, при што 1 значи дека многу лошо се 
справуваат со кризата, а 5 значи дека од-
лично се справуваат со кризата.  Речиси сите 
оценувани надлежни министерства и Вла-
дата добиваат слична средна оценка (mean 
вредност), со мали варијации кај одредени 
министерства. Притоа, со највисока сред-

на оценка (3) е оценето Министерството за 
здравство, а Министерството за образова-
ние и наука со најниска средна оценка (2,5).16

5.2.ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО  
- ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА  
КОВИД-19)

Прашалникот за граѓанските организации 
имаше за цел да ги измери перцепциите на 
граѓанските организации, вклучително и 
на коморите и синдикатите во државата, во 
врска со нивното учество во креирањето на 
политиките пред и за време на пандемијата 
со КОВИД-19. Со оглед на фактот дека за вре-
ме на собирањето на податоците, кризата 
со КОВИД-19 беше во полн ек, главното ме-
тодолошко ограничување беше навраќањето 
на времето пред кризата, односно органи-
зациите требаше да се присетат за нивните 

16 При споредба на ваков тип на средни вредности, 
во одредена мера, значајни се и малите разлики 
што се јавуваат во самите децимали. 

MEAN value

0  1  2  3  4

Графикон 38 П: 
Како би оцениле дека се справуваат државните институции со проблемите кои произлегоа 
од пандемијата поврзана со вирусот Ковид – 19?

База на податоци, истражување со граѓани и граѓанки, сите одговори, N = 1.300

Министерство за здравство

Министерство за внатрешни работи

Министерство за труд и социјална 
политика

Влада

Министерство за финансии

Министерство за образование и 
наука

2.8

2.7

2.6

2.6

2.5

3.0
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активности во текот на 2019 година, што мо-
жеше да влијае на прецизноста и на целис-
ходноста на одговорите. 

5.2.1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ  
ЗА ПРИМЕРОКОТ  
НА ОРГАНИЗАЦИИ

Во однос на примерокот, 85 % од одговори-
те се дадени од страна на здруженијата на 
граѓани. По нив следуваат: фондациите (5 %), 
коалициите на здруженија (3 %), сојузите на 
здруженијата на граѓани (3 %) и синдикатите 
и коморите кои од самиот почеток беа поеди-
нечно застапени со по 2 %.

На прашањето каде им е примарната канце-
ларија на организациите во примерокот, а со 
тоа се оформува и регионалната перспектива 
на организациите, најголем процент од ор-
ганизациите одговориле дека се наоѓаат во 
Скопскиот Регион (53 %), по што следуваат Пе-
лагонискиот Регион (17 %), Полошкиот (7 %), 
Вардарскиот и Источниот Регион (5 %), Севе-
роисточниот, Југозападниот и Југоисточниот 
Регион со по 4 % застапеност секој одделно. 
Ова покажува одредена доминација на ор-
ганизациите чијашто примарна канцеларија 
е во Скопје. Но, во недостиг на официјални 
информации за сите форми на регистрирани 
здружувања, останува нејасно дали ваквата 
распределба е реална слика за поделеноста 
и застапеноста на формите на организирање 
во сите региони во државата17.

17 „Индекс на одржливост на граѓанските 
организации – Македонија 2016“, Усаид, достапно 
на  https://www.balkancsd.net/novo/wp-content/
uploads/2017/08/11-2b-USAID-CSOSI-2016-
Macedonia_mk_FINAL.pdf, во кое се вели дека во 
декември 2015 година имало 14.245 здруженија на 
граѓани, но само 4.148 поднеле годишни завршни 
сметки или финансиски извештаи.

База на податоци: истражување на граѓански  
организации, сите одговори, N = 113

Графикон 39 П: 
Каде се наоѓа примарната канцеларија на вашата 
организација?

Застапеноста на организациите  
во истражувањето, според региони

7%

5%

5%

5% 4%
4%

53%

17%

Речиси половина од организациите изјавиле 
дека дејствуваат на национално ниво, од-
носно дека нивните активности се спроведу-
ваат насекаде во државата. Најмал процент 
организации изјавиле дека работат на поши-
роко регионално ниво, односно на Балканот. 
Само 8 % од организациите дејствуваат на 
тоа ниво. Дополнително, само 14 % од орга-
низациите дејствуваат на меѓународно ниво, 
односно во рамките на Европскиот континент 
и/или пошироко. Тоа укажува дека примеро-
кот, а со тоа и самото граѓанско општество 
во земјата, во најголем дел се концентрира 
на работата во самата држава, регион или 
општина во која дејствуваат. Блиску 20 % од 
организациите изјавиле дека дејствуваат 
регионално, во нивниот потесен географски 
регион, додека пак 11 % дејствуваат во рам-
ките на својата општина.
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Графикон 40 П: 
На кое ниво дејствувате?

 Локално, во рамките на општината

 Регионално, во рамките на вашиот по-
тесен географски регион

 Национално, во рамките на територија-
та на државата

 Пошироко регионално, во рамките на 
Балканот

 Меѓународно, во рамките на Европски-
от континент и/или пошироко

45%

8%

14% 14%

19%

База на податоци: истражување на граѓански организации, сите 
одговори, N = 113

Со оглед на фактот дека за време на соби-
рањето на податоците сè уште не беше зав-
ршена 2020 година, ги прашавме граѓански-
те форми на организирање за тоа колкав им 
беше буџетот за референтната 2019 година. 
Нешто повеќе од половина од организациите 
изјавија дека буџетот за 2019 им бил меѓу 0 до 
50.000 евра. Една четвртина од организации-
те изјавиле дека буџетот им бил меѓу 50.001 и 
100.000 евра. Ваквата распределба укажува 
на значителна разлика во финансиите меѓу 
самите граѓански организации, а следствено 
и различни капацитети во своето дејству-
вање.

Графикон 41 П: 
Приближно, колкав е буџетот на вашата 
организација во 2019 година?

 0 до 50.000 евра

 50.001 до 100.000 евра 

 100.001 до 150.000 евра

 Над 150.001

22%

5%

14%

59%

База на податоци: истражување на граѓански организации, сите 
одговори, N = 113

Дополнително, ги прашавме организациите 
колку проекти спроведувале во изминати-
те 5 години на годишно ниво. Нешто помал-
ку од половина од организациите изјавиле 
дека имаат од 0 до 3 проекти, а најголемиот 
дел (31 %) изјавиле дека имаат 4 до 6 проек-
ти, a 21 % изјавиле дека имаат од 7 до над 10 
проекти. Ваквата поставеност не е изнена-
дувачка, пред сè имајќи ги на ум одговорите 
од претходниот графикон, на кој е прикажа-
на финансиската дистрибуција на буџетите 
на организациите за 2019 година. Зголему-
вањето на годишните проекти значи и зголе-
мување на самиот буџет на организацијата, 
што ни покажа и анализата за корелација на 
овие две прашања. Имено, анализата пока-
жува дека корелацијата во овој случај е α= 
.574, односно дека зголемувањето на бројот 
на проектите во нашиот случај значи и пого-
леми финансиски средства за 2019 година. 
Ова е важно да се напомене, бидејќи ваквата 
поставеност укажува на тоа дека организа-
циите се базираат на проектното работење, 
без собирање дополнителни финансиски 
средства за програмско работење или фи-
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нансии од приватниот сектор. Во просек, ор-
ганизациите од нашиот примерок имаат 14,2 
вработени, но 36 % од организациите изјави-
ле дека имаат 0 вработени со полно работно 
време. Со детално разгледување на подато-
ците беше утврдено дека една организација 
изјавила дека има 1.200 вработени, а истра-
жувачкиот тим сметаше дека тоа е грешка при 
внес на податоците, со оглед на тоа дека во 
Република Северна Македонија нема граѓан-
ска организација со 1.200 вработени. Без тој 
одговор, просечниот број вработени со це-
лосно работно време изнесува 3,6 вработени 
по организација. 

Дополнителен фактор во нашиот примерок е 
и примарната дејност на организациите кои 
го пополниле прашалникот и нивното члену-

вање во мрежи. Ова ни беше важно пред сè 
за да утврдиме кои се најчестите сектори на 
работа на организациите, како и фактот дали 
вмреженоста на организациите има пози-
тивно влијание врз учеството во процесот на 
креирање на политиките и застапување на 
интересите на граѓаните.

Најголемиот број организации во нашиот при-
мерок примарно работат со теми поврзани 
со граѓанското општество, по што следуваат 
темите поврзани со социјалната политика и 
инклузија, животната средина и темите по-
врзани со младите. Најмалку застапени се 
организациите кои работат на темите повр-
зани со енергетиката, програмите за пре-
кугранична соработка и темите поврзани со 
внатрешните работи и борбата со организи-
ран криминал.

Графикон 42 П: 
Која е примарната дејност на вашата организација?

База на податоци: 
истражување на 
граѓански  
организации, сите 
одговори, N = 113

Граѓанско општество

Социјална политика и инклузија

Млади

Животна средина

Земјоделство и рурален развој

Темелни права

Образовни политики

Родова еднаквост

Култура

Антикорупција

Децентрализација

Политики за вработување

Конкурентност и иновации

Реформа на јавната администрација

Упрауввање со јавните финансии  
и економско управување

Правосудство

Внатрешни работи и борба  
со организираниот криминал

Енергетика

Програми за прекугранична соработка

16%

12%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%
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Во однос на тоа дали организациите члену-
ваат во мрежи, нешто над две третини од ис-
питаните организации изјавиле дека члену-
ваат во мрежа на организации.

Графикон 43 П: 
Дали членувате во мрежи?

 Да

 Не 

27%
73

База на податоци: истражување на граѓански организации, сите 
одговори, N = 113

 Организациите од нашиот примерок најчесто 
учествуваат во национални мрежи, односно 
49,6 % од организациите изјавиле дека се 
дел од такви мрежи. Дополнително, 30,1 % од 
организациите  изјавиле дека се дел од меѓу-
народна мрежа на Европскиот континент и/
или пошироко, по што следува учеството во 
регионални мрежи на ниво на Балканот со 
22,1 %. Со значително помал процент се за-
стапени мрежите на локално или на регио-
нално ниво, во рамките на нивниот потесен 
географски регион. Вкупно, само 13,2 % од 
примерокот организации учествуваат во ва-
ков тип мрежи. Во однос на регионот на деј-
ствување на организациите и учеството во 
мрежи, нема значителни статистички разли-
ки меѓу организациите од Скопје и организа-
циите кои се регистрирани во другите реги-
они во државата, освен учеството во мрежи 
кои дејствуваат на регионално ниво, на ниво 
на Балканот и на меѓународно ниво. Органи-
зациите надвор од Скопје значително повеќе 
учествуваат во ваков вид мрежи, односно 

околу 10-процентни поени повеќе од органи-
зациите од Скопскиот Регион.

Со оглед на тоа дека не постои една цен-
трализирана база на податоци за граѓан-
ските форми на организирање, тешко е да се 
претпостави евентуалната стратификација 
на примероците во нашата база. Иако поста-
веноста на нашиот примерок е разновидна, 
тоа не гарантира дека го претставува цело-
купното искуство на граѓанските форми на 
организирање, па оттаму треба да се зема 
како индикатор, а не како цврст факт што е 
приспособлив за сите организации.

5.2.2.ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА УЧЕСТВО ПРЕД 
КОВИД-19

Во овој дел на истражувањето се фокуси-
равме на начинот на кој граѓанските орга-
низации ги креираат и застапуваат своите 
предлози до државните институции. Самиот 
сегмент на учеството е поделен на неколку 
начини. Прво, ќе видиме дали самите орга-
низации креираат предлози за активности 
и политики за надлежните државни органи. 
Второ, ќе видиме на кој начин ги креираат и 
дали тоа го правеле заедно со другите орга-
низации. Трето, ќе видиме на кој начин ги за-
стапувале своите предлози пред државните 
органи, и четврто ќе видиме каква е перцеп-
цијата и колкава е искористеноста на меха-
низмите за учество на граѓанските форми на 
организирање. Временскиот период земен за 
креирање на основата за мерење на заста-
пувањето е целата 2018 и 2019 година. На тој 
начин, ние сме во позиција да измериме дали 
кризата со КОВИД-19 во 2020 година влијаела 
врз граѓанскиот сектор во нивните застапу-
вања.

Првото прашање во овој сегмент се одне-
суваше на тоа дали во временскиот период 
2018 и 2019 година организациите креирале 
предлози за активности и политики. Нешто 
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повеќе од три четвртини од нашиот примерок 
изјавиле дека во тој временски период кре-
ирале предлози за активности и политики. 
Исто толку организации изјавиле дека ди-
ректно ги застапувале тие предлози во сво-
ите активности и политики. Она што е допол-
нително интересно е дека постои позитивна 
корелација меѓу креирањето активности за 
политиките и вмреженоста на организации-
те во мрежи (α=.274), односно учеството во 
мрежи значително влијае на тоа дали орга-
низациите креираат предлози и активности 
за политики.

Графикон 44 П: 
Дали вашата организација во временскиот период 
од 2018 до крајот на 2019 

 Да

 Не 

24%
76

База на податоци: истражување на граѓански организа-
ции, сите одговори, N = 113

Оттаму, ги прашавме организациите дали 
нивните застапувачки активности ги коор-
динираат со други организации од нивното 
поле на дејствување. Нешто повеќе од поло-
вина од организациите во нашиот примерок 
(50,4 % од вкупниот број организации, однос-
но 79,2 % од оние кои изјавиле дека креираат 
предлози за активности и политики) ги коор-
динираат своите активности со другите ор-
ганизации. Дополнително, 87,7 % од органи-
зациите кои креирале предлози, разработи-
ле и заеднички цели и дополнителни идеи со 
организациите од нивното поле на дејству-

вање. Ваквото координирање најчесто се 
случува во неформалните мрежи на органи-
зациите (30 %), по што следуваат партнерите 
од претходните активности кои не се дел од 
формалната или неформалната мрежа (26 %) 
и формалните мрежи (23 %). Ваквите пода-
тоци укажуваат на зголемена вмреженост 
на организациите, особено во креирањето 
предлози за активностите и политиките кои 
понатаму се застапуваат.

 Неформални мрежи

 Претходни партнери што не се дел од 
формални или неформални мрежи со 
вас

 Формални мрежи

Графикон 45 П: 
Во каков вид мрежи ги координиравте вашите 
предлози до државните власти?

30%

27%

23%

База на податоци: истражување на граѓанските  
организации, N = 53

Дополнително, ги прашавме организации-
те дали во временскиот период од 2018 до 
крајот на 2019 година биле поканети од стра-
на на локалната, општинската или национал-
ната власт да ги презентираат своите пред-
лози за активности и политики. Значително 
поголем дел од примерокот (62 %) во овој пе-
риод биле поканети да учествуваат во пре-
зентирањето на своите предлози директно 
пред институциите. 38 % велат дека не биле 
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поканети во истиот период. Ова прашање по-
вторно има позитивна корелација со вмре-
женоста на организациите, односно колку 
повеќе организациите се вмрежени, толку 
повеќе расте процентот на организации кои 
биле поканети. 

Кога станува збор за директно организи-
рање средба со надлежните институции, 
три четвртини од организациите кои кре-
ирале предлози велат дека организирале 
директни средби со надлежните институции 
за презентирање и застапување на нивните 
предлози (76%). Во однос на регионалната 
поделба, организациите од другите реги-
они надвор од Скопје значително помалку 
(66 %) одговориле дека креирале предлози 
за активности и политики во споредба со 
организациите од Скопскиот Регион (85 %), 
Следствено на тоа, организациите од други-
те региони на државата значително помалку 
организирале средби со надлежните инсти-
туции (66 %) и ги застапувале истите (67 %) 
во споредба со организациите од Скопје (82 
% ги презентирале своите предлози пред 
државните институции на директна средба, 
а 84 % велат дека организирале друг тип за-
стапувачки активности). 

Откако ги утврдивме основните информации 
за тоа дали самите организации создаваат 
сопствени предлози, ги прашавме организа-
циите пред кои институции ги презентирале 
своите предлози во временскиот период од 
2018 до крајот на 2019 година. Организациите 
од примерокот најчесто ги презентирале сво-
ите предлози за активности и политики пред 
соодветното надлежно министерство (44 
%) и директно пред градоначалникот/чката  
(47 %). Интересно е да се забележи дека е 
најмал бројот на организациите кои своите 
предлози ги презентирале или застапувале 
пред Собранието на Република Северна Ма-
кедонија, односно тој сегмент од законодав-
ната власт е најмалку застапен кај организа-
циите кои работеле на остварување на одре-
дена цел, преку застапување кај надлежните 

власти. Ова може да биде показател на тоа 
дека улогата на Собранието не е доволно јас-
на или дека перцепцијата на организациите 
за ова тело може да биде негативна.  Допол-
нителен фактор за ова може да биде и самиот 
факт дека Собранието на Република Северна 
Македонија нема јасни акти и процедури за 
вклученоста на граѓанските организации 
во донесувањето на одлуките за законите и 
процесите во Собранието18. 

Дополнително, ги прашавме организации-
те пред кои министерства ги застапувале и 
презентирале своите предлози. Со оглед на 
распоредот на примарната дејност (графикон 
42), не изненадува фактот дека Министер-
ството за труд и социјална политика е нај-
застапено во застапувачките активности на 
организациите (21 %), по што следуваат Ми-
нистерството за образование и наука (12 %) и 
Министерството за правда (10 %). Сите други 
министерства се јавуваат со значително по-
малку од 10 %.

18 “Parliament openness in the region and 
Macedonia”, Нада Наумовска/Данче Даниловска, 
Action SEE објавено во април 2017, достапно 
на: https://resource.actionsee.org/app/
uploads/2018/07/%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%
B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%
BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B0%D0
%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0
%B8.pdf
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Графикон 46 П: 
Пред кого ги застапувавте вашите предлози 
(прашањето се однесува за годините 2018 и 2019 
година и на различни видови државни власти)?

База на податоци: истражување на граѓанските организации,  
N = 73

47%

44%

16%

24%

20%

 Градоначалник/чка

 Надлежно министерство

 Советници во општината

 Влада

 Собранието на РСМ

Пред кого ги застапувавте вашите ставови  
(2018 и 2019)

Кога станува збор за конкретните претстав-
ници на надлежните институции, односно 
пред кои конкретни функции и позиции во 
рамките на извршната власт организациите ги 
презентирале своите предлози, значително 
најголем процент организации велат дека го 
сториле тоа пред министерот/министерката 
(33 %) и раководителите/ките на секторите 
во самите министерства (34 %). Најмал про-
цент од организациите ги застапувале свои-
те предлози директно пред премиерот (11 %), 
а по него следуваат државниот секретар/ка  
(14 %) и заменик-министерот/ката (17 %).

Графикон 46 П: 
Пред кого ги застапувавте вашите предлози 
(прашањето се однесува за годините 2018 и 2019 
година и на различни видови функции во рамките 
на извршната власт)?

32%
33%

14%

23%

11%

17%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
N = 73

 Раководители/ки на сектори

 Министер/ка

 Друга администрација

 Заменик-министер/ка

 Државен секретар/ка

 Премиер/ка

Пред кого ги застапувавте вашите предлози  
(2018 и 2019)

Дополнително, организациите го оценија за-
доволството од овие процеси со помош на 
скала од 1 до 5, при што 1 значи дека воопшто 
не се задоволни, а 5 дека се многу задовол-
ни. Просечната вредност на одговорите за 
тоа колку се задоволни од односот на вла-
стите за координирање и комуницирање со 
нивната организација (Mean = 2,96) и дали 
се задоволни од спроведувањето на нивни-
те предлози (Mean = 2,85) се движи околу 3, 
што ни укажува на тоа дека има значителен 
простор за подобрување на комуникациски-
от канал власт – организации, а особено про-
стор за подобрувања во процесите на импле-
ментација и реализација на предлозите од 
граѓанските организации.
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сè уште не била целосно искористена во тој 
период.

Иако ги прашавме организациите кои изјавиле 
дека не застапуваат и зашто не застапувале, 
бројот на одговори е премал за да се изведат 
какви било заклучоци во однос на причините. 
Од друга страна, пак, ги прашавме организа-
циите што би им помогнало да имаат полесен 
пристап до институциите за да ги застапува-
ат своите предлози и нешто повеќе од поло-
вина од организациите одговориле дека би 
сакале да бидат директно поканети од страна 
на институциите (51 %). По ова следуваат от-
ворените повици за идеи и јавните дискусии  
(по 44 % секое), како претпочитани можности 
за олеснување на пристапот до институции-
те. Најмалку популарни се електронските на-
чини на комуникација (29%), иако во погорни-
от графикон заклучивме дека електронската 
пошта е најзастапениот метод на комуника-
ција со институциите, како и јавните диску-
сии преку видеоврска (30 %).

Графикон 48 П:
Што ќе ви го олеснеше пристапот за застапување 
на вашите предлог-активности и политики? 
(прашањето се однесува за годините 2018 и 2019)?

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори (N = 113)

51%

44%

29%

44%

30%

 Покани за состаноци (директни)
 Отворени повици за идеи
 Јавни дискусии
 Јавни дискусии преку видеоврска
 Електронско доставување предлози и идеи

Што ќе ви го олеснеше пристапот  
за застапување на вашите предлог-активности 

и политики (2018-2019)

Графикон 47 П: 
На кој начин стапивте во комуникација со 
државните институции (прашањето се однесува за 
периодот од 2018 до 2019 година)

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
N = 73

56%
51%

18%

29%

5%

20%

 По е-маил
 Лични средби
 Телефонски разговори
 Веб-платформи (енер)
 Видеокомуникација
 Вибер/Whatsapp

На кој начин стапивте во комуникација со 
државните институции (2018-2019)

Најчестиот пристап на организациите опфа-
тени со ова истражување е електронската 
комуникација, односно користењето елек-
тронска пошта - нешто повеќе од половина 
од организациите (56 %) го користат овој ме-
тод за да пристапат кон институциите. Лич-
ните средби се, исто така, често застапена 
форма на комуникација (51 %) од опфатените 
организации ги користат како метод за пре-
зентирање на своите предлози и стапување 
во комуникација. Далеку зад нив се други-
те методи, како видеокомуникација (18 %) и 
алатките за директна комуникација, како што 
се Вибер/Ватсап (5 %). Имајќи на ум дека по-
датоците се однесуваат на периодот од 2018 
до 2019, можеме да заклучиме дека во тој 
период сè уште доминираат традиционални-
те начини за комуникација, а електронската 
видеокомуникација, иако е еден од начините, 
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Покрај класичните методи на директно за-
стапување и комуникација со институциите 
на власта, ги прашавме граѓанските органи-
зации дали користат и други видови алатки 
за презентирање на своите предлози. Од 
практиката можевме да утврдиме два клучни 
метода: (1) преку организирање и учество на 
протести и јавни собири, и (2) преку воспо-
ставените механизми за учество на граѓан-
ските организации. Истите беа преточени во 
прашања за организациите опфатени со ова 
истражување. 

Добиените податоци велат дека во времен-
скиот период од 2018 до 2019, 26 % од ор-
ганизациите во примерокот изјавиле дека 
организирале и/или учествувале во протест 
против или протест за водење одредени 
политики. Дополнително ги прашавме орга-
низациите дали јавниот собир и протест го 
сметаат како важен фактор во спречување-
то или во поддршката за носење на одреде-
на политика. Иако бројот на одговори е мал 
(само оние кои изјавиле дека биле дел од 
јавен собир или организирале јавен собир), 
сепак важно е да се забележи дека 60 % од 

организациите кои учествувале на јавен со-
бир веруваат дека ваквиот метод помага во 
застапувањето на нивните интереси.

Третиот елемент во можностите за застапу-
вање на граѓанските организации се фор-
малните механизми за учество. Тука пред сè 
се мисли на механизмите:

�� Совет за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор;

�� Секторските работни групи за програми-
рање на европските фондови под над-
лежните министерства, и

�� Работните групи воспоставени од др-
жавните институции.

Совет за соработка со  
и развој на граѓанскиот сектор 

Советот за соработка со и развој на граѓан-
скиот сектор е советодавно тело на Владата 
за унапредување на соработката, дијалогот 
и поттикнување на развојот на граѓанскиот 
сектор во Република Северна Македонија19. 
Како директно тело на Владата, овој механи-
зам ги има следниве надлежности: 

�� ја следи и ја анализира јавната политика 
која се однесува и/или влијае на граѓан-
скиот сектор;

�� иницира донесување нови или изме-
нување и дополнување на постојните 
прописи за унапредување на правната 
институционална рамка за дејствување 
на организациите;

�� дава мислење по предлог-законите, 
стратегиите, програмите и другите прав-
ни акти кои се однесуваат или влијаат на 
развојот и на дејствувањето на граѓан-
скиот сектор;

19 Совет за соработка со и развој на граѓанскиот 
сектор, Влада на Република Северна Македонија, 
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/99

Графикон 49 П:
Дали во временскиот период од 2018 до 
2019 вашата организација организирала или 
учествувала во протест против или за водење на 
одредени политики?

 Да

 Не 

74%
26%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори, N = 113



Граѓанското учество во Република Северна Македонија со дополнителен осврт на  пандемијата со КОВИД – 19

067

�� го поттикнува унапредувањето на сора-
ботката и градењето на партнерските 
односи на Владата и органите на држав-
ната управа со граѓанскиот сектор;

�� учествува во подготовката и го следи 
спроведувањето на Стратегијата за со-
работка на Владата со граѓанскиот сек-
тор и Акцискиот план за спроведување 
на Стратегијата;

�� дава мислење, на годишно ниво, за реа-
лизација на Стратегијата за соработка на 
Владата со граѓанскиот сектор;

�� ја следи и ја анализира вклученоста на 
организациите во процесот на креирање 
на јавната политика, преку доставените 
извештаи за спроведени консултации од 
страна на органите на државната упра-
ва, и дава препораки за нејзино унапре-
дување;

�� дава предлози при планирањето на 
областите и специфичните приоритети 
за финансирање на активностите на 
организациите од буџетот на Република 
Македонија;

�� ги разгледува годишните извештаи на 
Владата и на органите на државната 
управа за финансираните програми и 
проекти на организациите и дава препо-
раки, и

�� ги разгледува предлозите на организа-
циите и зазема ставови по прашањата 
што се во негова надлежност.20 

Во него членуваат 31 член, од кои 16 се из-
браници на граѓанскиот сектор, а 15 се од 
институциите на извршната власт21. Со други 

20 Влада на Република Северна Македонија, Одлука 
за изменување и дополнување на одлуката за 
формирање Совет за соработка помеѓу Владата 
на Република Северна Македонија и граѓанскиот 
сектор, достапна на:   https://www.nvosorabotka.
gov.mk/sites/default/files/dokumenti/Odluka_
za_izmenuvanje_i_dopolnuvanje_naOdlukata_
zaSovetot.pdf

21  Ibid

зборови, на исто место седат претставници 
на граѓанските организации и на државните 
институции од извршната власт (министер-
ствата и агенции на Владата), при што заед-
нички одлучуваат на теми и политики важни 
за развој на граѓанскиот сектор. Оттаму и 
важноста на овој механизам за учество.

Ваквиот механизам е важен за граѓанските 
организации, но истиот бара и информира-
ност кај самите организациите за неговото 
постоење и функционирање. Токму затоа и ги 
прашавме граѓанските организации во опфа-
тениот примерок дали воопшто слушнале за 
ова тело. Повеќе од три четвртини од органи-
зациите (78 %) велат дека слушнале за Сове-
тот за соработка со и развој на граѓанскиот 
сектор. Сепак,  само 45 % од овие организа-
ции (кои слушнале за Советот) ги познаваат 
претставниците на граѓанските организации 
што ја покриваат нивната конкретна област 
во рамките на Советот. Ова може да биде 
една од причините зошто дури 77 % од оние 
кои слушнале за Советот изјавиле дека не 
предложиле никакви мерки или активности 
до претставниците. 

Дополнително, ги прашавме организациите 
кои дале предлози до своите претставници 
колку се задоволни од имплементацијата на 
нивните предлози. Средната оценка што го 
отсликува нивното задоволство е 3,05. (до-
биена на скала од 1 до 5, каде што 1 значи 
„вашите предлози воопшто не беа разгледа-
ни и имплементирани“, а 5 дека „предлозите 
биле целосно разгледани и имплементира-
ни“). Сепак, треба да се има на ум дека само 
20 организации испратиле свои предлози до 
Советот и, оттаму, оваа бројка не можеме да 
ја сметаме за целосно сигурна или за довол-
но прецизна.  

Во однос на задоволството од работата на 
самиот Совет, ги прашавме организациите 
кои слушнале за самиот Совет за нивната 
перцепција. Просечната оценка на задовол-
ството во овој случај е 2,65, на скала од 1 до 
5, каде што 1 значи дека „воопшто не се за-
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доволни“, а 5 дека „се целосно задоволни“. 
Ваквите податоци укажуваат на потреба за 
поголема видливост на членовите на Сове-
тот и поголема комуникација во граѓанскиот 
сектор за можностите што ги нуди Советот, 
како механизам за учество на граѓанските 
организации во одлуките.

Графикон 50 П:
Дали сте слушнале и дали сте запознаени со 
Советот за соработка и развој на граѓанскиот 
сектор?

 Да

 Не 

22%

78%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори, N = 113

Секторски работни групи 

Секторската работна група (СРГ) е меѓуинсти-
туционално тело задолжено да дава совети и 
да го обезбеди потребниот консензус на сите 
главни актери во даден сектор од ИПА II. Исто 
така, секторските работни групи (СРГ) се сек-
торски механизам за координација и се дел 
од пошироката рамка за координација и за 
дијалог за националните стратегии, а се фор-
мирани од страна на надлежните министер-
ства.22 Постојат вкупно дванаесет вакви СРГ, 

22 Извештај во сенка од следењето на работата 
и ефектите на секторските работни групи во 
периодот од јануари 2019 до февруари 2020, Со 
дијалог до ЕУ, Издавач ФООМ, Божовиќ Стојкоска 
Сања и другите, достапно на https://dijalogkoneu.
mk/wp-content/uploads/2020/12/FOOM-Izvestaj-vo-
senka-CELOSEN.-SITE-SRG.pdf

на различни теми23. Во секоја суштина, овој 
механизам треба да обезбеди кохезија меѓу 
различните чинители, како што се државните 
институции и граѓанскиот сектор, во однос 
на националните политики што ги предлага-
ат и имплементираат надлежните министер-
ства. Оттаму, ваквиот механизам е интересен 
за нашето истражување, пред сè затоа што 
предвидува и учество на граѓанскиот сектор.

Првото прашање во однос на СРГ коешто им 
беше поставено на граѓанските организации 
од нашиот примерок е дали слушнале и дали 
се запознаени со ваквиот механизам. Повеќе 
од половина од организациите не слушнале 
ниту се запознаени со СРГ како механизам 
за учество. Дополнително, само 13 % од ор-
ганизациите во нашиот примерок имаат свои 
претставници во СРГ, а пак 17 % учествувале 
во процесот на избор на свои претставници 
во СРГ.

Графикон 51 П:
Дали сте слушнале и дали сте запознаени со СРГ 
како механизам за учество?

 Да

 Не 

52%
48%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори, N = 113

Со оглед на малиот број организации кои од-
говориле дека имаат свои претставници во 
СРГ, не постои можност да се анализираат 

23 Со дијалог кон ЕУ, Секторски работни групи, 
достапни на https://bit.ly/3dj1BhC
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податоците за различните секторски работ-
ни групи, односно со оглед на малиот број од-
говори на тие прашања, не би можеле да из-
ведеме какви било позначајни заклучоци. Од 
граѓанските организации кои се запознаени 
со работата на СРГ, како механизам за уче-
ство (48 % од вкупниот примерок), побаравме 
да го оценат нивното задоволство на скала 
од 1 до 5, каде што 1 значи дека „воопшто не 
се задоволни“, а 5 дека „се многу задоволни“. 
Средната оценка на задоволството во овој 
случај е 2,.7, што е потпросечната вредност, 
имајќи на ум дека во овој случај оценката 3 
претставува „ниту задоволни, ниту незадо-
волни“.

39%

20%

17%

20%

4%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
N = 54

Графикон 52. П: 
На скала од 1 до 5, каде што 1 е „воопшто не сте 
задоволни“, а 5 „многу задоволни“, како би ја 
оцениле работата на секторските работни групи?  
(прашањето им е поставено само на оние кои се 
запознаени со секторските работни групи)

1 2 3 4 5

Генерално, од ова можеме да заклучиме дека 
запознаеноста на граѓанскиот сектор со СРГ 
е мала. Ова дополнително придонесува за 
ниското учество и за нискиот степен на за-
доволство од СРГ, како механизам. Сепак, 
ваквите резултати укажуваат и на можноста 
за повеќе активности за информирање на 
граѓанските организации и нивно мотиви-
рање за користење на ваквиот механизам за 
учество во процесот на креирање на полити-
ките.

Тематски работни групи

Како последен механизам за учеството на 
граѓанските организации ги разгледавме 
работните групи кои се формираат од страна 
на извршните државни институции по однос 
на специфични теми. Ваквите механизми за 
учество најчесто се организираат ад хок, од-
носно според потреба на Владата, одредено 
министерство, Собранието на Република Се-
верна Македонија или потребите на локално 
ниво, од страна на самите општини. Пример 
за вакви работни групи е Работната група за 
креирање на Законот за младинско учество и 
младински политики, каде што беа вклучени 
граѓанските организации, а самата работна 
група беше формирана од страна на Собра-
нието на Република Северна Македонија.24 
Имено, само околу една третина (34 %) од 
организациите во нашиот примерок изјавиле 
дека имаат свои претставници во работните 
групи за специфични активности и политики. 
Најголем дел од организациите кои учеству-
ваат во ваквиот тип механизам за учество, 
учествуваат во 1 до 3 работни групи.

24 Работна група за креирање на Закон за млади, 
формирана од страна на Собранието во март 2018 
година, достапни информации на http://www.
zakonzamladi.ams.gov.mk/zakon-za-mladi/rabotna-
grupa-za-zakon-za-mladi/

 Работната група формирана од страна на  
Собранието ја заврши својата работа во јануари 
2020 година, кога беше донесен Законот за 
младинско учество и младински политики.
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Графикон 53. П: 
Дали имате свои претставници во работните 
групи?

66%

34%

 Да

 Не

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

Иако само мал број организации имаат ис-
куство со оваа форма на учество, сепак ги 
прашавме оние кои учествуваат да ни дадат 
оценка на скала од 1 до 5, каде што 1 значи 
дека „воопшто не се задоволни“, а 5 дека „се 
многу задоволни“ од ваквиот пристап. Про-
сечната оценка добиена за работните групи 
како механизам за учество е 3,18, што е нај-
голема вредност во однос на другите меха-
низми за учество во нашата анализа.

На крајот од овој сегмент, дополнително ги 
прашавме организациите зошто досега не 
учествувале во работните групи.

Графикон 54. П: 
Зошто не сте учествувале во работните групи?

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

 Не бевме информирани за тоа каде можеме 
да се обратиме

 Не знаевме дека има работни групи за 
тематики поврзани со нашата работа

 Ретко застапуваме и учествуваме

 Не сакаме, нашите предлози ретко се земени 
предвид

 Немаме доволно време

8%
10% 9%

35%

17%

Најчести причини за неучеството на испита-
ниците во работните групи се неинформира-
носта, односно незнаењето каде можат да 
се обратат за ваков вид механизми (35 %) и 
незнаењето дека има работни групи за теми-
те и за проблематиките поврзани со нивна-
та работа (17 %). Оттаму, кога се зборува за 
работни групи, кои се ад хок групи и тешко 
можат да се следат поради недостиг од си-
стемски распоред на работа, особено е ва-
жен аспектот на навременото информирање 
на граѓанските организации кои работат 
на конкретните тематики. Недоволното или 
ненавременото информирање би можело да 
биде една од основните причини за малото 
учество на граѓанските организации во ва-
ков вид  застапување, а дополнително важен 
може да биде и фактот што информациите 
кога се формираат работни групи не се секо-
гаш јавно достапни.
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5.2.3.ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА УЧЕСТВО ВО 
ВРЕМЕ НА КОВИД-19

Во овој дел на истражувањето се фокусира-
ме на учеството на граѓанските организации 
и на формите на организирање во време на 
КОВИД-19 епидемијата. Клучен аспект во овој 
дел е прашањето дали и ако да на кој начин 
граѓанските организации учествувале во 
креирањето на мерките и политиките за вре-
ме на КОВИД-19 епидемијата. За таа цел, ќе 
се осврнеме на базичните податоци добиени 
за периодот од 2018 до 2019 година, однос-
но на одговорите за тој период добиени од 
граѓанските организации и преку директна 
споредба ќе пробаме да заклучиме дали уче-
ството на граѓанскиот сектор останало исто, 
се намалило или се зголемило за време на 
кризата.

Појдовна точка претставува самата актив-
ност на граѓанските организации, односно 
дали тие креирале предлози за активности 
и политики за време на КОВИД-19 кризата. Од 
резултатите (графикон 55) можеме да забе-
лежиме дека постои значителен пад во вклу-

ченоста на организациите во активностите 
поврзани со креирањето на предлог-мерки-
те, споредено со периодот од 2018 до 2019 
година, процентот на организации кои кре-
ирале предлог-активности се намалил за 21 
% процент.

Дополнително, повторно го поставивме пра-
шањето за тоа дали организациите биле по-
канети од страна на државните институции 
(без оглед на тоа дали се национални или ло-
кални) да учествуваат во креирањето мерки 
или политики за време на кризата. За разлика 
од временскиот период од 2018 до 2019, за-
бележуваме голем пад на процентот органи-
зации кои биле поканети за време на кризата. 
Ако во 2018-2019 година 62 % од испитаните 
организации биле поканети да учествуваат 
во презентирање на своите предлози дирек-
тно пред институциите, за време на кризата 
овој процент паѓа на 20 %.  Ова укажува на го-
лема разлика во пристапот на државните ин-
ституции и на граѓанскиот сектор и сериозно 
намалено учество на граѓанските организа-
ции во креирањето на политиките и мерките 
за справување со кризата.

Графикон 56. П: 
Дали вашата организација била поканета 
од страна на државните институции да ги 
презентирате своите предлози за активности 
и политики (од 2018 до 2019 и за време на 
КОВИД-19 кризата во 2020 година)?

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

  Да     Не

За време на  
(КОВИД-19 криза)

20%

80%

2018-2019

38%

62%

Графикон 55. П: 
Дали вашата организација креирала предлози 
за активности и политики во приодот од 2018 до 
2019 ( за време на КОВИД-19 кризата)? 

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

  Да     Не

76%

24%

2018-2019

55%

45%

За време на  
(КОВИД-19 криза)
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Дополнително, повторно ги прашавме орга-
низациите дали за време на кризата поврза-
на со КОВИД-19 самите организирале средби 
со државните институции за презентирање 
на нивните предлог-мерки. Во периодот од 
2018 до 2019, 76 % од организациите кои 
креирале предлог-активности и мерки сами 
организирале средби со надлежните инсти-
туции. За време на кризата, овој процент паѓа 
на 53 %. 

Графикон 57. П: 
Дали самите сте организирале средби со 
надлежните институции за презентирање на 
вашите креирани мерки и активности од 2018 до 
крајот на 2019 година и за време на КОВИД-19 
кризата?

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

  Да     Не

76%

53%

2018-2019

24%

47%

За време на  
(КОВИД-19 

криза)

Ваквиот развој на настаните укажува на две 
можни, но не исклучиви теории за падот на 
бројките. Прво, за време на кризата органи-
зациите немале доволно капацитети и са-
мите биле погодени од кризата, и не биле во 
можност да развиваат предлог-активности 
и политики. Второ, државните институции 
немаат отворени канали за комуникација со 
граѓанските организации. Овде е важно да 
се потенцира дека намаленото учество на 
граѓанските организации не се должи само 
на неповикувањето од страна на институ-
циите,  туку и на намалената проактивност 
на страна на граѓанските организации, како 

што покажуваат и самите податоци (гра-
фички прикази 56 и 57), што секако  може да 
биде условено од влијанијата на кризата со 
КОВИД-19 и на две директно поврзани со-
стојби: (1) кога станува збор за успешно за-
стапување, граѓанските организации повеќе 
веруваат во директни средби отколку во 
електронска комуникација, а притоа самата 
криза и мерките што произлегуваат од неа 
не дозволуваат директни физички средби; 
(2) граѓанските организации се директно по-
годени од кризата и не се во можност да се 
организираат соодветно за време на панде-
мијата.   

Како и во периодот од 2018 до 2019 година, 
така и за време на кризата со КОВИД-19 оние 
организации кои дале свои предлози за ак-
тивности и политики, најчесто го правеле тоа 
во координација со други организации од нив-
ното поле на дејствување (за време на кризата  
83 % од испитаните организации, 79 % во 
периодот од 2018 до 2019 година). Дополни-
телно, 85 % од организациите кои креирале 
предлози, ги разработиле заедничките цели 
и дополнителните идеи во соработка со ор-
ганизациите од нивното поле на дејству-
вање (во периодот од 2018 до 2019 година, 
овој процент е 88 %). Повторно, како најчеста 
форма на координирање се јавуваат нефор-
малните мрежи на организациите (31 %), по 
што следуваат партнерите од претходните 
активности, кои не се дел од формалната или 
неформалната мрежа (26 %) и формалните 
мрежи (24 %). Ваквите податоци укажуваат 
на тоа дека вмреженоста на организации-
те е мошне значајна, особено во креирање-
то на предлозите за активности и политики 
кои понатаму ги застапуваат пред извршните 
власти.

Со оглед на тоа дека бројот на организации 
кои креирале свои предлози за активности и 
политики значително се намалил, а се нама-
лил и бројот на организациите кои застапу-
вале, не треба да зачудува фактот дека са-
мите алатки за комуникација бележат помала 
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искористеност за време на КОВИД-19 кризата 
(особено личните средби), со исклучок на ви-
деокомуникацијата25. 

Графикон 58. П: 
На кој начин стапивте во комуникација со 
државните институции (прашањето се однесува 
на 2020 година и за време на Ковид-19 кризата)?

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
N = 85

 е-маил

 Лични средби

Телефонски разговори

 Видеокомуникација

 Вибер/Whatsapp

4%

20% 20%

41%

29%

Промени во вредностите има и во одговори-
те на прашањето што ќе ви го олеснеше при-
стапот за застапување на вашите идеи. За 
време на кризата, испитаните организации 
во нашиот примерок сметаат дека комуни-
кацијата со државните институции би била 
многу полесна доколку имале отворени по-
вици за идеи (раст од 14 % во споредба со 
периодот 2018-2019), директни покани за 
состаноци, како и можност електронски да 
го дадат својот придонес и идеи (раст од 12 
%, во споредба со 2018-2019). Епидемијата, 
исто така, имаше ефект врз јавните дискусии 
како еден од можните механизми за олесну-
вање, односно можеме да забележиме дека 

25 Веб-платформата како алатка не е додадена како 
можен одговор за време на КОВИД-19 кризата, 
бидејќи Владата директно ги менуваше законите 
за време на вонредната состојба.

има опаѓање кај јавните дискусии, а зголему-
вање на можноста за користење видеоврски 
за комуникација.

Графикон 59. П: 
Што ќе го олеснеше вашиот пристап за 
застапување на вашите предлог- активности 
(прашањето се однесува на 2020 година и за 
време на КОВИД-19 кризата)?

30%

51%

44% 44%

30%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори (N = 113)

 Покани за состнаоци (директни)

 Отворени повици за идеи

 Отворени повици за идеи2

 Јавни дискусии преку видеоврска

 Јавни дискусии преку видеоврска3

Со оглед на тоа дека за време на КОВИД-19 
кризата многу помал број организации заста-
пувале, бројките добиени за одделните ми-
нистерства, јавни функции и начини на кому-
никација со институциите се неспоредливи 
со оние од 2018 до 2019 година. Дополнител-
но, многу е мал бројот на организациите кои 
активно застапувале во овој период, па от-
таму не би можеле да извадиме статистички 
значајни заклучоци од тие податоци. Затоа, 
во овој дел нема да ги претставиме таквите 
податоци. Но, за разлика од периодот од 2018 
до 2019 година, граѓанските организации 
значително пониско го оценуваат односот 
на властите за координирање и комуници-
рање со нивната организација (2,40, додека 
за временскиот период 2018-2019 оценката е 
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2,96) и за имплементација на предлозите од 
оние кои ги доставиле своите предлози (2,72, 
додека за временскиот период 2018-2018 
оценката е 2,85). Ваквото опаѓање укажува 
на тоа дека граѓанските организации не се 
задоволни од властите во однос на вклучу-
вањето на граѓанските организации во креи-
рањето на мерките за време на кризата. До-
полнително, ваквиот пад на задоволството 
треба и натаму да биде набљудувано и да се 
изнајдат механизми за учеството на граѓан-
ските организации во креирањето на криз-
ните мерки и политики.

Графикон 60. П: 
Како би го оцениле односот на властите за 
координирање и комуницирање со вашата 
организација и како го оценувате односот 
за имплементација на предлозите кои сте 
ги доставиле (од 2018 до 2019 и за време на 
КОВИД-19 кризата во 2020)?

База на податоци: истражување на граѓанските организации,  
N = 72 и N = 113, во однос на прашањата за КОВИД-19

 2018-2019     2020 (КОВИД-19 криза)

Како го оценувате 
односот за 
имплементација на 
предлозите кои сте 
ги доставиле?

Како го оценувате 
односот на властите 
за координирање 
и комуницирање со 
вашата организација?

2,85
2,72

2,96

2,4

За време на кризата, паѓа и процентот на ор-
ганизации кои организирале или учествувале 
на јавен собир или протест. Овој процент за 
време на КОВИД-19 кризата изнесува 11 % од 
вкупниот број испитани организации (26 %). 
Ваквиот тренд на опаѓање на овој механизам 

за притисок и застапување не изненадува, 
пред сè бидејќи една од главните препораки 
на властите беше и сè уште е да се избегнува 
организирање масовни собири, односно ор-
ганизирањето ваков тип активности во од-
редени месеци беше целосно забрането26.

Од друга страна, пак, механизмите за ди-
ректно учество на граѓанските организации 
продолжија со својата работа. Советот за 
соработка со и развој на граѓанскиот сектор 
за време на кризата со КОВИД-19 одржа 10 
дописни седници27. Во овој период се зголе-
ми процентот на организации кои не биле во 
контакт и/или не предложиле никакви мерки 
во нивниот делокруг на работа - од 77 % во 
периодот од 2018 до 2019 на 83 % за време 
на КОВИД-19 кризата, односно само 17 % од 
испитаните организации имале контакт или 
предложиле мерки од нивниот делокруг на 
работа до Советот.

Дополнително, се намали и учеството на 
граѓанските организации во работни групи 
како ад хок тела за учество. Имено, за време 
на КОВИД-19 кризата само 17 % од организа-
циите учествувале во работна група. Една од 
можните причини за падот на овие бројки е 
и политичката криза, односно преземањето 
на законодавната власт од страна на Вла-
дата на Република Северна Македонија28, по 
распуштањето на Собранието на Република 
Северна Македонија. Втора можна причина 

26 „Забрана за секакви јавни собири, рестораните 
и кафулињата да работат до 18 часот“, 
360 степени, март 2020, достапно на 
https://360stepeni.mk/novi-merki-zabrana-za-
sekakvi-javni-sobiri-restoranite-i-kafulinata-da-
rabotat-do-18-chasot/

27 Совет за соработка со и развој на граѓанскиот 
сектор, период од почетокот на 2020 година до 31 
декември 2020 година, https://www.nvosorabotka.
gov.mk/?q=node/99ѕ

28  Член 126 од Уставот на Република Северна 
Македонија гласи: „При постоење на воена 
или вонредна состојба Владата, во согласност 
со Уставот и со законите, донесува уредби 
со законска сила“. Вонредната состојба беше 
прогласена 18.3.2020 година. 
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е тоа што институциите се свртеа кон сани-
рање на штетите од кризата предизвикана од 
КОВИД-19, а со тоа и кон концентрирање на 
ресурсите кон тие процеси29.

Сè на сè, кризата предизвикана од КОВИД-19 
епидемијата имаше сериозни ефекти врз уче-
ството на граѓанските организации во но-
сењето одлуки. Од една страна, граѓанските 
организации продуцираа значително помал-
ку предлози за активности и политики, а од 
друга страна државните власти не најдоа 
начин како да ги вклучат организациите во 
процесите за санирање на штетите предиз-
викани од кризата. Ваквиот тренд може да 
има долгорочни влијанија врз довербата на 
граѓанскиот сектор за нивно учество на долг 
рок, но останува тоа да се набљудува во го-
дините што следуваат.

5.2.4.ЕФЕКТОТ ОД КРИЗАТА СО 
КОВИД 19 ВРЗ КАПАЦИТЕТИТЕ НА 
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во претходните сегменти од истражување-
то ги разгледувавме ефектите врз застапу-
вањето и креирањето на активностите и по-
литиките на граѓанските организации пре-
дизвикани од КОВИД-19 кризата. Иако може-
ме да забележиме големи падови во учество-
то на организациите, сепак, не е адресирано 
прашањето каков е ефектот на кризата врз 
самите организации и нивните капацитети за 
работа. Оттаму, во овој дел од истражување-
то ќе ги анализираме податоците добиени од 
организациите за тоа како кризата влијаела 
врз нивните капацитети.

Првото прашање во овој сегмент кое им го по-
ставивме на организациите беше прашањето 
дали нивната организација спроведувала ак-
тивности за време на кризата предизвикана 
од КОВИД-19 епидемијата. Иако најголемиот 
број организации организирале активности 

29 Информација од 52. седница на Владата на РСМ 
за ребаланс на буџетот 2020 година, достапна 
тука https://vlada.mk/node/21404

(78 %), нешто помалку од една четвртина на 
организациите воопшто не организирале ак-
тивности (22 %).

Графикон 61. П: 
Дали вашата организација имплементираше 
активности за време на КОВИД-19 кризата

22%

78%

 Да

 Не

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

Од оние организации кои изјавиле дека спро-
ведуваат активности, можеме да заклучиме 
дека организациите ги трансформирале сво-
ите активности кон дигиталните алатки. Име-
но, нешто помалку од половина од организа-
ции кои спроведувале активности за време 
на кризата, состаноците со своите консти-
туенти ги одржувале преку интернет-врска. 
Дополнително, организациите ги адаптирале 
своите пристапи за конференции, со тоа што 
пристапиле кон организирање виртуелни 
конференции преку интернет-врска. Околу 
35 % од организациите, исто така, спрове-
ле кампања за информирање на граѓаните 
и граѓанките за мерките за заштита од КО-
ВИД-19.
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Графикон 62. П: 
Какви активности спроведувавте за време на 
КОВИД-19 кризата (2020)? 

6%

45%

37%
35%

29%

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
N = 88

 Онлајн состаноци со вашите конституенти

 Онлајн конференции

  Активности за информирање на граѓаните за меркте за за-
штита од Ковид-19

 Хуманитарни активности

 Воспоставување  броеви за директна помош на граѓан(к)ите

Дополнително, ги прашавме граѓанските 
организации каков бил ефектот од кризата 
врз нивното материјално работење. Па така, 
44 % од организациите во нашиот примерок 
изјавиле дека финансирањето на опреде-
лен проект било одложено поради КОВИД-19 
епидемијата. Дополнително, 23 % од орга-
низациите изјавиле дека финансирањето на 
некој  нивни проект било прекинато за време 
на кризата предизвикана од КОВИД-19. Иако 
немаме референтна бројка за ваквите пода-
тоци во периодот пред кризата и не може-
ме да споредиме дали прекинувањето или 
одложувањето на проектите пред кризата е 
феномен што се појавува често, сепак е алар-
мантно што голем број од организациите се 
соочуваат со вакви финансиски тешкотии за 
време на кризата. Ваквата финансиска ситу-
ација се одразила и врз бројот на вработе-
ните во организациите од нашиот примерок. 
Имено, 28 % од организациите изјавиле дека 
кризата придонела за намалување на бројот 

на вработените во нивната организација, 
додека пак 30 % од организациите изјавиле 
дека поради кризата се намалени платите во 
нивната организација.

Графикон 63. П: 
Како кризата со КОВИД-19 влијаеше врз вашата 
организација?

База на податоци: истражување на граѓанските организации, 
сите одговори N = 113

 Финансирањето на одреден проект беше одложено

 Платите во вашата организација се намалија

 Се намали бројот на вработените

 Се прекина проект

44%

30% 28%
23%

На крајот, ги прашавме организациите дали 
поседуваат доволно техничка и дигитална 
опрема за да можат да работат од дома, по-
читувајќи ги мерките за заштита на своите 
вработени од КОВИД-19 епидемијата. 34 % од 
организациите немаат доволно опрема за да 
можат да работат од дома, додека пак 66 % 
од организациите во нашиот примерок имаат 
доволно техничка и дигитална опрема за да 
можат да работат од дома.
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6.ЗАКЛУЧОЦИ 

Анализирајќи ја демократијата како форма 
на државно уредување, голем број автори 
заклучуваат дека суштината на градење и 
опстојување на демократските општества 
е граѓанскиот ангажман и вклученоста на 
граѓаните во процесите на една држава. От-
таму, како релативно млада демократија (30 
години), Република Северна Македонија сè 
уште има простор за совладување и за уна-
предување на граѓанскиот ангажман. Имајќи 
го ова на ум, во нашата студија забележавме 
неколку важни аспекти и поврзаности меѓу 
различните параметри кои влијаат на граѓан-
ското учество како такво и сметаме дека ис-
тите треба да се земат предвид при натамош-
ните анализи.

Според резултатите добиени од ова истра-
жување и од претходно спроведените срод-
ни истражувања, граѓаните немаат доверба 
во можностите за и во придобивките од нив-
ното учество, па оттаму и граѓанскиот анга-
жман е на пониско ниво и бележи дополните-
лен пад во однос на минатите години. Секако, 
на тоа значително влијае и кризата со КО-
ВИД-19, иако истата - од друга страна - отво-
ра простор за дополнително ангажирање на 
граѓаните за поддршка на нивните сограѓани 
од потесната или од пошироката заедница. 
Дополнително, вклученоста на граѓаните 
зависи и од реакциите на надлежните вла-
сти, па затоа нивното директно учество во 
креирањето на политиките и залагањето за 
менување на состојбите е директно поврза-
но со исполнителноста на надлежните тела 
и на одговорните лица. Иако таквите пода-
тоци укажуваат на одредена разочараност и 
поврзаност со податоците за задоволството 
од местото на живеење, традиционалните 
начини на учество преку гласање останува-
ат важни за граѓаните и редовно се користат 
како најчеста форма на учество.

Дополнително, може да се заклучи дека 
граѓанското учество е почесто кај оние 
граѓани кои чувствуваат дека припаѓаат на 
својата заедница и кај оние граѓански орга-
низации кои се вмрежуваат со другите орга-
низации. Ова подразбира дека се потребни 
механизми за потесна соработка и за вклу-
чување на граѓаните, како и за здружување 
на организациите, но и за едукација и навре-
мено информирање на двете целни групи за 
овие механизми, со цел да се унапредат про-
цесите на граѓанско учество и да се зголеми 
квалитетот на креираните мерки и политики, 
вметнувајќи ја во нив клучната компонента 
за нивната успешност – реалните потреби на 
граѓаните и на заедницата. 

Младите, во споредба со другите возрасни 
групи, се значително понезадоволни од сво-
ето место на живеење (локално, но и гене-
рално - од земјата), помалку веруваат во тоа 
дека можат да влијаат врз одлуките и многу 
повеќе се гледаат себеси во странство. Вак-
виот тренд, карактеристичен и за претходни-
те истражувања, укажува на голема потреба 
за активно вклучување на младите во демо-
кратските процеси и за изнаоѓање решенија 
за подигање на нивната свест за придобив-
ките од нивното вклучување во процесите 
на одлучување на локално и на национално 
ниво. 

Во однос на граѓанските организации, како 
мост меѓу граѓаните и процесите за учество, 
постојат големи шанси за подобрување на 
можностите за нивно вклучување во донесу-
вањето на одлуките. 

КОВИД-19 кризата значително ги намали 
можностите на организациите да застапува-
ат и да имаат отворена дискусија со држав-
ните институции, а дополнително се намали 
и функционирањето на организациите во на-
сока на креирање нови идеи за активности и 
политики за државните институции. Граѓан-
ските организации многу помалку ја користат 
електронската комуникација и е-поштата во 
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споредба со директните средби, а кризата 
не дозволуваше директни средби во текот на 
2020 година. Дополнително, кризата предиз-
вика организациите да оперираат со помалку 
финансиски средства, кои и претходно беа 
ниски, особено за помалите организации и 
за организациите надвор од Скопје. Кризата 
придонесе да излезат на виделина недоста-
тоците во капацитети во однос на опремата 
потребна за функционално оперирање на 
организациите. Ваквата состојба дополни-
телно ги ограничи организациите во нивните 
можности за вмрежување и координирање 
за застапување во време на криза. Оттаму, 
важно е да се земат предвид ефектите и на-
рушувањето на одредени практики од стра-
на на државните институции за вклучување 
на граѓанските организации во процесот на 
креирање и донесување на одлуките, но и да 
се утврдат начините за дополнителна под-
дршка на граѓанските организации.

Релативно краткото постоење на Советот за 
соработка со и развој на граѓанското опште-

ство, прави видливоста за можностите за 
овој тип  учество да биде сè уште на ниско 
ниво, иако постојат тенденции кои укажу-
ваат на тоа дека ваквите механизми имаат 
квалитет и се важни за граѓанското опште-
ство, па треба понатаму да се развиваат и 
да се популаризираат кај организациите, со 
паралелно градење на нивната доверба за 
почесто практикување на овие форми на за-
стапување. 

Генерално, ваквите формални механизми за 
учество на граѓанските организации се по-
малку познати за граѓанските организации. 
Оттаму, потребно е да се работи на видливо-
ста и на запознавањето на граѓанското орга-
низирање во однос на различните можности 
за вмрежување и учество. Дополнително, по-
требно е да се обезбеди пообемна докумен-
тација и релевантни информации за да може 
да се следи конзистентноста на понудата на 
постојните проектни повици и акциските, од-
носно годишните програми, со стратегиските 
документи на надлежните институции. 
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Социо-демографски карактеристики 
на примерокот за истражувањето со 
граѓани и граѓанки

Источен

Североисточен

Пелагониски

Полошки

Скопски

Југоисточен

Југозападен

Вардарски 7%

8%

10%

29%

14%

13%

8%

10%

Регионална дистрибуција

40% 60%

 Урбано 

 Рурално

Во каквo населено место живеете?

50% 50%

 Женски 

 Машки

Кој е вашиот пол?
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Возрасни групи   

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

20%

19%

15%

19%

19%

8%

Која е вашата етничка припадност?

 Македонец/ка

 Албанец/ка

 Друго

25%

11%

64%
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Последно завршено образование

Без формално образование

Основно образование

Средно образование

Факултет/висока школа

Постипломски/докторат/        
специјализација

59%

2%

15%

22%

3%

38%

62%

 Да

 Не

Дали имате платена работа, без оглед на 
тоа дали сте официјално пријавени или не?
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