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Перцепција на вработените граѓани за неетичкото, неморалното и 
незаконското однесување во фирмите и институциите 

 
 
 
 
 

Цели, методологија и примерок 
 

Агенција Рејтинг, за потребите на организацијата Transparency International Macedonia, 

спроведе истражување на јавното мислење чија основна цел беше да се утврди 

перцепцијата на вработените граѓаните за неетичкото, неморалното и незаконско 
однесување во фирмите и институциите во Република Македонија. Истражувањето 

се спроведе преку методот телефонска анкета на репрезентативен примерок од 400 

вработени граѓани од сите 10 општини во регионот на Скопје и по 2 најголеми општини во 

другите 7 региони во Република Македонија.  
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Табела 1: Структура на примерокот:  

% 

Пол 
Машки 49,5 
Женски 50,5 

100 

Возраст 

18-29 години 9.2% 
30-49 години 49.2% 
50-64 години 41.1% 

65 и повеќе години 0.5% 
100 

Степен на образование 

Основно и помалку 5,4 
Средно 53,8 

Вишо и високо 40,8 
100 

Работен статус 

Вработен во приватен сектор 54,4 
Вработен во државен сектор 36,9 

Сопственик на приватен бизнис 8,7 
100 

Етничка припадност 

Македонец 79,2 
Албанец 16,2 
Друго 4,6 

100 

Регион 

Североисточен 6.7 
Источен 10.8 

Југоисточен 11.0 
Скопски 33.6 
Полошки 7.7 

Пелагониски 13.6 
Вардарски 8.0 
Југосападен 8.6 

100 
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1. Анализа на резултатите 
 

Со цел да се утврди подготвеноста на граѓаните да пријавуваат неетичко и незаконито 

однесување во организациите каде што работат, во рамките на оваа анкета, на 

испитаниците најпрво им беше поставено прашањето: „Дали би пријавиле случај на 

неетичко,незаконско постапување?“. Како што може да се забележи и на самиот графикон 

подолу, 70,5% од испитаниците би пријавиле таков случај, додека пак 26,6% одговориле 

дека не би пријавиле. И покрај релативно високиот процент на испитаници кои се 

подготвени да пријават случај на незаконито и неетичко однесување во работните 

организации, не смее да се потцени податокот дека секој четврти вработен во оваа 

држава не би пријавил таков случај.  

Споредувајќи ги резултатите според секторот во кој работат, можеме да забележиме 

извесни разлики во одговорите. Така, дури 32% од вработените во државниот сектор 

одговорија дека не би пријавиле случај на неетичко и незаконито однесување во нивните 

институции, додека пак кај вработените во приватните фирми овој процент изнесува  

23%. 

 
Графикон 1: Дали вие би пријавиле случај на неетичко и неморално однесување во фирмата/институцијата во 

која работите?  

Понатаму, на испитаниците им го поставивме прашањето: „ Дали би пријавиле прекршок 

или кривично дело поврзано со незаконито постапување во фирмата/институцијата во 

која работите?“ 

Како што може да се забележи и од самиот графикон, кога е во прашање прекршување на 

конкретните закони а не морално – етичките кодекси на однесување во работните 

70,5%
26,6%

44,1%
26,4%

8,7%
17,9%

2,9%

Би пријавиле
Не би пријавиле

Сигурно би пријавил
Веројатно би пријавил

Веројатно не би пријавил
Сигурно не би пријавил
Не знам ‐ Без одговор
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организации, постои нешто повисок степен на подготвеност меѓу вработените да ги 

пријавуваат ваквите случаи. 

 
Графикон 2: Дали би пријавиле прекршок или кривично дело поврзано со незаконито постапување во 

фирмата/институцијата во која работите?“ 

Слично како и кај претходното прашање, понизок степен на подготвеност постои кај 

вработените во државниот сектор каде 28% од вработените не би пријавиле ваков случај, 

за разлика од вработените во приватниот сектор каде 21% од испитаниците одговорија 

дека не би пријавиле прекршок или кривично дело поврзано со незаконито постапување 

во фирмата. 

Од особена важност за пријавувањето на неетичко и незаконито постапување во фирмите 

и институциите во државата, претставува степенот на подготвеност на ваквите случаи кај 

граѓаните кои не се директно инволвирани во работата на институцијата, односно не се 

во работен однос со неа. Резултатите покажуваат дека постои значително понизок степен 

на подготвеност да се пријавуваат вакви случаи во ситуации кога сведоци на неетичкото 

или незаконитото однесување во фирмите се граѓани кои не се вработени во нив. Па 

така, на прашањето: „ Дали би пријавиле ваков случајот доколку дознаете за истиот а не 

сте вработен во фирмата/институцијата?“ 45,4% одговориле дека би пријавиле, додека 

48,5% не би пријавиле таков случај. 

 

75,9%

22,1%

46,4%

29,5%

6,7%

15,4%

2,0%

Би пријавиле

Не би пријавиле

Сигурно би пријавил

Веројатно би пријавил

Веројатно не би …

Сигурно не би пријавил

Не знам ‐ Без одговор
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Графикон 3: Дали би пријавиле ваков случајот доколку дознаете за истиот а не сте вработен во 

фирмата/институцијата? 

 

Имајќи ги предвид овие резултати можеме да заклучиме дека кај граѓаните кои не се 

вработени во фирмата или институцијата во која се случува незаконито или неетичко 

однесување, постои понизок степен на подготвеност да се пријавуваат таквите случаи 

најверојатно  поради тоа што овие граѓани не се директно засегнати од таквото 

однесување. Повторно забележуваме понизок степен на подготвеност кај вработените во 

државните фирми (52%), за разлика од вработените во приватните фирми (45%) 

Откако го утврдивме степенот на подготвеност да се пријавуваат случаи на неетичко и 

незаконито постапување во фирмите и институциите, од особенa важност беше да 

утврдиме каде граѓаните би ги пријавиле таквите случаи. Па така, на прашањето „Каде би 

го би го пријавиле случајот?“, 40,3% од испитаниците одговорија дека би го пријавиле во 

некоја надлежна институција, 33,3% би го пријавиле кај нивниот претпоставен, 6,2% во 

невладините организации, 5,4% би го пријавиле во медиумите, додека пак 9,7% од 

испитаниците одговорија дека воопшто не би го пријавиле случајот. 

 

 
Графикон 4: Каде би го би го пријавиле случајот? 

Да
45.4%

Не
48.5%

Не знам ‐Без 
одговор
6.1%

40,3%

33,3%

6,2%

5,4%

9,7%

5,1%

Во некоја надлежна институција

Кај вашиот претпопставен

Кај невладините организации

Во медиумите

Не би пријавил

Не знам / Без одговор
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Вработените во приватниот сектор во значително повисок процент (46%) би го пријавиле 

случајот во некоја од надлежните институции, за разлика од вработените во државниот 

сектор, од кои, само 30% одговорија дека доколку пријават случај за неетичко и 

незаконито однесување во институцијата тоа ќе го сторат кај некоја надлежна 

институција. Вработените во државниот сектор пак, во нешто повисок процент (36%) 

случајот би го пријавиле кај нивниот претпоставен, за разлика од вработените во 

приватниот сектор, кај кои, овој процент изнесува 33%. Интересно е да се напомене дека 

значително повисок процент од вработените во државниот сектор (13%) воопшто не би го 

пријавиле случајот, за разлика од 8% од вработените во приватниот сектор кои не би го 

пријавиле случајот. 

Понатаму, од испитаниците побаравме да ја наведат институцијата која сметаат дека е 

најсоодветна да постапува по ваков вид на пријави. 

 
Графикон 5: Која од државните институции сметате дека е најсоодветна за ваков вид на пријави ? 

 

Како што може да се види од графиконот погоре, 22,6% од испитаниците сметаат дека 

Полицијата треба да постапува по ваков вид на пријави, 18,8% сметаат дека најсоодветна 

би била ДКСК, 17,1% одговорија дека тоа е Народниот правобранител, додека пак 9,7% 

сметаат дека Јавното обвинителство би била најсоодветна институција. 

Вработените во државниот сектор во повисок процент сметаат дека Полицијата е 

најсоодветна институција (28%), за разлика од 19% од вработените од приватниот сектор 

кои го делат нивното мислење. Исто така, вработените во приватниот сектор, во повисок 

процент (22%) сметаат дека најсоодветна институција би била ДКСК, додека 15% од 

вработените во државниот сектор сметаат дека оваа институција треба да постапува по 

пријави за неетичко и незаконито однесување во работните организации. 

22,6%
18,8%

17,1%

9,7%

1,9%

1,6%

0,8%

0,4%

17,4%

9,7%

Полиција

Државна комисија за спречување на корупција

Народен правобранител

Јавно обвинителство

Инспекторат

Сите горе наведени

Зависи од прекршокот

УЈП

Ниту една

Не знам / Без одговор
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Освен подготвеноста да се пријавуваат случаи на неетичко и незаконито однесување, од 

испитаниците во ова истражување беше побарано да одговорат дали досега пријавиле 

некаков случај на корупција.  

 
Графикон 6: Дали некогаш сте пријавиле случај на корупција? 

 

Дури 86,7% од испитаниците никогаш не се нашле во ситуација да пријават корупција, 

10,5% одговорија дека се нашле во таква ситуација но не го сториле поради страв и 

недоверба, додека 2,8% одговорија дека пријавиле случај на корупција. Од оние кои 

пријавиле таков случај, третина одговорија дека случајот бил решен, третина дека 

решавањето на случајот е во тек, а исто така една третина одговорија дека случајот не 

бил решен. 

Од оние испитаници (10,5%) кои одговорија дека се нашле во ситуација но не го 

пријавиле случајот на корупција, најчеста причина поради која се одлучиле да не го 

пријават случајот е стравот (40,6%), 31,4% од нив сметаат дека ништо немало да се 

преземе, 6,2% сметаат дека немале доволно докази, додека пак 6,2% немаат доверба во 

институциите. 

 

 

Да
2,8%

Не ‐ не сум 
бил во 
таква 

ситуација
86,7%

Не поради 
страв и 

недоверба 
10,5%
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Графикон 7: Кои беа причините за непријавување ? 

*Одговори на оние 10,5% кои се нашле во ситуација, но поради одредени причини не пријавиле корупција 

 

Следно се обидовме да ја испитаме довербата која вработените ја имаат во надлежните 

институции во случаи кога би одлучиле да пријават случаи на неетичко и незаконито 

однесување во нивните работни организации. Речиси половина од испитаниците (49,5%) 

одговорија дека надлежните органи ќе постапат и успешно ќе го водат случајот, додека 

пак нешто понизок процент (45,6%) немаат доверба дека надлежните органи ќе постапат 

и успешно ќе го водат случајот. Во однос на ова прашање, вработените во државниот 

сектор имаат поголема доверба во надлежните органи (56%), за разлика од вработените 

во приватниот сектор каде 47% од испитаниците имаат доверба во надлежните органи. 

Кога го анализираме прашањето околу довербата на граѓаните во надлежните органи при 

пријавување случаи на недозволено и незаконито однесување во нивната работна 

организација, неопходно е да го испитаме степенот на институционална заштита која 

граѓаните би ја очекувале кога би се нашле во ситуација да пријавуваат такви случаи. 

Со цел да го утврдиме чувството на заштита, на испитаниците во ова истражување им 

беше поставено прашањето: „Колку се согласувате со следното тврдење: Лицата кои 

пријавуваат случаи со сомнежи на недозволено и незаконито однесување се доволно 

заштитени?“  

Како што може да се види од графиконот подолу, дури 57.7% од испитаниците сметаат 

дека лицата кои пријавуваат случаи со сомнежи на недозволено и незаконито 

однесување не се доволно заштитени. Силно изразеното чувство на незаштитеност во 

случаи кога треба да се пријави незаконито или недозволено однесување, во голема 

мера влијае врз граѓаните да не ги пријавуваат ваквите случаи плашејќи се дека нема да 

добијат соодветна заштита од надлежните институции. 

40,6%

31,4%

6,2%

6,2%

3,1%

12,5%

Страв

Ништо нема да се превземе

Недоволно докази

Недоверба во институциите

Не знае каде да пријави

Без одговор
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Чувството на незаштитеност е нешто поизразено кај вработените во приватниот сектор 

(59%), додека пак кај вработените во државниот сектор овој процент изнесува 52%. 

 
Графикон 8: Колку се согласувате со следното тврдење: Лицата кои пријавуваат случаи со сомнежи на 

недозволено и незаконито однесување се доволно заштитени? 

Понатаму, на испитаниците им беше поставено прашањето: „Дали мислите дека ако 

пријавите некаков случај на незаконито работење за тоа би имале последици ?“ Дури 70% 

од нив одговорија потврдно сметајќи дека би се соочиле со последици доколку се одлучат 

да пријават ваков случај. Високиот процент на увереност кај граѓаните дека при 

евентуалното пријавување на незаконито однесување би претрпеле последици, заедно со 

чувството на недоволна заштита од институциите, во голема мера ги обесхрабрува 

граѓаните да пријавуваат случаи на незаконито работење во нивните организации. 

Повторно, иако разликата е помалку изразена, вработените во приватниот сектор во 

повисок процент сметаат дека би се соочиле со последици (72%), за разлика од 

вработените во државниот сектор (69%). 

 
Графикон 9: Дали мислите дека ако пријавите некаков случај на незаконито работење за тоа би имале 

последици ?  

 

36,2%

57,7%

13,6%

22,6%

23,6%

34,1%

6,1%

Се согласуваат

Не се согласуваат

Целосно се согласувам

Главно се согласувам

Главно не се согласувам

Воопшто не се согласувам

Не знам ‐ Без одговор

Да
70.0%

Не
24.9%

Не знам ‐
Без одговор

5.1%



 

11 | R a t i n g   A g e n c y   © 2 0 1 5  
 

Откако утврдивме дека висок процент од вработените сметаат дека би се соочиле со 

последици доколку пријават случај на незаконито работење во нивните организации, од 

испитаниците во ова истражување побаравме да одговорат од каков тип на последици 

конкретно стравуваат. 

Дури 37.2% од нив сметаат дека стравуваат од губење на работното место, 20.8% 

сметаат дека би се соочиле со притисоци на работното место, 6.8% со деградирање на 

пониска позиција во организацијата, 3.1% со намалување на платата, додека пак 18.0% 

од испитаниците наведуваат дека би се соочиле со повеќе последици. 

 
Графикон 10: Какви би биле тие последици? 

* одговори на оние 75,1% кои на прашањето „ Дали мислите дека ако пријавите некаков случај на незаконито 

работење за тоа би имале последици“ одговориле со „Да“  или „Не знам“ (вкупно 300 испитаници) 

 

Кога ги споредивме добиените резултати со секторот во кој работат испитаниците, 

забележавме интересни разлики. Имено, дури 52% од вработените во приватниот сектор 

го наведуваат „Губењето на работната позиција“ како последица од пријавувањето 

незаконито работење, за разлика од 22% од вработените во државниот сектор кои ја 

наведуваат истата причина. Понатаму, вработените во државниот сектор, во повисок 

процент ги наведуваат „Притисоците на работното место“ (33%), за разлика од 

вработените во приватниот сектор кај кои овој процент изнесува 13%. Исто така, 

вработените во државниот сектор во повисок процент стравуваат од „Деградирање на 

пониска работна позиција“ (12%), за разлика од вработените во приватниот сектор каде 

само 4% од испитаниците ја наведуваат оваа последица во случај да пријават незаконито 

работење во нивната организација. 
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Од добиените резултати се наметнуваат неколку заклучоци. Најнапред, постои 

распространето чувство кај граѓаните дека луѓето кои пријавуваат случаи со сомнежи на 

недозволено и незаконито однесување не се доволно заштитени. Високиот процент од 

57.7% кои го делат ова чувство, претставува силен индикатор дека институционалните 

механизми кои имаат задача да ги штитат граѓаните во случаи кога пријавуваат 

незаконито работење, се недоволно ефикасни и граѓаните имаат низок степен на доверба 

во нив. Понатаму, дури 70% од граѓаните сметаат дека би се соочиле со последици 

доколку одлучат да пријават случај на незаконито работење во нивната организација. 

Доколку се земе предвид високиот процент на граѓани кои сметаат дека не постои 

соодветна заштита за пријавувачите, овој податок, дополнително ги обесхрабрува 

граѓаните да пријавуваат случаи на незаконито работење во нивните организации. 

Од голема важност за пријавувањето на неетичко и незаконито однесување во фирмите и 

институциите е самите вработени да ги познаваат своите права при пријавувањето на 

случаите. Имајќи го предвид ова, истражувањето беше насочено и кон утврдување на 

степенот на информираност кај вработените лица околу правата кои тие ги поседуваат во 

случаи кога одлучуваат да пријават некаква нерегуларност во работењето на нивната 

организација. 

 
Графикон 11: Дали сметате дека сте доволно информирани за правата кои ги имаат граѓаните доколку се 

осмелат да пријават ваков тип на нерегуларности? 

Повеќето од половина испитаници (56,1%) сме сметаат себеси за главно или целосно 

информирани за своите права доколку се осмелат да пријават неетичко или незаконито 

однесување во нивните работни организации. Сепак, треба да се истакне дека дури 

43,6% од вработените лица се чувствуваат главно или целосно неинформирани во однос 

на нивните права. Нискиот степен на информираност за своите права дополнително 
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влијае кај вработените да не ги пријавуваат случаите на нерегуларно работење во своите 

работни организации.  

Најпосле, ги запрашавме испитаниците и дали сметаат дека треба да се воведе систем 

на пријавување на незаконско работење во рамките на институциите и приватните 

фирми. 

 
Графикон 12: Дали сметате дека треба да се воведе систем на пријавување на незаконско работење во 

рамките на институциите и приватните фирми?  

Како што може да се забележи и од самиот графикон, речиси и да нема разлики во 

одговорите на испитаниците без оглед дали се работи за воведување систем на 

пријавување незаконско работење во институциите или пак приватните фирми. 

Вработените кои работат и во двата сектора, во прилично висок процент од над 90% се 

согласни дека треба да се воведе таков систем и во двата сектора. 

 
“Транспаренси Интернешнл-Македонија го спроведува проектот “ Застапување и 
заштита на пријавувачите, вклучувајќи ги медиумите и граѓанското општество”, 
поддржан е од Амбасадата на Кралството Холандија. Истражувањето е подготвено во 
рамките на проектот”. 
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