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Вовед: Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Општествената

одговорност и добротворството на граѓаните од општините Брвеница,
Желино, Сарај и Теарце“, која е спроведена на репрезентативен примерок на
граѓаните во овие четири општини. Целта на истражувањето беше да се
испитаат ставовите на граѓаните за прашањата поврзани со општествената
одговорност и добротворството.

Фондацијата Албиз ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се
базира овој извештај, на Агенцијата за истражување М-Проспект, чија
одговорност беше и методолошката исправност на анкетата.

• Ова истражување се спроведува по прв пат и во него отсуствуваат
референтни точки за споредба на резултатите со претходни истражувања

Методологија и пристап

• Истражувањето е спроведено со телефонска анкета употребувајќи CATI
метод, на случаен примерок од 811 испитаници во четири рурални
општини (N=200 во секоја општина). Маргина на грешка e ±7%, со ниво на
доверба од 95%.

• Податоците беа собирани во периодот од 17 до 26 мај 2022 година. Беа
опфатени четири рурални општини – Сарај, Теарце, Брвеница и Желино.

• За избор на испитаник беше користен методот „Следен роденден“ за
фиксните броеви, додека на мобилните броеви анкетирано беше лицето
кое ќе одговори на повикот. Во истражувањето учествуваа испитаници
постари од 18 години

Прашалник

Подготовката на прашалникот беше одговорност на истражувачката

агенција која прашањата ги заснова на претходни искуства и глобални

истражувања во оваа област.
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Примерок

Популациската рамка на примерокот беше население постаро од 18 години, а

критериуми за репрезентативност беа: пол, етничка припадност, возраст,

образование, работен статус и место на живеење.

• Од 811 испитаници, 51,7% се жени, а 48,3% се мажи. Во поглед на

возраста, 21% се меѓу 18 и 29 години, 18,7% се на возраст од 30 до 39

години, 20,3% се помеѓу 40 и 49 години, 19,5% се на возраст од 50 до 64

години, 20,5% се постари од 65 години. Што се однесува до етничката

застапеност, 83% од испитаниците се етнички Албанци, 16.2% се етнички

Македонци, а останатите се изјасниле дека се друга етничка припадност.

Скоро половина од испитаници се со завршено средно образование

(44,9%). Со завршено основно образование се 29,6%. Со завршено високо

образование се 10,0%, додека со вишо образование се 8,5% од

испитаниците. Со незавршено основно образование се 5,4% од

испитаниците. Повеќе од една петтина од испитаниците (21,5,%) се

вработени во приватна институција, а 10,4% се вработени во јавна

институција. Невработени се 21.7%, пензионирани се 16,0%, а 13,6% се

ангажирани во домашни задачи. Целосен преглед на примерокот е даден

во прилогот.

Обработка и прикажување на резултатите

Собраните податоци се обработени со честота и пропорција на 
одговорите. Податоците се со ниво на доверба од 95 % и со грешка од 
±7%. Резултатите се прикажани во графикони на ниво на целиот 
примерок. Освен со графикони, податоците се прикажани и во бројки
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• I Општествена одговорност на граѓаните

• Во развојот на општеството значајна улога има одговорноста на
граѓаните, нивното влијание и нивното учество во решавањето на
проблемите. На секое функционално општество му се потребни
активни и општествено одговорни граѓани. Овој дел од
истражувањето ги проверува ставовите на граѓаните на општините
Брвеница, Желино, Сарај и Теарце за одговорноста за
општествените проблеми во заедницата, за одговорноста на самите
граѓани и начините за решавање на општествените проблеми.
Покрај тоа, ги проверува ставовите за солидарноста на граѓаните и
јавниот дух изразен преку размислувањата за оправданоста од
неплаќање данок. Дел од прашањата се однесуваат на акциите во
заедницата и учеството на испитаниците во нив, областите во кои
помагаат и начините на кои ја даваат помошта.

• Една третина од граѓаните (33,0%), жители на општините Брвеница,
Желино, Сарај и Теарце сметаат дека државата е одговорна за
решавање на проблемите во нивната заедница. Нешто помал е
бројот (27,9%) на оние кои одговорноста ја лоцираат во општината,
додека за 11,6% одговорноста е кај граѓаните. Многу мал процент
(6,4%) гледаат одговорност кај претпријатијата, додека за 18,9%
одговорноста треба да биде споделена, односно, одговорни се сите
наведени. Ова укажува дека мнозинство од граѓаните (60,9%)
очекуваат институционална поддршка за надминување на нивните
проблеми, без разлика дали таа е државна или општинска.

Графикон 1. Одговорност за општествените проблеми во заедницата

Нема значајни отстапувањата кои се поврзани со демографските

карактеристики на испитаниците. Сепак, може да се забележи дека

етничките Албанци (34,9%) имаат поголеми очекувања од државата за

разлика од етничките Македонци (15,3%). Од друга страна пак,

етничките Македонци во поголем број (38,2%) одговорноста ја лоцираат

кај сите чинители, за разлика од 15,3% од етничките Албанци.
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• При споредбата на резултатите кај четирите општини можат да се

видат неколку разлики: очекувањата од државата се највисоки во

општина Сарај (39,5%), а најниски во општина Брвеница (29,5%); во

Желино имаат највисоки очекувања од општината (36,5%), за

разлика од жителите на општина Брвеница каде очекувањата од

општината се 22,0%; во општина Брвеница, секој четврти граѓани

(25,5%) одговорноста ја лоцира кај сите наведени, за разлика од

жителите на општина Желино каде речиси секој десетти (9,5%) има

вакви очекувања.

• Во иста линија е размислувањето на граѓаните кога се во прашање

начините за решавање на општествените потреби. Најголем број од

нив (46,0%) сметаат дека тоа може да се направи со барање

одговорност од државата и влијание на јавните политики. За околу

една третина (31,2%) излезот е во развојот, образованието и

оспособувањето на граѓаните, а за речиси една петтина (21,0%) тоа

е социјалната и хуманитарна помош на групите во потреба.

Графикон 2. Начини на решавање на општествените потреби
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• И во одговорите на ова прашање може да се види разлика меѓу етничките 

Македонци и етничките Албанци. Првите (41,2%) почесто му давале 

предност на развојот, образованието и оспособувањето на граѓаните за 

разлика од вторите (29,1%). Покрај ова, на одговорите влијаело и 

образованието на испитаниците. Поддршката за развојот, образованието и 

оспособувањето на граѓаните расте со зголемувањето на образовното 

ниво на испитаниците од 22,7% кај оние со незавршено основно до 55,6% 

кај испитаниците со завршено високо образование. Во обратна насока е 

поддршката на социјалната и хуманитарната помош за групите во потреба 

од 27,3% кај испитаниците со незавршено основно образование на 16,0% 

кај оние со завршено високо образование.. 

• Гледано по општини, мнозинство од граѓаните на Желино (53,0%) сметаат 

дека барањето одговорност од државата и влијанието на јавните политики 

е начинот за надминување на потребите на граѓаните. Повеќе од 10 

процентни поени (пп) е разликата со жителите на општина Сарај  (41,5%) 

кај овој одговор. Речиси иста е разликата меѓу општините Теарце (36,0%) и 

Желино (26,5%) кога се во прашање развојот, образованието и 

оспособувањето на граѓаните. Што се однесува до социјалната и 

хуманитарна поддршка за групите во потреба, жителите на Сарај (28,0%) 

се најголеми поддржувачи на овој начин за решавање на потребите за 

разлика од жителите на Брвеница (16,0%).

• Поделени се мислењата на испитаниците за одговорностите на граѓаните. 

Најголем број од нив, 37,9% сметаат дека одговорност на граѓаните е да ги 

почитуваат законите и законските обврски. За 23,0% тоа е учеството во 

добротворните активности, а нешто пониско се учеството во волонтерски 

активности во заедницата (19,7%) и учеството во политички непартиски 

активности (18,6%). 

• Почитувањето на законските обврски почесто го препознаваат жените како 

граѓанска обврска отколку мажите. Студентите најчесто ја препознавале 

оваа граѓанска одговорност во однос на другите испитаници, особено на 

вработените во приватни институции. На одговорите за учество во 

добротворни активности влијаело образованието, па оние со повисоко 

образование во поголем процент ги препознаваат овие активности како 

граѓанска обврска. Што се однесува до учеството во волонтерски 

активности во заедницата, студентите (51,0%) најчесто ја препознавале 

како граѓанска одговорност, а вработените во јавна и приватна институција 

се најбројни меѓу оние кои учеството во политички непартиски активности 

го сметаат за граѓанска одговорност.
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• Мнозинство од граѓаните на општините Брвеница, Желино, Сарај и Теарце

(61,2%) веруваат дека луѓето се солидарни и спремни да помогнат на оние

на кои им е потребна помош. Нешто повеќе од една третина (37,7%) имаат

спротивно мислење, односно мислат дека луѓето се грижат само за себе и

не се заинтересирани за другите.

• Ставовите за солидарноста се дијаметрално спротивни кај етничките

Македонци и етничките Албанци. Додека мнозинство етнички Албанци

(66,9%) веруваат во солидарноста на луѓето, речиси ист број од етничките

Македонци (67,9%) сметаат дека луѓето се грижат само за себе. Разлики

можат да се видат и во однос на работниот статус па така, вработените во

јавни институции (73,8%) многу повеќе веруваат во солидарноста на

луѓето за разлика од оние вработени во приватни институции (54,0%).

Grafiku 3. Përgjegjësia e qytetarëve

8



• Жителите на Брвеница имаат највисоко ниво на недоверба во луѓето и

нивната солидарност во однос на жителите од другите три општини и таа

изнесува 45,5% за разлика од онаа на жителите на Сарај која е 34,0%.

• На прашањето колку за вас е оправдано да избегнувате да плаќате данок?

– нема мнозински одговор. Околу 40,0% од граѓаните биле категорични и

рекле дека никогаш не е оправдано, додека една третина (33,4%) оставаат

резерва и велат дека понекогаш е оправдано да не се плати данок. Не е за

потценување бројот (17,6%) на оние кои рекле дека неплаќањето данок

секогаш е оправдано. Ако се има предвид работниот статус, побројни меѓу

оние кои рекле дека неплаќањето данок секогаш е оправдано се

земјоделците (31,6%), а меѓу оние кои повремено гледаат оправданост во

таквото однесување се невработените (42,0%).

• И кај наодите на ова прашање може да се види разликата во двата

различни ентитети. Над две третини од етничките Македонци велат дека

неплаќањето данок никогаш не е оправдано, за разлика од околу една

третина од етничките Албанци. Да се одбегне плаќањето данок понекогаш

е оправдано за 38,2% од етничките Албанци за разлика од 9,2% од

етничките Македонци

Графикон 4 Ставови за солидарноста на луѓето
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• Од споредбата на одговорите по општини може да се види дека жителите

на Брвеница (24,0%) најчесто го бирале одговорот „секогаш“, за разлика од

оние на Желино (13,0%). И во изборот на одговорот „понекогаш“, најголема

е разлика меѓу жителите на општината Желино (38,5%) и Брвеница

(23,0%), ама во обратна насока, односно граѓаните од Желино почесто

сметаат дека одбегнувањето данок понекогаш е оправдано за разлика од

жителите од Брвеница. Тука се и најкатегорични за неоправданоста на

неплаќањето данок во споредба со другите општини. За овој одговор се

изјасниле 45,5% од жителите на Брвеница за разлика од 35,5% од

жителите на Сарај

• Речиси една половина од граѓаните (49,7%) одговориле негативно на

прашањето „Дали во изминатите 12 месеци имало состаноци на кои се

разговарало за проблемите во вашата месна заедница/ општина?“ За

разлика од нив, околу една третина (34,3%) изјавиле дека такви состаноци

имало, додека 15,2% од граѓаните на четирите општини не знаат дали се

одржале такви активности.

Графикон 5 Оправданост за неплаќање данок
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• Кај ова прашање можат да се видат разлики и во родова смисла. Така, 

мажите (41,3%) почесто одговарале потврдно на прашањето за разлика од 

жените (27,7%). Исто така, жените се помалку информирани за 

одржувањето на ваквите настани, односно тие почесто го избирале 

одговорот „не знам“ (21,0%) за разлика од мажите (8,9%). И возраста 

имала влијание на одговорите па така, испитаниците кои се во 

најпродуктивните години од животот односно меѓу 30 и 49 години најчесто 

одговарале со „да“ (46,7%, односно 43,6%). 

• Уште една разлика произлегува од  демографските карактеристики на 

испитаниците односно од нивната етничка припадност па така, етничките 

Албанци биле посигурни во одговорите и 38,3% од нив изјавиле дека 

имало такви состаноци, а 11,9% рекле дека не знаат. За разлика од нив, 

14,5% од етничките Македонци рекле дека имало такви состаноци, а 

речиси една третина или 32,8% рекле дека не знаат. Потврдниот одговор 

расте и со степенот на образование на испитаниците од 22,7% кај оние со 

незавршено основно до 40,7% кај оние со завршено високо образование.
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• Групирани податоците по општини покажуваат дека жителите на општина
Желино (38,5%) почесто одговарале со „да“ за разлика од жителите на
општина Брвеница (27,5%). Кај другите два одговори нема поголеми
разлики.

• Од оние речиси една третина кои изјавиле дека имало такви состаноци во
заедницата, еднаш или неколку пати учествувале вкупно 23,2% од
граѓаните. И покрај тоа што знаат дека имало состаноци, 8,3% не
учествувале на нив. Незначителна е бројката на оние кои учествувале
многу пати и изнесува само 2,7%.

• Во графиконот 7 може да се види дека иако бројот на оние кои изјавиле
дека луѓето од нивната заедница доброволно се организирале да направат
нешто корисно во последните 12 месеци е највисок, сепак тие не се
мнозинство. Нешто повеќе од една третина (36,9%) одговориле со не, а
речиси идентичен е бројот на оние кои рекле дека не знаат (16,4%) со
одговорите на претходното прашање. Нема значајни разлики базирани на
демографските карактеристики на испитаниците или такви кои
произлегуваат од географските карактеристики.

• Прашани дали и колку тие лично учествувале во таквите активности, околу
една четвртина (24,9%) рекле дека учествувале еднаш или неколку пати.
Мал е бројот на оние кои учествувале многу пати и изнесува 3,8%. Од
оние 46,0% кои рекле дека луѓето од нивната заедница доброволно се
организирале, 16,6% не учествувале во тие активности.

Графикон 6 Средби за проблемите во заедницата во последните 12 месеци
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• Мнозинство од граѓаните (53,3%), волонтерски, односно без надомест,

лично и помагале на својата заедница, додека 44,4% одговориле

негативно. Побројни меѓу оние кои лично помагале се мажите, односно

59,7% од нив за разлика од 47,3% од жените. И возраста имала влијание

на вклученоста во помагањето на заедницата. Помошта расте со

зголемувањето на возраста на испитаниците од 47,1% кај оние меѓу 18 и

29 години до 58,9% кај оние на возраст од 50 до 64 години. Исто е и

влијанието на образованието, како се зголемува образовното ниво, така се

зголемува бројот на оние кои и помагаат на заедницата и тоа од 38,6% кај

оние со незавршено основно до 61,7% кај оние со завршено високо
образование.

Графикон 7 Доброволна самоорганизација на луѓето во заедницата 

во последните 12 м. 
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• Од аспект на етничката припадност, етничките Македонци почесто

помагале во заедницата (63,4%) за разлика од етничките Албанци (51,7%).

Разлики можат да се видат и од аспект на работниот статус на

испитаниците. Поголема поддршка и помош на заедницата и давале

вработените во јавниот сектор (69,0%), во однос на оние од приватниот

сектор (57,5%), а особено во однос на земјоделците (42,1%) и

ангажираните во домашни обврски (40,9%).

• Испитаниците кои лично биле вклучени во помагање на заедницата

(53,3%), прашани во која област ја дале поддршката, најчесто одговарале

дека тоа се црквите и верските заедници (13,1%) или социјалните и

хуманитарни работи (10,4%). Секоја друга област има поддршка која е под

10%. Поддршка за активности за деца и млади дале 7,0% од оние кои

биле вклучени, здравјето и здравството и животната средина се 3,6%,

односно 3,2%. Еднаква е поддршката за лица со посебни потреби и

етнички заедници (2,0%), а другите се под 2%, односно под 1%.

Графикон 8 Лична помош на заедницата без надомест 

14



• Од оние кои дале поддршка (53,3%), секој петти граѓанин поддршката ја

дал во пари (21,9%), додека 15,2% тоа го направиле преку доброволна

работа. Вкупно 7,6% од испитаниците платиле членарина, а 7%
учествувале во активностите.

Графикон 9 Област во која се одвивала личната помош на 

заедницата 
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• Ако се анализираат одговорите по општини, може да се види дека

доброволната работа без надомест најчесто ја користеле жителите на

општина Сарај (35,7%), за разлика од жителите на Желино каде таква

помош практикувале 21,4% од испитаниците. Во Желино пак, поголем е

бројот на оние кои учествувале во активности (24,5%) за разлика од оној

во Брвеница кој изнесува 7,4%. Овде, во Брвеница, најчесто поддршката ја

давале преку донирање пари. Вкупно 49,6% од оние кои давале помош

рекле дека тоа го направиле со пари. Најнизок процент на граѓани кои
поддршката ја давале преку пари има во општина Желино (32,7%).

Графикон 10 Начин на кој се спровела личната помош на заедницата 
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Заклучоци 

1) Државата и општината се најодговорни за решавање на
општествените проблеми во заедницата. Мнозинство од
граѓаните ги (60,9%) препознаваат државата и општината како
одговорни, додека само 11,6% од граѓаните одговорноста ја
гледаат кај себе

2) Проблемите можат да се решат со барање одговорност од
државата и влијание на јавните политики. Ова е најчестиот
одговор на испитаниците (46,0%). Излезот преку развојот,
образованието и оспособувањето на граѓаните го гледаат 31,2%.

3) Мислењата за одговорноста на граѓаните се поделени.

Најголем број испитаници (37,9%) сметаат дека почитувањето на
законите е главна одговорност на граѓаните

4) Мнозинство се оние кои сметаат дека граѓаните се
солидарни и спремни да помогнат.

Етничките Албанци повеќе веруваат во солидарноста на луѓето.

5) Нема мнозинска осуда на одбегнувањето да се плати
данок.

Вкупно 51,0% рекле дека понекогаш или секогаш е оправдано да
се избегнува плаќањето данок.

6) Нема или граѓаните не знаат дека има средби и акции за
надминување на проблемите во заедницата. Жените се
помалку информирани за состаноците и акциите во заедницата.
Вкупно 28,7% барем еднаш учествувале во вакви акции.

7) Мнозинство граѓани волонтерски помагале на својата
заедница.

Мажите почесто учествувале во ваквите акции од жените.
Помошта се зголемува со возраста и образованието на
испитаниците.

8) Трите области во кои најчесто се помага се: цркви и
верски заедници, социјални и хуманитарни активности и деца,
млади и студенти.

9) Парите се најчест избор на форма за донација.

На второ место е доброволната работа
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• II Добротворство

• Добротворството на граѓаните од општините Брвеница, Желино, Сарај и

Теарце е проверувана преку донирањето на граѓаните во последните 12

месеци при тоа проверувајќи ги причините за недонирање, целите на

донирањето, видовите донации и нивната висина, субјектите од интерес

при донирање, временските периоди на донирање, преферираните начин

и посредници при донирањето. Покрај тоа, овој дел ги опфаќа и мотивите

и целите на донирањето, информирањето за акциите во заедницата и

ставовите за воведување на технолошки промени во процесот на

донирање. Низ неколку прашања е проверуван и интересот за повратна

информација кон донаторите за ефектите од нивната донација.

• Мнозинство граѓани (60,9%) рекле дека донирале во заедницата во

последните 12 месеци, на другата страна, оние кои не донирале во овој

период се 39,1%. Степенот на образование и работниот статус влијаеле на

одговорите на испитаниците. Бројот на оние кои донирале се зголемува со

зголемувањето на нивото на образование и тоа од 47,7% кај оние со

незавршено основно до 82,7% кај испитаниците со завршено високот

образование. Гледано низ призмата на работниот статус, најмногу

дарувале вработените во јавните институции (72,6%), а најмалку

земјоделците (42,1%). Нема значајни разлики во нивото на дарување кај

различните општини.

Графикон 11 Донирање за заедницата во последните 12 месеци 
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• Оние 39,1% од испитаниците кои рекле дека не донирале во последните

12 месеци беа прашани за причините за тоа. Најголем број од нив или

15,4% од вкупниот број испитаници рекле дека немаат доволно средства

за да донираат. Овој процент е поголем за околу 3,0% ако се земе предвид

дека најголем број од оние кои одговориле друго всушност имаат поинакви

формулации за недостаток на средства како „тешка економска состојба“,

„јас сум студент, немам доволно средства“ и сл.

• За 5,1 од испитаниците причината е недовербата дека парите се користат

соодветно, а 2,7% рекле дека нема ефект. Вкупно 2,3% рекле дека не

знаат како да донираат.

Графикон 12. Причини за недонирање во последните 12 

месеци 
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• Испитаниците (60,9%) кои донирале беа прашани за целите за кои

донирале. Како што може да се види од графиконот 13, најголем број

(29,6%) донирале за хуманитарна помош, а втор приоритет на граѓаните

(14,8%) им било лекувањето на болни. Изградбата на верски објекти и

поддршката на верски заедници била целта на 9,0% од донаторите, Сите

други цели биле поддржани во помал број, односно, за подобрување на

животот во локалната заедница донирале 3,9 од испитаниците, а за помош
на училиштата 1,6%.

Графикон 13 Цели на донирањето во последните 12 месеци 

20



• Граѓаните најчесто донирале пари (44,8%). Вкупно 12,1% донирале

материјални добра, односно храна, облека и слично, а преку добротворна

работа, донирале само 4,1% од испитаниците. Со зголемување на

возраста расте бројот на испитаниците кои донациите ги дале во пари.

Зголемувањето е од 56,9% кај најмладите, односно испитаниците на

возраст од 18 до 29 години до 83,9% кај највозрасната група испитаниците,

односно оние над 65 години.

• Разлики можат да се забележат во донирањето на различните етнички

групи па така, етничките Македонци (96,4%) почесто донирале пари од

етничките Албанци (68,9%), додека последниве почесто донирале добра

(23,3%) од нивните сограѓани етнички Македонци (2,4%).

• Во поглед на работниот статус на испитаниците, парите биле најчест облик

на донација за земјоделците (87,5%) и пензионерите (83,3%), а најретко ги

избирале студентите (59,3%). Гледано по општини, жителите на Брвеница

(88,5%) најчесто донирале пари, а жителите на Сарај, најретко (59,3%).

Графикон 14 Видови донации 
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• Граѓаните на Брвеница, Желино, Сарај и Теарце најчесто донирале до 100

денари. Како што може да се види во графиконот 15, 19,1% од

испитаниците рекле дека вредноста на нивната донација била до 100

денари. Од 100 до 1000 денари донирале 13,1%, од 1200 до 3000 денари
донирале 11,3% итн.

Графикон 15 Висина на донациите 
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• На прашањето „За кого претпочитате да донирате?“, најголем број од

испитаниците, 41,7% не направиле разлика и одговориле дека донираат за

сите. За 18,1% приоритет се сограѓаните, а за 17,5% тоа е семејството. На

12,2% не им е проблем да донираат за непознати, а 5,4% претпочитаат да

донираат за пријателите.

• Нема значајни отстапки во одговорите во однос на демографските

карактеристики на испитаниците. Една која се однесува на етничката

припадност на испитаниците покажува дека мнозинство од етничките

Македонци (62,6%) би донирале за сите, за разлика од етничките Албанци

кај кои тој процент изнесува 37,9%. Од друга страна, етничките Албанци

(21,1%) повеќе од етничките Македонци (3,8%) би донирале за

сограѓаните.

• Ниту кај општините, кога се гледаат збирните резултати, нема значајни

отстапки во одговорите освен можеби кај оние кои се однесуваат на

донирањето за сограѓаните кое е најизразено кај жителите на општина

Желино (26,0%) за разлика од жителите на општина Теарце (11,8%) каде

поддршката за оваа целна група е најниска.

Графикон 16 Субјекти од интерес при донирањето 
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• Најголем број од испитаниците (41,8%) би донирале во текот на целата

година, додека околу една петтина донирањето го поврзуваат со верски

празник. За нешто повеќе од една четвртина од испитаниците (28,4%) и

двата одговори се опција.

• Етничките Македонци и етничките Албанци се разликуваат во одговорите

на ова прашање. Големо мнозинство од првите или 82,4% донираат преку

цела година, за разлика од етничките Албанци од кои околу една третина

(33,9%) рекле дека донираат преку цела година. За сметка на тоа, поголем

е бројот на етничките Албанци (25,1%) за кои донирањето е поврзано со

верски празник за разлика од етничките Македонци кај кои овој процент е

незначителен, помал од 1%.

• Мнозинство од вработените во јавна институција (51,1%) и пензионерите

(50,8%) би донирале преку цела година. Помал е бројот на студентите

(30,6%), ангажираните во домашни задачи (30,9%) и студентите (31,6%)

кои би донирале преку цела година. Гледано по општини, мнозинство од

жителите на општина Брвеница (59,0%) би донирале во текот на целата

година додека во општина Теарце бројот на оние кои би донирале преку

цела година е најмал (30,8%).

Графикон 17 Време на донирање во текот на годината 
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• Прашани „Како претпочитате да донирате?“, мнозинство од испитаниците

(55,5%) рекле „на рака“. Кутијата за донации е избор на 15,3 од

испитаниците, а сличен е процентот на оние кои рекле дека преферираат

да платат преку жиро сметка (14,2%). Донирањето преку теледонација е

избор на 3,5% од испитаниците, а донирањето преку купување предмети

на 2,5%. Речиси непознати или непреферирани се купувањето брендирани

производи или услуги.

• Донирањето на рака е помалку прифатливо за етничките Македонци

(32,1%) за разлика од етничките Албанци (59,9%). Поприфатливо за

етничките Македонци е донирањето преку жиро сметка за што се

изјасниле околу една третина од испитаниците или 32,8%, додека овој

начин е префериран за речиси секој десетти етнички Албанец/ка (10,7%).

• Плаќањето на рака е помалку преферирано и за испитаниците со

завршено високо образование (38,3%) како и за вработените во јавните

институции (41,7%). За разлика од нив, донирањето на рака е чест избор

на студентите (69,4%) и ангажираните во домашни задачи (65,5%).

Графикон 18 Префериран начин на донирање 
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• Прашани „Кому или преку кого преферираат да донираат?“ мнозинство од

испитаниците (60,2%) изјавиле дека сакаат да го направат тоа директно

каде што е потребно што всушност кажува дека не претпочитаат

посредници. Од можните посредници, црквите и верските заедници се на

прво место и за нив се одлучиле 17,3% од испитаниците. На второ место

се граѓанските организации со 6,4%, а потоа Црвениот Крст со 3,1%. Под

3% се јавните установи и месните заедници или општината.

• Малцинство од етничките Македонци (42,7%) преферираат да донираат

директно таму каде што е потребно за разлика од мнозинството етнички

Албанци (63,6%). Нешто повеќе од една третина од етничките Македонци

би донирале преку црква или верска заедница, за разлика од етничките

Албанци каде тој процент изнесува 13,8%.

• Директното донирање е преферирано за мнозинството вработени во

јавните институции (77,4%), а нешто помалку преферирано е за

вработените во приватните институции (55,7%). Една петтина од оние од

приватните институции би донирале преку црква или верска заедница, за

разлика од вработените во јавните институции кај кои тој процент е 7,1%. .

• Црквата или верската заедница како посредник е најпреферирана од

жителите на Брвеница (25,5%) во однос на другите општини, особено на

жителите од општина Желино каде тој процент изнесува 13,0%.

Графикон 19 Преферирани посредници при донирањето 
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• Околу една третина од испитаниците за акциите во заедницата се
информираат од пријателите и познаниците. За 23,3% од граѓаните
информациите стигнуваат директно од барателите на донации, а секој
десетти граѓанин се информира преку електронските медиуми. Црквите и
верските заедници се извор на информации за 9,2% од испитаниците, а
нешто помал е процентот (9,0%) а оние кои се информираат од печатените
медиуми.

• Пристапот до информации или навиките за информирање се разликуваат
кај испитаниците. Етничките Македонци (24,4%) почесто се информираат
за акциите во заедницата преку електронските медиуми за разлика од
етничките Албанци (7,7%). Вработените во јавните институции (32,1%) и
земјоделците (368%) почесто ги добиваат информациите од барателите на
донации. Нема значајни разлики во изворите на информации кои ги
користат испитаниците од различните општини.

• Да се помогне накому кој има потреба е најчестиот мотив на испитаниците
за донирање. За 19,0% тоа е личното искуство, а 12,7% сметаат дека така
е правилно. Мотивот за 9,7% од испитаниците е тоа што државата или
месната заедница не прави доволно па мора да се вклучат и граѓаните, а
за 9,2% причина е вербата во целите за она за што донираат. Околу 5,0%
од испитаниците се водат од емоции, а 2,2% сметаат дека така налага
околината и општеството.

• Личното искуство во поголема мерка ги води жителите на општина
Брвеница (27,5%) отколку жителите на општина Желино (11,0%).

Графикон 20 Начин на информирање за акциите во 
заедницата 
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• Целта на донирањето на околу една третина од испитаниците е подобар

живот за сите. Како што може да се види од графиконот 22, за околу една

четвртина целта е подобро здравје за луѓето, а 16,9% од граѓаните сакаат

да постигнат похумани услови за живот на некои лица. Образованието,

правата на одредени групи граѓани, животната средина, мирот се на дното
на листата на цели, односно нив ги навеле помалку од 6% од испитниците.

Графикон 21 Мотив за донирање 
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• Мнозинството етнички Македонци (57,3%) со донирањето сакаат да го
подобрат животот за сите. Ова е цел на 30,9% од етничките Албанци. За
околу 10 пп се разликуваат одговорите кај двете етнички заедници кога е
во прашање целта посветена на создавање похумани услови за живот на
некои лица, односно за етничките Албанци (18,6%) оваа цел е
поприоритетна отколку за етничките Македонци (8,4%).

• Што се однесува до целта која во фокус го има здравјето на луѓето, таа е
најчесто посочувана од страна на земјоделците (42,1%).

• Нема значајни разлики кај општините во однос на просечните вредности.
Може да се забележи дека меѓу општините има разлика повисока од 10 пп
кога е во прашање целта насочена кон подобрување на животот на сите.
Жителите на општините Брвеница (40,5%) и Теарце (40,3%) почесто се
водени од оваа цел за разлика од жителите на општините Желино (29,0%)
и Сарај (29,5%).

• Придобивките од техолошкиот развој се уште ретко се користат за
олеснување на донирањето во земјава. Технолошките промени им
овозможуваат на граѓаните на развиените земји со неколку „клика“ да го
донираат саканиот износ. Во Македонија подоцна почнаа да се прават
првите чекори за електронско донирање, меѓутоа во ваквиот начин на
донирање треба да се земат предвид двете страни: дали е достапна
технологијата/алатките за такво донирање и дали граѓаните се чувствуваат
подготвени да го користат тој начин на донирање.

• Резултатите од истражувањето покажуваат дека 27,6% од граѓаните на
општините Брвеница, Желино, Сарај и Теарце би инсталирале мобилна
апликација за донирање на својот телефон. Околу 40% од испитаниците
не сакаат да плаќаат преку телефон. Меѓутоа, испитаниците кои рекле
дека не знаат како да корстат апликации (23,8%) можат со тек на време да
им се придружат на оние кои се согласни да користат мобилна апликација
за донирање и нивната бројка да стане мнозинска.

Графикон 22 Цел на донирањето 
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• Мнозинство од етничките Македонци (53,4%) се согласни да инсталираат

мобилна апликација за донирање на својот телефон, за рзлика од 22,7%

од етничките Албанци. Ова се рефлектира и на другите одговори, па така,

46,2% од етничките Албанци се сакаат да плаќаат преку телефон, за

разлика од етничките Македонци каде тој процент е понизок и изнесува

13,0%.

• Образованието на испитаниците влијаело на нивните одговори па може да

се забележи дека процентот на оние кои рекле дека не знаат да користат

апликации се намалува со зголемувањето на образовното ниво и тоа од

61,4% кај испитаниците со незавршено осново до 11,1% кај оние со

завршено високо образование. Ако очекувањето било дека подготвеноста

за плаќање преку телефон ќе се зголемува со зголемувањето на нивото на

образование, во овој случај тоа не е така, напротив, отпорот за плаќање

преку телефон расте со зголемувањето на нивото на образование и тоа од

20,5% кај испитаниците со незавршено основно, до 42,0% кај оние со

завршено високо образование.

• Најмногу поддршка за користење мобилна апликација за донации би им

требала на земјоделците (36,8%), анажаираните во домашни задачи

(37,3%) и на пензионерите (44,6%). Што се однесува до сликата во

општините поврзана со ова прашање, најмалку проблем со плаќањето

преку телефон имаат жителите на Брвеница (30,0%) и Теарце (36,5%) за

разлика од нивните сограѓани од Сарај (46,5%) и Желино (49,5%).

Графикон 23 Подготвеност за донирање 

преку мобилна апликација 
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• На слична тема, овој пат донирање преку интернет платформа, граѓаните

беа прашани дали би се регистрирале и донирале преку неа. Повеќе од

една третина (37,9%) изјавиле дека не сакаат да плаќаат преку интернет.

Уште една четвртина или 26,8% искажале сомнеж во таквите платформи

затоа што не знаат каде одат парите. Процентот на оние кои би се

регистрирале на платформа за донирање и би донирале преку неа е

24,3%.

• И кај одговорите на ова прашање се пресликува ситуацијата од

претходното особено низ призмата на етничката припадност на

испитаниците. Етничките Македонци во поголем број (45,8%) би се

регистрирале и би ја корителе платформата за донации, додека ова би

било случај со секој петти етнички Албанец (20,2%). Етничките Албанци се

побројни (41,8%) меѓу оние кои не сакат да плаќаат преку интернет за

разлика од етничките Македонци (17,6%). Тие се побројни и меѓу оние кои

изјавиле дека не веруваат во такви платформи, за разлика од нивните

сограѓани етнички Македонци кои ги има 12,2%.

Графикон 24 Подготвеност за донирање 

преку интернет платформа 
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• И овде влијание имало образованието на испитаниците. Расположението

за донирање преку интернет платформа расте со степенот на образование

од 4,5% кај оние со незавршено основно до 30,9% кај оние со завршено

високо образование. И обратно, недоверливоста кон плаќањето преку

интернет се зголемува со намалувањето на степенот на образование од

29,6% кај оние со завршено високо до 45,5% кај оние со незавршено

основно образование. Вработените во јавни институции (34,5%) се

најподготвени за донирање преку интернет платформи, а земјоделците

(42,1%) се најнедоверливи кон платформите затоа што не знаат каде одат

парите.

• Неподготвеноста да се плаќа преку интернет платформи е најголема кај

жителите на Теарце (41,7%) и Сарај (40,0%), за разлика од нивните

сограѓани од општините Желино (39,5%) и Брвеница (30,0%).
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• Мнозинство од граѓаните на општините Брвеница, Желино, Сарај и Теарце

(77,1%) се целосно или донекаде задоволни од информациите за тоа што

се случува со парите/добрата кои ги донираат. Донекаде или воопшто

незадоволни се вкупно 14,7% од испитаниците.

• Гледано според возраста на испитаниците, најзадоволни од информациите

се граѓаните меѓу 30 и 39 години. Вкупно 88,2% се целосно или донекаде

задоволни. И овде има влијание образованието, односно степенот на

задоволство од информациите расте од 65,9% кај оние со незавршено

основно до 87,7% кај оние со завршено високо образование. Вработените

во јавните институции се најзадоволни (88,1%) додека земјоделците се

најнезадоволни (31,6%).

Графикон 25 Задоволство од 
информациите за употреба на донацијата 
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• Мнозинство од 84,0% од испитаниците сакаат да знаат како прогресираат

работите за кои донирале. На прашањето колку се согласувате со

изјавата: Сакам да знам како прогресира нештото за кое донирам, 47,7%

целосно, а 36,3% донекаде се согласиле. Бројот на оние кои донекаде или

воопшто не се согласуваат е 11,7%.

• Согласноста, односно интересот за напредокот на работите расте со

зголемувањето на нивото на образование од 61,4% кај оние со незавршено

основно до 87,7% кој испитаниците со завршено високо образование.

Уште повисоко е кај испитаниците со завршено вишо образование и

изнесува 92,8%. Кај земјоделците може да се види поголем процент на

испитаници кои донекаде или воопшто не се согласуваат со изјавите и тој

изнесува 31,6%.

Графикон 26 Интерес за напредокот на 

работите за кои се донира 
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• Каде и како се употребени парите или добрата од донациите и колку се

ефективни е едно од најприродните прашања што еден донатор може да

ги постави. За да добие одговор потребна е отвореност од страна на оние

кои се одговорни да управуваат со тие пари. Прашани за нивното

задоволство од таа отвореност, околу една четвртина од испитаниците

рекле дека се многу задоволни, а 43,0% рекле дека се донекаде

задоволни. На другата страна, вкупно 22,2% изјавиле дека се донекаде

или воопшто незадоволни од отвореноста.

• Гледано низ призмата на возраста на испитаниците, оние од 30-39 години

се најзадоволни (многу или донекаде) од отвореноста за донаторските

активности, додека тој процент, иако мнозински, е најнизок кај возрасните

над 65 години. Задоволството расте и со нивото на образованието и тоа од

38,6% кај оние со незавршено до 81,5% кај оние со завршено високо

образование. Во поглед на работниот статус на испитаниците,

најзадоволни се вработените во јавни (79,8%) и оние во приватни

институции (79,9%), а најнезадоволни се земјоделците (42,1%).

Графикон 27 Задоволство од нивото на отвореност за 

донаторските активности
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• Околу една третина од испитаниците изјавиле дека пред да донираат тие
разговараат со пријатели и блиски за да разберат што мислат тие, а 27,9%
рекле дека се обидуваат да дознаат со што уште можат да помогнат, на
страна од финансиската донација. Секој петти граѓанин на општините
Брвеница, Желино, Сарај и Теарце се информира за поголемата цел која
организацијата или оној кој бара донација се бори. Околу 17% не прават
ништо од ова пред да ја дадат својата донација.

• Мнозинство од етничките Македонци (51,1%) пред донирањето
разговараат со пријатели и блиски, додека тој процент кај етничките
Албанци е 27,8%. Од друга страна пак, етничките Албанци (30,6%) повеќе
од етничките Македонци (12,2%) се обидуваат да дознаат со што уште
можат да помогнат покрај финансиската донација. Кон разговор со
пријателите пред донирањето почесто прибегнуваат и пензионерите
(41,5%).

• Со зголемувањето на нивото на образование на испитаниците се
зголемуваат и нивните обиди да дознаат со што уште можат да помогнат и
тоа од 15,9% кај испитаниците со незавршено основно до 33,3% кај оние
со завршено високо образование. Образованието има сличен ефект и на
оние кои сакаат да се информираат за поголемата слика, односно со
растењето на образовното ниво расте и интересот за вакви информации
од 6,8% кај оние со незавршено основно до 24,7% кај испитаниците со
завршено високо образование.

• Вработените во јавните институции (42,9%) почесто од просекот се
обидуваат да дознаат како уште можат да помогнат, а земјоделците
(31,6%) почесто од просекот сакаат да се информираат за поголемата цел.

Графикон 28 Подготовки пред донирање
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• Заклучоци 

S1) Мнозинство од граѓаните донирале во заедницата во последната година. 

Испитаниците со повисоко образование се побројни меѓу донаторите.

2) Најчеста причина за недонирање е недостатокот на средства.

Околу 18% немаат ни за себе или се погодени од тешка економска состојба заради што не 
можат да донираат 

3) Двете цели за кои најчесто се донирало во претходната година се хуманитарната 
помош и лекувањето болни.  За нив донирале вкупно 44,4% од испитаниците. На трето 
место е изградбата на верски објекти и поддршка на верските заедници.

4) Граѓаните најчесто донирале пари и тоа најчесто бил износ до 100 денари. 

Повозрасните испитаници почесто преферираат ваков облик на донирање.

5) Најголем број донираат за сите. На второ и трето место се сограѓаните и 
семeјството.

6) Донирање преку целата година е најчестиот одговор на испитаниците за 
преферираното време кога ја даваат донацијата. Една петтина избираат донациите да ги 
дадат за време на верски празник.

7) Мнозинството сакаат да даруваат на рака.

Само 14,2% би донирале преку жиро сметка.

8) Граѓаните не преферираат посредници при донирањето.

Сепак, од можните посредници, црквите и верските заедници се на прво место, дури потоа се 
граѓанските организации кои се избор на 6,4% од испитаниците

9) Пријателите, познаниците и барателите на донација се најчестите извори на 
информации. Секој десетти се информира преку електронските медиуми.

10) Најчестите мотиви за донирање се желбата да се помогне и личното искуство.

Целта на донаторите најчесто е подобар живот за сите и подобро здравје за лушето.

11) Се уште нема критична маса за технолошките иновации при донирањето.

Мобилна апликација за донирање би инсталирале 27,6%, а 24,3% би се регистрирале на 
интернет платформа за донирање  

12) Мнозинството се задоволни од информациите за употребата на донациите.

Степенот на задоволство е поголем кај пообразованите испитаници.

13) Граѓаните сакаат да знаат за напредокот на работите за кои донирале и 
мнозинството се задоволни од отвореноста за донаторските активности

Вкупно 84,0% сакаат да знаат како напредуваат работите за кои донирале. Вкупно 69,5% се 
многу или донекаде задоволни од отвореноста на одговорните за донаторските активности.
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о 1 Државата 1

о 2 Претпријатијата 2

о 3 Самите граѓани 3

о 4 Општината 4

о 5 Сите наведени 5

о 6 Не знам/одбива да одговори 99

Прилог 1 Прашалник
I Општествена одговорност на граѓаните

1. Кој е одговорен за решавање на општествените проблеми во вашата 

заедница?

2. Граѓаните маат одговорност да: 

(можни се повеќе одговори)

о 1 Ги почитуваат законите/законските обврски 1

о 2 Учествуваат во политички непартиски активности 2

о 3 Учествуваат во волонтерски активности во заедницата 3

о 4 Учествуваат во добротворни активности 4

о 5 Не знам/одбива да одговори 99

3.Општествените потреби (проблеми) можат да се решат со:

о 1 Развој, образование и оспособување на граѓаните 1

о 2 Барање одговорност од државата и влијание врз јавните политики 2

о 3 Социјална и хуманитарна помош за групите во потреба 3

о 4 Не знам/одбива да одговори 99

4.Повеќето луѓе се:

о 1 Солидарни и спремни да помогнат на оние на кои им треба помош 1

о 2
Грижат само за себе и не се заинтересирани за другите, заедницата и 

земјата
2

о 4 Не знам/одбива да одговори 99

5. Колку за вас е оправдано да одбегнувате да плаќате данок :

о 1 Секогаш 1

о 2 Понекогаш 2

о 3 Никогаш 3

о 4 Не знам/одбива да одговори 99

6. Дали во изминатите 12 месеци имало состаноци на кои се 

разговарало за проблемите во вашата месна заедница/општина?

о 1 Да 1

о 2 Не 2

о 3 Не знам 3

о 4 Одбива да одговори 99
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7. Дали и колку пати сте учествувале на вакви состаноци?

о 1 Не сум учествувал 1

о 2 Еднаш 2

о 3 Неколку пати 3

о 4 Многу пати 4

о 5 Немало состаноци 5

о 6 Одбива да одговори 99

8. Дали во последните 12 месеци луѓето во вашата заедница 

доброволно се организирале да направат нешто корисно?

о 1 Да 1

о 2 Не 2

о 3 Не знам 3

о 4 Одбива да одговори 99

9.Дали и колку пати во последниве 12 месеци сте учествувале во таква 

активност?

о 1 Не сум учествувал 1

о 2 Еднаш 2

о 3 Неколку пати 3

о 4 Многу пати 4

о 5 Немало активности 5

о 6 Одбива да одговори 99

10. Дали вие лично и помагате на вашата заедница без да добиете 

надомест за тоа?

о 1 Да 1

о 2 Не 2

о 4 Одбива да одговори 99

11. Ако сте биле вклучен во помагање на заедницата, во кое поле?

о 1 Цркви и верски заедници 1

о 2 Демократија, човекови права и владеење на право 2

о 3 Деца, млади и студенти 3

о 4 Етнички заедници 4

о 5 Жени и родови прашања 5

о 6 Животна средина и природа

о 7 Здравје и здравство

о 8 Култура и уметност

о 9 Лица со посебни потреби

о 10 Струкови здруженија

о 11 Ненасилство и толеранција

о 12 Образование и наука

о 13 Финансиски услуги

о 14 Развој на граѓанско општество

о 15 Рурален развој

о 16 Организација на работодавачи

о 17 Синдикати

о 18 Социјални и хуманитарни

о 19 Спорт и рекреација

о 20 Стари лица

о 21 Друго

о 22 Не бил/а вклучен/а

о 23 Одбива да одговори 99
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о 1 Плаќал членарина 1

о 2 Доброволна работа (без надомест) 2

о 3 Учество во активности 3

о 4 Донирање пари 4

о 5 Не знам/одбива да одговори 99

12. На кој начин?

13.Дали сте донирале (пари/добра) за помош на заедницата 

во последните 12 месеци?

о 1 Да 1

о 2 Не 2

о 3 Не знам /Одбива да одговори 99

14. Доколку не донирате, зошто не донирате?

о 1 Не верувам дека се користат парите соодветно 1

о 2 Немам доволно средства 2

о 3 Не знам како 3

о 4 Нема ефект 4

о 5 Немало каде/како 5

о 6 Друго 6

о 7 Не знам 7

о 8 Одбива да одговори 99

15.Доколку сте дарувале во последните 12 месеци, за која цел сте 

донирале?

о 1 Хуманитарна помош 1

о 2 Лекување болни 2

о 3 Изградба на верски објекти и поддршка на верски заедници 3

о 4 Помагање на училишта 4

о 5 Спортски натпревари и настани 5

о 6 Друго 6

о 7 Не знам 7

о 8 Одбива да одговори 99

16.Доколку сте донирале, што сте донирале?

о 1 Пари 1

о 2 Добра (храна, облека и сл.) 2

о 3 Добротворна работа (време, грижа за стари лица, знаење) 3

о 4 Не сум донирал 4

о 5 Не знам/Одбива да одговори 99

17.За кого претпочитате да донирате?

о 1 Семејство 1

о 2 Пријатели 2

о 3 Сограѓани 3

о 4 Непознати 4

о 5 Сите 5

о 6 Никого 6

о 7 Не знам/Одбива да одговори 9940



18.Дали донирањето е поврзано со некој верски празник или преку 

цела година?

о 1 Верски празник 1

о 2 Преку цела година 2

о 3 Двете 3

о 4 Ниту едно 4

о 5 Не знам Одбива да одговори 99

1. Наведете како претпочитате да донирате?

о 1 На рака 1

о 2 Во кутија за донации 2

о 3 На жиро сметка (со уплатница) 3

о 4 Теледонација (СМС, повик) 4

о 5 Со купување предмети (аукција, продавница) 5

о 6 Со купување брендирани производи кои ќе донираат заработка 6

о 7 Со купување услуги (концерти и сл.) кои ќе донираат заработка 7

о 8 Не донирам 8

о 9 Не знам Одбива да одговори 99

20.Наведете кому или преку кого претпочитате да донирате?

о 1 Директно (на рака) каде што е потребно 1

о 2 Црква или верска заедница 2

о 3 Црвен Крст 3

о 4 Граѓанска организација 4

о 5 Месна заедница или општина 5

о 6 Јавна установа (болница, училишта и сл.) 6

о 7 Никаде 7

о 8 Не знам Одбива да одговори 99

21.Како се информирате за акциите во вашата заедница?

о 1 Директно од барателите на донации 1

о 2 Преку печатени медиуми 2

о 3 Преку електронски медиуми 3

о 4 Од црква/верска заедница 4

о 5 Писмо и познаници 5

о 6 Друго 6

о 7 Не сум информиран 7

о 8 Не знам Одбива да одговори 99

22. Што е тоа што ве мотивира да донирате?

о 1 Лично искуство или искуство на блиски 1

о 2 Да помогнам на некој што му е потребно, да сменам нечиј живот 2

о 3 Сметам дека така е правилно 3

о 4 Верувам во целите на она за што донирам 4

о 5
Државата, месната заедница не прави доволно, мора и граѓаните да се 

вклучиме
5

о 6
Околината и општеството налагаат да помагаме (притисок да се 

помогне)
6

о 7
Емоционално ме трогнуваат приказни или објави на медиуми или што 

слушам од пријатели
7

о 8 Друго 8

о 9 Не донирам 9
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23.Која е вашата најголем цел што сакате да ја постигнете кога донирате?

24.Доколку постои мобилна апликација за донации, дали би ја инсталирале 

на вашиот мобилен телефон?

о 1 Подобар живот за сите 1

Подобро здравје за луѓето

Подобро образование 

Поголеми права за одредени групи

о 2 Подобра животна средина 2

о 3 Похумани услови за живот за некои лица 3

о 4 Помалку насилство, мир 4

о 5 Друго 5

о 6 Не знам/Одбива да одговори 99

25.Доколку постои интернет платформа на која може да се регистрирате и 

да донирате за различни цели, дали би се регистрирале?

о 1 Да 1

о 2 Не, не сакам да плаќам преку телефон 2

о 3 Не, не знам да користам апликации 3

о 4 Не, друго 4

о 5 Не знам 5

о 6 Одбива да одговори 99
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о 1 Да 1

о 2 Не, не сакам да плаќам преку интернет 2

о 3 Не, не верувам во такви платформи и не знам каде одат парите 3

о 4 Не, друго 4

о 5 Не знам 5

о 6 Одбива да одговори 99

26. Колку си задоволен со информациите за тоа што се случува со 

парите/добрата кои ги донираш?

о 1 Целосно задоволен 1

о 2 Донекаде задоволен 2

о 3 Донекаде незадоволен 3

о 4 Воопшто незадоволен 4

о 5 Не знам/Одбива да одговори 99

27. Сакам да знам како прогресира нештото за кое донирам

о 1 Целосно се согласувам 1

о 2 Донекаде се согласувам 2

о 3 Донекаде не се согласувам 3

о 4 Воопшто не се согласувам 4

о 5 Не знам/Одбива да одговори 99



43

28. Колку сте задоволни со моменталното ниво на транспарентност (отвореност) на 

донаторски активности – каде и како се парите/добрата дадени и колку се 

ефективни?

о 1 Многу задоволен 1

о 2 Донекаде задоволен 2

о 3 Донекаде незадоволен 3

о 4 Воопшто незадоволен 4

о 5 Не знам/Одбива да одговори 99

29. Пред да донирам јас:

о 1
Се информирам за поголемата цел која организацијата или оној кој бара 

донација се бори
1

о 2
Се обидувам да дознам како може плус да се помогне, настрана од финансиската 

донација 
2

о 3 Разговарам со пријатели и блиски да разберам што мислат тие 3

о 4 Ниту едно 4

о 5 Одбива да одговори 99

Прилог 2 Структура на примерокот

Пол % Место на живеење %

Маж 48,3 Брвеница 24,

7

Жена 51,7 Желино 24,

7

Возраст % Сарај 24,

7

18-29 21,0 Теарце 26,

0

30-39 18,7 Работен статус

40-49 20,3 Вработен во јавен сектор 10,

4

50-64 19,5 Вработен во приватен сектор 21,

5

65+ 20,5 Самовработени 7,8

Етничка припадност % Студент 6,0

Македонец/ка 16,2 Ангажиран/а во домашни обврски 13,

6

Албанец/ка 83,0 Невработен/а 21,

7

Друго 0,8 Пензионер 16,

0

Образование % Земјодлец 2,3

Незавршено основно 5,4 Вработен во граѓанска организација 0,7

Основно 29,6

Средно 44,9

Вишо, 8,5

Високо 10,0

Магистерски студии 1,6


