Квантитативно истражување за мерење на свесноста на граѓаните на Република Северна
Македонија (РСМ) во однос на постоењето и работата на Државната Комисија за Спречување
на Корупцијата (ДКСК) – Март 2020

Овој производ е подготвен во рамки на проектот “Следење
на работата, ефективноста, транспарентноста и
одговорноста на Државната комисија за спречување на
корупцијата”, финансиран од Владата на Обединето
Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје.
Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги
одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската
Влада.

ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на корупцијата и судирот на интереси?
Мерењето на свесноста на граѓаните е квантитативно истражување базирано на собирање на специфични информации поврзани
со свесноста и перцепциите на граѓаните на Република Северна Македонија (РСМ)
ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО:
Да се добие квантитативен увид во степенот на свесност, односно познавање кај граѓаните на РСМ за постоењето и работата
на (ДКСК)
 Истражувањето истражува во која мера граѓаните на РСМ се свесни за:





1.
2.

Постоењето на специјализирана комисија за спречување на корупцијата во државата;
Називот на комисијата.

Воедно, истражувањето треба да го презентира мислењето/оценка на граѓаните кои знаат за постоењето на ДКСК во однос на:







1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степенот на независност и професионалност на комисијата;
Степенот на транспарентност на комисијата;
Степенот на доверба на комисијата кај општата јавност/граѓаните;
Степенот на поддршка на работата на комисијата кај општата јавност/граѓаните;
Имиџот и перцепцијата на комисијата кај општата јавност/граѓаните;
Мислењето на граѓаните за способноста/моќта на комисијата да ги подобри состојбите во однос на корупцијата.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на корупцијата и судирот на интереси?





• Истражувањето е спроведено на Национално репрезентативен примерок на полнолетното население во РСМ,
согласно податоците од последниот попис на население од 2002 година и нивните естимирани вредности до
денес.
Примерокот е двоетапно стратификувуван во однос на:



Регионот на живеење на населенито (согласно NUTS3 номенклатурата на ECOSTAT);
Родовата застапеност на населението.



• Големината на примерокот изнесува 600 полнолетни испитаници



• Во прибирање податоци упортебена е тн. CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) методологија за
интервјуирање на испитаниците;



• Изработен е графички приказ и резиме на резултатите;



СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
(ДКСК)

I. СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ТЕЛО КОЕ СЕ БАВИ СО
СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
ДАЛИ ВО НАШАТА ДРЖАВА ПОСТОИ ТЕЛО ЧИЈА ШТО РАБОТА Е ПОСВЕТЕНА НА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ?

Да

Свесни се за
постоење на вакво
тело

71.7%
28.3%

Не

Не знам

71.7%

3.5%

24.8%

Не се свесни за
постоење на вакво
тело

Вкупно 71,7% од сите испитаници СЕ СВЕСНИ за постоење
на тело чија што работа е посветена на спречување на
корупцијата и судирот на интереси.
28,3% од испитаниците кои одговориле со „Не“ или „Не
знам“, НЕМААТ СВЕСНОСТ за постоењето на ова тело

II. СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Познавање на називот на телото

ДАЛИ ГО ЗНАЕТЕ НАЗИВОТ НА ОВА ТЕЛО?
Го знае целосниот назив: ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

7.0%
8.8%

18.8%
Го знае називот како АНТИКОРУПЦИСКА
КОМИСИЈА

15.8%

71.7%
49.5%

Делумно го знае називот на телото (користи
контекстуално точни варијации на името или
функцијата на телото)
Ја знае само кратенката - ДКСК

Воопшто не го знае називот на телото

Свесни се за постоење на вакво тело
*Одговараат само оние испитаници кои претходно одговориле дека се свесни за
постоење на вакво тело (71,7% од испитаниците)

СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)

II. СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Познавање на називот на телото

ДАЛИ ГО ЗНАЕТЕ НАЗИВОТ НА ОВА ТЕЛО?
Го знае целосниот назив: ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

7.0%
8.8%

18.8%
Го знае називот како АНТИКОРУПЦИСКА
КОМИСИЈА

15.8%

71.7%

Делумно го знае називот на телото (користи
контекстуално точни варијации на името или
функцијата на телото)

49.5%

Ја знае само кратенката - ДКСК

Воопшто не го знае називот на телото

Свесни се за постоење на вакво тело
*Одговараат само оние испитаници кои претходно одговориле дека се свесни за
постоење на вакво тело (71,7% од испитаниците)

II. СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Познавање на називот на телото

ДАЛИ ГО ЗНАЕТЕ НАЗИВОТ НА ОВА ТЕЛО?
Го знае целосниот назив: ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА КОРУПЦИЈА

13.5%
18.8%
35.5%

Го знае називот како АНТИКОРУПЦИСКА КОМИСИЈА

49.5%

Делумно го знае називот на телото (користи контекстуално точни
варијации на името или функцијата на телото)
Ја знае само кратенката - ДКСК
Воопшто не го знае називот на телото
НЕ СЕ СВЕСНИ за постоење на вакво тело

11.3%
15.8%
6.3%
8.8%
5.0%
7.0%
28.3%

% Од сите испитаници
% Од оние кои се свесни за постоење на вакво тело

III. ПОМОГНАТА СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Препознатливост на називот „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?
0.2%

Да
23.1%
Не

Одбива да
одговори
76.7%

*Одговараат само оние испитаници кои не се свесни за постоењето на вакво тело ИЛИ не го знаеле целосниот назив на телото
(87% од испитаниците)

II. ПОМОГНАТА СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Препознатливост на називот „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?
66.3%

Да

76.7%
20.0%

Не

23.1%

Одбива да одговори
Предходно го
кажале целосниот
назив без помош од
анкетар

0.2%

13.5%

% Од сите испитаници
% Од оние кои НЕ се свесни за постоење на вакво тело или НЕ го знаат целосниот назив

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕ И НАЗИВ
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА ТЕЛО КОЕ СЕ БАВИ СО СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
 Вкупно 71,7% од сите испитаници СЕ СВЕСНИ за постоење на тело чија што работа е посветена на спречување на корупцијата
и судирот на интереси. 28,3% од испитаниците кои одговориле со „Не“ или „Не знам“, НЕМААТ СВЕСНОСТ за постоење на ова
тело
СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ТЕЛОТО
Од оние кои одговориле позитивно дека знаат за постоење на вакво тело (71,7%),
18,8% го навеле целосниот точен назив „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА“
што кореспондира со 13,5% од вкупниот број на испитаници.
 Од оние со свесност за постоење на телото, вкупно 74,1%, знаеле делумно или варијација од називот (Антикорупциска, само
кратенката ДКСК или друга контексуално точна варијација на називот).
Овие испитаници преставуваат 53% од вкупниот број на испитаници.
 Воопшто не го знаеле називот на телото 7% од сите кои имале свесност за постоење на телото, односно 5% од сите
испитаници
 28,3% од испитаниците кои немале свесност за постоење на вакво тело не беа прашани да го кажат називот.


ПОМОГНАТА СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ТЕЛОТО
На прашањето „Дали сте слушнале за телото „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?, кое им беше
поставено на сите испитаници освен на оние кои без помош од анкетарот го навеле точно целосниот назив , односно на 86,5%
од сите испитаници:
Позитивно одговориле 76,7% од нив, односно 66,3% од вкупниот број на испитаници, додека
Негативен одговор дале 23,1% што преставува 20% од сите испитаници



СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ТЕЛО КОЕ СЕ
БАВИ СО СПРЕЧУВАЊЕ
КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
СПОРЕД
ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ - ПОЛ

Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на
корупцијата и судирот на интереси?

Машко

2.8%

75.4%

Женско

4.2%

68.2%

ДА

21.8%

27.7%

Не знам

НЕ

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ – ВОЗРАСНИ ГРУПИ

Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на
корупцијата и судирот на интереси?
18 - 24

46.4%

44.9%

25 - 30
31 - 35

4.9%

21.7%

73.9%

36 - 40

24.6%

75.4%

46 - 50

16.9%

81.8%

51 - 55

14.3%

80.4%

56 - 60

20.0%

80.0%

66 - 70

32.3%

61.3%

40.6%

53.1%
ДА

1.3%
5.4%

25.5%

74.5%

61 - 65

4.3%

7.2% 2.9%

89.9%

41 - 45

70+

8.7%

32.8%

62.3%

Не знам

6.5%
6.3%

НЕ

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ – СТЕПЕН НА ПОСТИГНАТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на
корупцијата и судирот на интереси?
Не завршено основно
образование

100%

Основно образование

4%

49%

Средно образование

47%

4%

68%

Вишо образование

28%

96%

Високо образование

4%

2% 8%

89%

ДА

Не знам

НЕ

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ – РАБОТЕН СТАТУС

Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на
корупцијата и судирот на интереси?
Ученик/студент

9.8%

48.8%

Вработен во невладин сектор/меѓународна организација или сл.

100.0%

Слободна професија (независен консултант, уметник, спортист и
сл.)

100.0%

Не вработен

63.0%

3.4%

33.6%

Пензионер

63.3%

3.8%

32.9%

Друго

90.0%

Вработен во приватен сектор

10.0%

3.4% 23.0%

73.6%

Вработен во јавен сектор
ДА

41.5%

6.4%
1.3%

92.3%
Не знам

НЕ

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ – ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Дали во нашата држава постои тело чија што работа е посветена на спречување на
корупцијата и судирот на интереси?
Македонска

4.4%

65.5%

Албанска

30.1%
5.5%
0.8%

93.8%

Турска

66.7%

Ромска

33.3%

50.0%

50.0%

Бошњачка

100.0%

Српска

100.0%

Друга

50.0%

50.0%

Одбива да одговори

100.0%
ДА

Не знам

НЕ

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ТЕЛО КОЕ СЕ
БАВИ СО СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ - СПОРЕД
ДЕМОГРАФИЈА
СВЕСНОСТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА ТЕЛО КОЕ СЕ БАВИ СО СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ


Според полот на испитаниците, свесноста за постоење на тело кое се бави со спречување корупција и судир на интереси,
е нешто поголема кај мажите (75,4%) отколку кај жените (68,2%)

Според возраста, свесноста за постоење на ова тело е најниска кај возрасната група 18-24г (44,9%) и кај највозрасната група
над 70+г (53,1%). Најголема свесност има кај групата на возраст од 36-40г (89,9%).
Вкупно гледано, граѓаните на возраст помеѓу 31-65г во просек 79,4% се свесни за постоење на тело кое се бави со спречување
корупција и судир на интереси според демографија.


Според степенот на постигнато образование, најголем процент на свесност за постоење на вакво тело е присутна кај оние со
завршено вишо образование (96,4%) кои преставуваат 4,7% од испитаниците. Следна група со највисок удел на свесност, се
испитаниците со завршено високо образование (89,3%), а по нив следат оние со завршено средно образование (67,7%) и со
завршено основно образование (48,9%).
 Според работниот статус, постои 100%-на свесност за постоење на ова тело кај испитаниците кои се вработени во невладин
сектор/меѓународна организација или се со слободна професија (независен консултант, уметник, спортист и сл.), додека кај
вработените во во јавниот сектор тој процент изнесува 92,3%, а во приватниот сектор 73,6%


Според етничка припадност, кај 93,8% од албанците, 66,7% од турците, 65,5% од македонците и 50% од испитаниците од
ромска етничка припадност постои свесност за постоење на тело кое се бави со спречување корупција и судир на интереси.
Кај помалите етнички групи (српска, бошњачка и др) свесноста изнесува 100%, земајки го во обзир малиот удел во
примерокот


СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
(ДКСК) СПОРЕД
ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ - ПОЛ

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?

Машко

Женско

11.8%

15.1%

68.9%

19.0%

64.0%

ДА (го навеле целосното име без помош од анкетар)

0.3%

20.9%

ДА (со помош од анкетар)

НЕ

Одбива да одговори

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ - ВОЗРАСТ

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?
18 - 24

7.2%

25 - 30

8.2%

31 - 35

44.9%

46 - 50
51 - 55
56 - 60

61 - 65
66 - 70
70+

26.2%

67.4%

6.5%

36 - 40
41 - 45

47.8%

65.6%

2.2%

23.9%

71.0%

23.2%

5.8%

72.5%

10.1%

17.4%

72.7%

16.9%

10.4%

75.0%

14.3%

10.7%

72.7%

18.2%

9.1%

65.7%

14.3%

20.0%

64.5%

9.7%

25.8%

50.0%

18.8%

31.3%

ДА (го навеле целосното име без помош од анкетар)

ДА (со помош од анкетар)

НЕ

Одбива да одговори

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ - СТЕПЕН НА ПОСТИГНАТО
ОБРАЗОВАНИЕ

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?
Не завршено основно
образование
Основно образование

Средно образование

Вишо образование

Високо образование

100.0%

44.7%

6.4%

48.9%

67.7%

10.9%

32.1%

20.7%

ДА (го навеле целосното име без помош од анкетар)

21.1%

60.7%

7.1%

72.7%
ДА (со помош од анкетар)

0.2%

6.6%

НЕ

Одбива да одговори

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ - РАБОТЕН СТАТУС

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?
Ученик/студент

39.0%

7.3%

53.7%

Вработен во невладин сектор/меѓународна…

100.0%

Слободна професија (независен консултант,…
Не вработен
Пензионер

71.4%

28.6%

64.7%

9.2%

60.8%

10.1%

Друго
Вработен во приватен сектор

29.1%

90.0%

Вработен во јавен сектор

10.0%

70.5%

13.8%

15.7%

70.5%

25.6%

Одбива да одговори

3.8%

50.0%

50.0%

ДА (го навеле целосното име без помош од анкетар)

0.8%

25.2%

ДА (со помош од анкетар)

НЕ

Одбива да одговори

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ - ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

ДАЛИ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА ТЕЛОТО „ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“?
Македонска

Албанска

67.5%

10.3%

63.3%

25.8%

Турска
Ромска
Бошњачка

10.2%0.8%

66.7%

33.3%

25.0%

75.0%

50.0%

50.0%

Српска
Друга

22.3%

100.0%

50.0%

Одбива да одговори
ДА (го навеле целосното име без помош од анкетар)

50.0%

100.0%
ДА (со помош од анкетар)

НЕ

Одбива да одговори

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА СВЕСНОСТ ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК) - СПОРЕД ДЕМОГРАФИЈА
СВЕСНОСТ ЗА ЗА НАЗИВОТ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Според полот на испитаниците, свесноста за називот на ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК),
е нешто поголема кај кај мажите (80,6%) отколку кај жените (79,1%).
 Според возраста, свесноста за називот на ова тело е најниска кај возрасната група 18-24г (52,2%) и кај највозрасната група над
70+г (68,8%). Најголема свесност за називот има кај групата на возраст од 36-40г (94,2%).
Вкупно гледано, граѓаните на возраст помеѓу 36-65г во просек 87,8% се свесни за називот на ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)




Според степенот на постигнато образование, најголем процент на свесност за називот на ДКСК е присутна кај оние со
завршено високо образование (93,4%). Следна група со највисок удел на свесност се испитаниците со завршено вишо
образование (92,9%), а по нив следат оние со завршено средно образование (78,6%) и со завршено основно образование
(51,1%).



Според работниот статус, постои 100%-на свесност за називот на ДКСК кај испитаниците кои се вработени во невладин
сектор/меѓународна организација или се со слободна професија (независен консултант, уметник, спортист и сл.), додека кај
вработените во во јавниот сектор тој процент изнесува 96,2%, а во приватниот сектор 84,3%



Според етничка припадност, кај 89,1% од албанците, 77,7% од македонците, 66,7% од турците, и 25% од испитаниците од
ромска етничка припадност постои свесност за називот на ДКСК .
Кај помалите етнички групи (српска и бошњачка) свесноста изнесува 100%, земајки го во обзир малиот удел во примерокот

ПЕРЦЕПЦИИ И ОЦЕНКИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА
РАБОТАТА НА ДКСК

IV. СТЕПЕН НА ЗАПОЗНАЕНОСТ СО РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
Во која мера сте запознаени со работата на ДКСК?

ВО КОЈА МЕРА СТЕ ЗАПОЗНАЕНИ СО РАБОТАТА НА ДКСК?

9.8%

Целосно сум запознаен/а

26.5%

Делумно сум запознаен/а

Воопшто не сум запознаен/а

63.7%
Вкупно 73,5% од сите оние кои претходно (со или без помош на
анкетарот) одговориле дека знаат за постоење на вакво тело,
одговориле и дека се целосно или делумно запознаени со
неговата работа
*Одговараат оние кои претходно со или без помош одговориле дека знаат за постоење на вакво тело (80% од испитаниците)

V. ОЦЕНКИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
На скала од 1 до 5 (каде што 1 означува воопшто не се согласувам, додека 5 означува целосно се согласувам)
оценете ги следниве неколку изјави во врска со работењето на ДКСК.

ДКСК РАБОТИ НЕЗАВИСНО И ПРОФЕСИОНАЛНО.
Вкупно 29% од сите оние кои
одговориле и дека се
целосно или делумно
запознаени со неговата
работа имаат позитивна
оценка (4/5) за изјавата:
„ДКСК работи независно и
професионално“.
40% се неутрални (оценка 3),
Додека 31% дале негативна
оценка (1 или 2)

39.7%

24.1%

22.4%

8.8%
5.0%

1

2

3

4

Просечна оценка за оваа
изјава: 2,9
Индекс: 59 поени (од можни
100)

5

*Одговараат само оние кои претходно одговориле дека се целосно или делумно запознаени со работата на ДКСК (59% од испитаниците)

V. ОЦЕНКИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
На скала од 1 до 5 (каде што 1 означува воопшто не се согласувам, додека 5 означува целосно се согласувам)
оценете ги следниве неколку изјави во врска со работењето на ДКСК.

ДКСК РАБОТИ ТРАНСПАРЕНТНО
Вкупно 29% од сите оние кои
одговориле и дека се
целосно или делумно
запознаени со неговата
работа имаат позитивна
оценка (4/5) за изјавата:
„ДКСК работи
транспарентно“
34% се неутрални (оценка 3),
Додека 37% дале негативна
оценка (1 или 2)

34.3%

25.4%

23.9%

11.8%
4.6%

1

2

3

4

5

Просечна оценка за оваа
изјава: 2,9
Индекс: 57 поени (од можни
100)

*Одговараат само оние кои претходно одговориле дека се целосно или делумно запознаени со работата на ДКСК (59% од испитаниците)

V. ОЦЕНКИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
На скала од 1 до 5 (каде што 1 означува воопшто не се согласувам, додека 5 означува целосно се согласувам)
оценете ги следниве неколку изјави во врска со работењето на ДКСК.

ЈА ПОДДРЖУВАМ РАБОТАТА НА ДКСК

30.8%
25.4%

25.1%

11.5%

Вкупно 56% од сите оние кои
одговориле и дека се
целосно или делумно
запознаени со неговата
работа имаат позитивна
оценка (4/5) за изјавата:
„Ја подржувам работата на
ДКСК “
25% се неутрални (оценка 3),
Додека 19% дале негативна
оценка (1 или 2)

7.2%

1

2

3

4

5

Просечна оценка за оваа
изјава: 3,7
Индекс: 72 поени (од можни
100)

*Одговараат само оние кои претходно одговориле дека се целосно или делумно запознаени со работата на ДКСК (59% од испитаниците)

V. ОЦЕНКИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
На скала од 1 до 5 (каде што 1 означува воопшто не се согласувам, додека 5 означува целосно се согласувам)
оценете ги следниве неколку изјави во врска со работењето на ДКСК.

ДКСК ИМА ДОБАР ИМИЏ ВО ЈАВНОСТА
Вкупно 27% од сите оние кои
одговориле и дека се
целосно или делумно
запознаени со неговата
работа имаат позитивна
оценка (4/5) за изјавата:
„ДКСК има добар имиџ во
јавноста “
36% се неутрални (оценка 3),
Додека 37% дале негативна
оценка (1 или 2)

36.4%

20.5%

18.7%

16.3%

8.1%

1

2

3

4

5

Просечна оценка за оваа
изјава: 2,8
Индекс: 56 поени (од можни
100)

*Одговараат само оние кои претходно одговориле дека се целосно или делумно запознаени со работата на ДКСК (59% од испитаниците)

V. ОЦЕНКИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА (ДКСК)
На скала од 1 до 5 (каде што 1 означува воопшто не се согласувам, додека 5 означува целосно се согласувам)
оценете ги следниве неколку изјави во врска со работењето на ДКСК.
ДКСК Е СПОСОБНА ДА ГИ ПОДОБРИ СОСТОЈБИТЕ ВО ОДНОС НА КОРУПЦИЈАТА ВО ДРЖАВАТА

9.5%

Вкупно 34% од сите оние кои
одговориле и дека се
целосно или делумно
запознаени со неговата
работа имаат позитивна
оценка (4/5) за изјавата:
„ДКСК е способна да ги
подобри состојбите во
однос на корупцијата во
државата “
35% се неутрални (оценка 3),
Додека 31% дале негативна
оценка (1 или 2)

5

Просечна оценка за оваа
изјава: 3,0
Индекс: 59 поени (од можни
100)

34.9%

24.5%

16.7%
14.4%

1

2

3

4

*Одговараат само оние кои претходно одговориле дека се целосно или делумно запознаени со работата на ДКСК (59% од испитаниците)

