
Млади против корупција за општина Кисела Вода 
„Купена возачка може да чини живот“

Наоди од анкетен прашалник спроведен во
електронска форма. Со анонимниот прашалник беа
опфатени 260 средношколци, студенти и граѓани
на ниво на општина Кисела Вода и град Скопје.

44.2% 55.8%

85.8% 14.2%

машки пол женски пол

до 29 години над 29 години

31.9%

45.4%

10.8%

11.9%

пред повеќе од 5 години;

1. Имам полагано возачки испит:

во последните 2 години;

моментално полагам за возачка дозвола;

во план сум да полагам за возачка дозвола;

2. колку сметате дека сте
едуцирани за постоењето и

облиците на корупција?

69.2%

29.2%

1.5%

Да, доволно сум едуциран/а;

Делумно сум едуциран/а;

Воопшто не сум едуциран/а;

3. Во која мера сметате дека
корупцијата како појава е
застапена при процесот на

добивање на возачка дозвола?

4. Доколку постои корупција, во
каков облик е застапена според

вас?

0.8%

73.1%

23.5%

2.7%

Нема корупција;

Во голема мера е застапена;

Има одредени случаи на корупција;

Не сум слушнал/а и немам информации;

45.4%

78.1%

78.8%

1.5%

Барање/нудење на подароци или услуга;

Барање/нудење на пари (кеш/на трансакциска сметка);

Користење врски преку познаници;

Нема корупција во процесот на добивање на 
возачка дозвола;

* на ова прашање испитаниците имаа можност за селекција на повеќе од еден одговор



33.1%

6.5%

40%

20.4%

1.9%

81.5%

16.5%
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Млади против корупција за општина Кисела Вода 
„Купена возачка може да чини живот“

7. Дали некогаш сте биле
вклучени во корупција? 9. Дали некогаш сте испратиле

приговор до испитниот центар?

8. Ако “Да“, дали се вклучивте
поради притисок од

авторитетналичност (на пример
испитна комисија и сл.)?

10. Ако “Да“, каков одговор
добивте?

5. Доколку би се впуштиле во
облик на корупција, која би била

главната причина?

6. Според вас, дали
корупцијата е прифатлив

начин на однесување?

Поради “побрзо“ стекнување со возачка дозвола;

За мој личен интерес;

Заради притисок од страна на испитната комисија;

друго;

Да;

Не;

Можеби, зависи од ситуацијата;

Да, повеќе од пет пати;

Да, помалку од пет пати;

Не, никогаш не сум бил/а вклучен/а;

Да;

Не;

Делумно;

Одговорив со “Не“ на претходното прашање;

Да;

не;

Повратен одговор со прифатен приговор;

Повратен одговор со одбиен приговор;

Не добив никаков одговор;

Одговорив со “Не“ на претходното прашање;

11. Што мислите дека треба да се
превземе за да се намали

корупцијата?

46.5%

71.2%

61.5%

5.6%

Подобра заштита на лицата кои пријавуваат корупција;

Правосудниот систем да има повеќе решени (казниви)
случаи со корупција;

Повисоки казни за учесниците во процесот на корупција;

друго;

22.3%
Повеќе едукација и кампањи;

* на ова прашање испитаниците имаа можност за селекција на повеќе од еден одговор

12. Доколку сте сведок на некаков
облик на корупција, дали истото
ќего пријавите кај надлежните?

19.2%

19.2%

16.2%

45.4%

Да, секако;

Не, се плашам од последиците;

Не, тоа не е моја работа;

Можеби, зависи од ситуацијата;


