
                                                                                                      
 

 
Анкета за испитување на користењето на е – услугите од страна на жените / девојките 

 
Напомени за самата анкета и нејзините идеи 

 
 

Методолошки дел 

Оваа анкета има за цел да го истражи степенот на користење на достапните е -услуги во ППР, како и 

ставовите и убедувањата (како општествени вредности и како степенен на нивно практикување) во врска со 

дигиталната писменост и степенот на родово инволвирање во овие општествени напори, кои се зацртани и 

во многуте владини програми и стратегии (како степен на успешност на истите на теренот). Оваа анкета 

опфати само припаднички на женскиот пол, а таа е дел од проектот со наслов „Е – услугите не го чекаат Годо“, 

кој е финансиран од ЕИЖ. 

Секако, во ставовите за и околу користењето на е – услугите влијаат многу фактори и уште повеќе 

затекнатите и актуелните (пандемијата, кризни состојби, економска миграција и сл) општествени состојби и 

навики, па елаборираното прашање за е – услугите не можеме да го одделиме и од состојбата со општото ИТ 

знаење, достапноста на интернетот, како и (барем) минималното познавање на граѓанските обврски во врска 

со плаќањето данок, обврските во врска со Законот за општа управна постапка, односно законите кои бараат 

граѓаните да бараат и добиваат разни документи, дозволи и други „писмени“, кои им служат во постапките 

во земјава и во странство. 

Е – писменоста и консеквентното нејзино користење, секако дека не можеме да го одделиме од се 

поактуелните е – бизниси и работа на далечина (online), за да се добие полна слика за состојбата со 

дигиталната писменост и ставовите на граѓанките за нејзино адресирано аплицирање – во наш контекст. 

Анкетата е спорведена во периодот од 25.02.2022 до 09.03.2022 година во Пелагонискиот плански 

регион, на повеќестепен случаен примерок од 256 граѓани („примерок на случајно движење“ - random walk 

sample), во услови кои одговараат на овие простори (посебно во селата, каде нема таква флуктуација на 

случајни минувачи како во градовите, па се користени и други теренски методи), па примероткот го сметаме 

за мошне блиска матрица на репрезентативниот за ППЛ (и како промил од вкупниот претпоставен број жители 

во ППЛ и во однос на етничката, конфесионалната и урбано - рурална дистрибуција), со степен на доверба од 

95% и посакувана прецизност на мерење од ±5%.  

Анкетата има и своја online форма, на која одговориле 95 испитаници, па овие резултати ќе ги 

користиме како „контролен примерок“ за споредба, токму заради тоа што фактот дека некој online одговорил 

сведочи за повисокиот степен на дигитална писменост, во споредба со теренскиот примерок.  

Анкетата е непондерирана и ќе има и компонента на сукцесивност, затоа што и на крајот на проектот 

ќе направиме исто такво истражување, со кое ќе го мериме напредокот, како со реализацијата на овој проект, 

така и со владините и НВО напорите, кои се континуирани и повеќегодишни.  

За анкетата да добие на значај, неминовна е генерациска дистрибуција на одговорите, затоа што е факт дека 

младите се повешти и ИТ пописмени, па потребно е да се истражат нивните генерализации на хабитуалните 

мислења, што на анкетата ќе и даде висока вредност – нешто што досегашните анкети го имаат пропуштено. 

Анкетата беше теренска и електронска, со обучени анкетари, со прашања од отворен и затворен тип и 

исклучиво индивидуално.  

 Тип на мислења и нумерички податоци кои сакавме да ги истражиме:  

 Од причина што анкетата не можеше да се  занима за специфични хабитуални мислења (ставови во 

врска со корисноста и употребата на е – услугите и корисноста на владините и НВО напорите во овој поглед) 

заради економичност, но и заради обилните анкетни податоци, кои се произведени во проектите на 

Фондација Метаморфозис и други – токму за оваа намена, ние се интересиравме за генерализација на 

хабитуални мислења на кои се темели спремноста на девојките и жените да реагираат на одреден начин во 

одредена ситуација (состојба). Се разбира дека на формирањето на овие ставови и нивото на апликативност 



на знаењето влијаат голем број варијабли, но ние овде ги земаме (во прашањата) само оние кои имаат врска 

со апликативно користење на ИТ знаењето. 

Секое прашање во анкетата се однесуваше на индикатор, поврзан со варијабла, а пак таа со хипотеза, која се 

однесува на појдовниот проблем (интерес на анкетата). Така, под претпоставка дека ги знаеме хабитуалните 

мислења (од многу извори и скори истражувања), варијаблите ќе бидат метрички дефинирани. Со тоа ние ја 

мериме спремноста на граѓанките да учествуваат во дигиталната „револуција“, со метрички инфикатори за 

нивната позиција во домот и општеството (дали се сопственички на имот, дали апликативно ги користат 

знаењата за себе и семејството и сл). 

 Овие прашања се насочени кон формирање на зависно променливите величини, а сите тие ги 

потврдуваат, менуваат или ги оборуваат поставените хипотези, односно тврдења.  

Како пример за појдовна хипотеза, која ја испитуваме е тврдењето дека „непoсeдувањето недвижен имот е 

фактор во помалото користење е – услуги кај жените“, што треба да се докаже и низ хоризонтална и низ 

генерациска и низ етничко – религиозна димензија, па заради тоа оваа анкета ги земаше во обзир и личните 

карактеристики на анкетираните, а родовата димензија во користењето / некористењето на е – услугите се 

истражуваа и низ други прашања. Затоа, оваа анкета има силна родова димензија и тоа исклучиво локално 

адресирана.  

 Анкетните корелации, кои произлегуваат од резултатите и се споредливи со резултатите од другите 

анкети, ќе имаат улога да ја мерат дигиталната писменоста кај жените и девојките во ППР, условите за 

практикување на таа писменост и користењето на е – услугите, како и ставовите и навиките на жените во 

аплицирањето на нивните знаења, пропуштени низ призмата на локалната социјална култура. Со тоа анкетата 

ќе даде и одговори за ситуацијата на жената во семејството во врска со се поприсутните напори за дигитално 

описменување на населението, кое (како и многу друго) треба да ја промени ситуацијата на жената во 

патријархарното општество.  

Тоа се анкетни факти, кои ќе можеме да ги дебатираме, во светло на современите напори на државата 

и светот за дигитално описменување и влез на жената на овој „пазар“ на вештини и знаења.  

Основни тези, кои оваа анкета ги истражува се дека апликативноста на дигиталната писменост и 

вештини, наспроти условите во оневозможувачките средини (наследување по машка линија, појави 

девојчињата да не ги школуваат, да не се обрнува внимание на воспитување на женските деца и сл, 

користењето на трудот за земјоделски работи и сл), е најосновен фактор за социјална динамика, која 

постепено доведува до рамноправност на половите, но и до исселување на младите од своите места и од 

државава, посебно ако нема услови за апликативно искористување на дигиталните знаења и вештини , 

односно, кога социјалната и институционална средина не сака да прифати промени, кои ги носи дигиталниот 

свет и апликативното знаење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкетни резултати 
Анкета за истражување на степенот на дигитална писменост и користењето на е – услугите од страна на 

жените / девојките од Пелагонискиот Плански Регион 
 

Теренската анкета покажа дека огромен број од населението има сопствена меил адреса (67%) и 
интернет дома (89%), посебно кај младите, кај кои онлајна наставата го зголеми овој процент, а многу е слична 
ситуацијат и со фејсбук профилот, кој го поседуваат 88% од населението. 91% од испитаничките поседуваат смарт 
телефон, а во 85% поседува било каков лап – топ, домашен компјутер или таблет. 
 Платежните картички се исто така прилично раширени (72%), посебно заради фактот што сите плаќања 
се насочени преку банките, па дури и земјоделците субвенциите ги земаат на тој начин. 
       

 
 

Студентките и помладата група до 25 годишна возраст во 100% имаат своја меил адреса, дома имаат 
интернет, имаат свој фејсбук профил, смарт телефон, домашен таблет или лап – топ (94%) и сопствена платежна 
картичка (88%), со исклучок на средношколците, кои платежна картичка користат во 46% (своја картичка имаат 
во 18%, а родителска картичка користат во 28%).  

 
Оваа струдентска група сметки со платежната картичка плаќаат 80%, но во 86% изјавиле дека домашните 

сметки некој друг ги плаќа онлајн, а не тие. Тоа говори дека платежната картичка студентките ја користат за 
сопствени потреби, а не за семејно користење на е – услугите, односно, само 10% студентки одговориле дека 
„никој друг во семејството не плаќа online“. Средношколците плаќаат со картичка само во 31%. Картичките 
најчесто ги коритат за онлајн купувања. 

Сепак, само 44% од девојките и жените директно плаќаат самите, а групата која најмногу ги користи за 
ел. плаќање на домашни сметки е онаа од 25 до 50 години (кумулативно 50%).  
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Само 3% од испитаничките - студентки имаат имотен лист на свое име, а 67% од нив работеле некаква 

форма на  „е – бизнис“ (било каква online работа за која биле ангажирани и платени за тоа), што е чудно заради 
тоа што  даночна пријава за персонален данок од доход им доаѓа само на 12% млади испитанички, што говори 
дека е можно да работат  online преку профил од пријатели или роднини, па таму и се уплаќаат хонорарите. 
Средношколците работат таков вид е - бизнис во само 13%. Иако 92% од студентките користеле одредени е – 
услуги, тие во 88% изјавиле дека домашните работи преку е – услугите во семејството некој друг ги користи, а не 
лично тие. Инаку тие во 100% би ги завршувале домашните онлајн работи ако имаат прилика и можност, 82% 
повеќе ги ценат електронските наспроти хартиените документи, а 92% би посетиле обуки за стекнување вештини 
за е – услуги. Средношколците помагаат во домот околу е – услугите повеќе од студентите и изјавиле дека 55% 
домашните работи преку е – услугите во семејството некој друг ги користи, а не лично тие. Тие во 95% би посетиле 
таква обука за е – услуги.  

Најчесто домашните работи (вистинските е – услуги) ги реализира групата од 35 – 50 години од жените и 
девојките. 

Околу дигиталните знаења и нивното искористување во процесите каде се присутни е – услугите имаме 
шаренолики одговори на прашањата. 64% од студентките и средношколците имале аплицирано за субвенции 
или државна помош (било каква помош, но мислиме дека тука говорат за студентски стипендии и други државни 
доприноси кон средношколци и студенти), од што 52% аплицирале сами, а во 40% им помогнале роднини и 
пријатели (во 16% им помогнале вработени во институциите – каде аплицираат). Генерално тој процент е на ниво 
од 41%, наспроти 59% кои немаат аплицирано за било каква државна помош. Во руралните средини, од тие кои 
аплицирале за субвенции и друг вид државна помош, 19% од испитаничките аплицирале сами 25% со помош на 
роднини и пријатели, а на 56% им помогнале вработени во јавната администрација (тоа се вработените на 
местото каде се аплицира). Во урбаните средини 44% аплицирале сами, 37 % со помош на роднини и пријатели, 
а на 19 % им помогнале вработените во институциите. Ова се должи на сеприсутната навика во руралните 
средини градоначалникот или раководителот на одделение во општината, да им нареди на вработените тие да 
им ги сиполнуваат пријавите на клиентите.  

Тука се гледа дека населението е мошне добро информирано кога имаме било какви субвенции, односно 
„државно давање“ кон населението и тоа обилно го користи. Навистина, по податоците од институциите, 
граѓаните, а посебно населението од напредните рурални области мошне високо ги искористуваат социјалните 
алатки за помош, како и оние на бирото за вработување и министерството за земјоделие. 

Сето ова укажува дека студентките се прилично дигитално писмени и ги остваруваат сопствените права 
пред државата – како студентки, а исто така во нивните семејства е повисок процентот на користење е – услуги, 
отколку во семејства каде нема студенти и информирање од званичните општински и владината страница за е – 
услуги, но сето тоа не е доволно искористено во самите семејства и младите девојки и жени својот дигитален 
потенцијал го користат за себе - персонално. 49% од тие користени услуги ги работи некој друг во семејството, а 
не испитаничката, а само 37% испитанички одговориле дека тие услуги никој друг не ги врши во семејството, 
освен нив. 

Во групата жени и девојки од 35 – 50 години аплицирано за субвенции или државна помош имаат 68% 
испитанички, но сами аплицирале само 16%, додека на другите им помогнале пријатели и роднини 18%, 
вработени во институциите 17%, а двата одговора (и пријатели и роднини и вработени во институциите) ги 
подвлекле 33% испитанички. Кај испитаничките помеѓу 50 и 60 години само 2% од нив аплицирале лично за 
субвенции или државна помош и тоа со помош на роднини и пријатели (100%), додека на прашањето дали некој 
друг од семејството има аплицирано за субвенции, 65% одговориле потврдно, со 14% напомена дека „не знаат 
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за тоа“. Групата од 35 – 50 години се информирала од општинските сајтови во само 6%. Ваквата распределба исто 
така говори дека самите државни мерки за субвенции, како и преминот на е – услуги и аплицирање заради 
пандемијата, најсилно има повлијаено кај групата жени од 35 до 50 години, додека младите, иако се прилично 
ИТ писмени, домашните работи ги оставаат на другите членови на семејството. 

 

 
 
Групата од 25 до 35 години, има најплодна дистрибуција на податоци за вработеност или работа во 

земјоделието 67%, додека како невработени се изјасниле 14%. Оваа група во 87% имаат своја меил адреса, дома 
имаат интернет во 96%, имаат свој фејсбук профил и смарт телефон во 100%, домашен таблет или лап – топ и 
сопствена платежна картичка во 92%. Оваа група сметки (било какви) со платежната картичка плаќа во 64%, а 22% 
изјавиле дека домашните сметки некој друг ги плаќа онлајн. Иако понизок процент отколку групата од 15 – 25 
години, тука се гледа дека оваа „зрела група“ ги има грижите за сметките и користи е – услуги за семејно добро. 
Имотен лист на свое име имаат 17% испитанички, а е – бизнис работеле (во било која форма) 68% од нив, додека 
даночна пријава за персонален данок на доход на нивно име им доаѓа кај 22% испитанички, што говори дека 
постои онлине работа во нивните домови. Во оваа група 67% користеле одредени е – услуги, а домашните работи 
ги завршуваат лично тие во 41%, а дека некој друг во семејството тоа го прави одговориле 56%, а тој процент на 
лично користење на е – услугите би го зголемиле на 100% ако имаат прилика и можност. Хартиените документи 
ги преферираат во 58%, електронските во само 21%, а 21% не се сигурни во тоа. Обука за користење е – услуги 
испитаничките би посетиле во 88%.   
 Нискообразуваните жени и девојки, посебно ако се во групата над 35 години, во огромен број случаи се 
или неврботени или земјоделки (во 88% од испитаничките, па во селата „невработеност“, автоматски значи 
„земјоделец“), ако не се пензионерки. Само 1% од оваа групата над 50 години старост има сопствена меил 
адреса, иако 92% од нив имаат интернет во својот дом, 76 % имаат смартфон, 67% имаат лап топ во својот дом и 
во 67% имаат платежна картичка на нивно име (некои од нив кажаа дека имаат платежна картичка, но ја користат 
домашните, посебно ако земјоделското земјиште е регистрирано на нив) иако само 3% испитанички од оваа 
група плаќа онлајн со неа, а во нивните семејства 66% други лица плаќаат онлајн на телефон или лаптоп.  
 Само 14% од женскиот пол поседува имот, а во 77% тие немаат никаков имот на свое име, додека само 
на 17% им доаѓа даночна пријава на нивно име (било какви даноци). Повторно деловно најактивни се жените од 
35 до 50 годишна возраст. 

Во групата од 50 до 60 години е – услуги користеле само 3% припаднички на женскиот пол. Во  нивните 
семејства се користат достапните е – услуги во 58%, прашањето не го разбраа 14% испитанички, а 13% не знаат 
за тоа. Во групата испитанички над 35 години само 18% имаат имотен лист на свое име, а на 23% им доаѓа даночна 
пријава на нивно име. За порталот е – услуги чуле 32% од групата помеѓу 35 и 50 години и 7% од оние помеѓу 50 
и 60 години. 

 
Кои е – услуги тие ги навеле дека ги користеле: e – banking, добивање даночно досие во УЈП, добивање 

извод од родени и уверение за неосудувана, потврда за невработеност, имотен лист, плаќање сметки, 
аплицирање за работа, студентски работи (плаќање семестар, комуникација со професори, е – настава...), 
„документи од централен регистер“, Online (shop) нарачки, добивање информации за патување во време на 
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пандемијата, а од групата 25 – 35 споменале и услуги од провајдери на информации, кои ги користат за е – 
бизнис. 

Испитаничките под е – бизнис подразбираат секаков вид работа преку компјутер, која носи некаков 
приход. Многу често тоа се сведувало на „кликање“ за поголема посетеност и испраќање меили и постови во 
групи. 

 
 
 На прашањето „Дали вадењето разни документи може да е женска работа“, само 34% испитанички 
мислат дека може, а 37% дека тоа не е „женска работа“. 29% од нив не биле сигурни во овие спротивставени 
тврдења. 
Исто така на прашањето „Дали вадењето разни документи може да е женска работа“, 64% од студентките и 
младите до 25 години одговориле потврдно и само 2% не биле сигурни во тоа. Тоа сепак кажува за ставовите на 
студентките, кои повеќе од 1/3 (34%) не мислат дека „вака одговорна работа“ може да биде женска работа. 
Групата од 15 – 25 на ова прашање е многу посигурна и со високи 89% одговара потврдно, додека групата 25 – 
35 во 47% одговара дека е тоа „женска работа“. 
 

По прашањето за мислење на групата над 50 години дали испитаничките можат да ги завршуваат 
домашните работи преку е – услуги, има голема несигурност во 48%, дека не може одговориле 35%, а само 17 % 
дека може. Во групата од 35 до 50 години испитаничките мислат потврдно во 31% случаи, дека не може во 27%, 
а повторно 42% од нив не се потполно сигурни дали е тоа можно.  
Групата над 50 години не би учествувала во обука за е – услуги во 36%, би учествувала во 12%, а не се сигурни во 
52%. Помладата група од 35 – 50 години би учествувала на таква обука во 50%, не се сигурни во 29% случаи, а не 
би учествувала во 21%. 
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Повозрасната група сака да има хартиени документи во 71%, електронски во 14%, а не се сигурни или не 
разбрале во 15%, а исто така „вадењето документи“ можело да биде „женска работа“ во 32%, не можела да биде 
во 55% и не се сигурни во тоа 13%. Помладата група 35 – 50 би сакала да добие хартиен документ во 62% случаи 
и (само) електронски во 32% случаи, а за нив „вадењето документи“ можело да биде „женска работа“ во 41%, не 
можела да биде во 32%, и не се сигурни или не го разбрале прашањето 27% од испитаничките. 

Групата највозрасни во 100% не работела било каков е – бизнис и не помагале во тоа, а медијалната група 
35-50 со 39% работела на тоа поле. 

 

 
 

Од општинските веб страници се информираат само 16% испитанички, а кај студентките и младите тој 
процент е  над 60%, но наведуваат многу малку нешта за што се информираат, што не е чудно ако се знае дека 
некои општини и немаат активни и абдејтирани веб страници. На истото прашање од групата од 25 – 35 години 
одговара дека информации од општинските страници користи во 34% и наведуваат дека таму нема многу 
податоци или воопшто ги нема, а тие што ги има не се абдејтирани.  

За порталот www.uslugi.gov.mk знаат 24% од испитаничките, а не чуле76%. 54% од испитаничките – 
студентки чуле за тој портал, а 38% од испитаничките од 25 – 35 години.  

---------------------------------------- 
Како податоци, кои можат да фрлат светло на презентираните резултати, можеме да ги споменеме напорите на 

владата и НВО секторот, каде се вели дека „Употребата на одредени електронски услуги во текот на 2021 година, во однос 
на периодот 2019/20 година бележи благ пораст“. Ова го покажуваат податоците што ги обезбеди проектот ИЦЕДА - 
Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда,  (во кој АГТИС е еден од центрите за поддршка на е-влада)  во 
соработка со Порталб.мк, споредувајќи ги со податоците од прелиминарното истражување, кога истите електронски услуги 
се користеле помалку. Сепак, зголемувањето е сé уште далеку од нивото на кое граѓаните треба да ги користат овие услуги, 
известува Порталб.мк. Во Македонија и понатаму недостасува база на податоци за користење на електронските услуги што 
ги обезбедуваат јавните институции.  

Од 2020 година граѓаните можат да го користат Националниот портал за е-услуги (мора најпрво да отворат сметка 
или да креираат профил „eID“). Порталот сега нуди 839 услуги од 1.288 јавни институции, а 50 од нив се електронски. Од 
ноември 2020 година - до сега, бројот на регистрирани корисници од 26.129, достигнал 70.532. Испратени се 18.942 барања 
илза е – услуги. 

Управа за водење на матичните книги издава изводи од матичната книга на родените, венчаните или умрените и 
нема евиденција колку барања за изводи се примени на шалтер, но во периодот 2019 до 2021 година електронските 
поднесоци од 27.764, пораснале на 34.746 барања. 

Централниот регистар, во 2021 година, по електронски пат издал 11.641 потврди по 3 вида барања (за изречени 
прекршочни санкции за вршење професија, дејност или обврски на физички или правни лица), а претходно имало само 588 
вакви барања. Кај „забраната за учество на јавни повици, јавни набавки“ тој број од 936 издадени потврди претходно, во 
2021 година се искачил на 3.739. И услугата „потврда за стечајна постапка“, од 15.004 издадени потврди, се зголемил на 
24.834 во 2021 година. И другите услуги на ЦРСРМ бележат пораст: Забрана за вршење професионална дејност, овластување 
(од 588 на 11.641), Забрана за учество во јавни повици, јавни набавки (од 936 на 3.739) и Потврда за стечај (од 15.004 на 
24.834). 

Министерство за внатрешни работи се користи со претходно закажување датуми за документи за лична 
идентификација, возачка дозвола или пасош и од  2019 година кога закажале 21.862 термин, а во 2021 година овој број е 
172.943. 

Исто така можеме да споменеме дека од 1019 година, до денес, странски донатори, но и нашата влада финансираа 
десетици грантови за подобрување на дигиталната писменост, но највисоки резултати имаме заради е – наставата, која им 
обезбеди многу подобри вештини на учениците, студентите и родителите на малолетните деца. 

46%
49%

24%

16%

54%

24%

76%

84%

27%

11. Дали вие сте користеле 
(било кога) електронски 

услуги?

11. 1  Дали некој во 
семејството користи е - услуги

12. Дали ви е познат порталот 
www.uslugi.gov.mk

13. Дали се информирате од 
општинската веб страница или 

ФБ
Да Не Не знам


