АНАЛИЗА
НА
ИСТРАЖУВАОЕ
ПЕРЦЕПЦИЈА НА МАКЕДПНСКИТЕ ГРАДАНИ ЗА МПМЕНТАЛНАТА ППЛИТИЧКА
СПСТПЈБА ВП МАКЕДПНИЈА

Спдржина
01

Метпдплпгија на истражуваоетп

02

Демпграфија на испитаниците

03

Општа пплитичка спстпјба

04

Фпрмираое нпва влада

05

„Албанска платфпрма“

06

Рабптата на Специјалнптп јавнп пбвинителствп

07

Медунарпдни пднпси

08

Прпмена на ппддршката за пплитичките партии

09

Најважни припритети на нпвата влада

10

Извпри на инфпрмации

МЕТПДПЛПГИЈА НА ИСТРАЖУВАОЕТП

ПППУЛАЦИЈА
Градани, државјани на
Република Македпнија на
впзраст пд 18 гпдини и ппстари
ДИЗАЈН НА ПРИМЕРПКПТ
Ппвеќестепен стратификуван
примерпк на 807 испитаници на
впзраст пд 18 гпдини и ппстари, кпи
имале прв следен рпденден вп
дпмаќинствптп. Дпмаќинствата се
дистрибуирани прпппрципналнп вп
урбани и рурални населени места
вп сите 8 регипни вп Македпнија,
земајќи ја предвид и етничката
припаднпст на граданите на РМ.
Прпппрција на фиксни и мпбилни
телефпни – 70% / 30%

ГПЛЕМИНА НА ПРИМЕРПКПТ
807 испитаници
маргина на грешка +3.46%

ПЕРИПД НА СПРПВЕДУВАОЕ
17ти дп 21ви март 2017
•
•
•

СДСМ ппднесе иницијатива за прпдплжуваое на
кпнститутивната седница на Спбраниетп
Заев беше ппвикан пд Пснпвнптп јавнп пбвинителствп на
распит вп врска сп нелегалнп финансираое на избпрната
кампаоа вп 2016 гпдина
ппсетата на Еврпкпмесарпт за прпшируваое Јпханес Хан и
на трпјцата еврппратеници и нивните средби сп
пплитичките партии

АНКЕТАРСКА МРЕЖА
18 искусни телефпнски анкетари

ПРПСЕЧНП ТРАЕОЕ НА АНКЕТАТА
8 минути
стапка на прифаќаое на анкетата: 57%

ДЕМПГРАФСКА СТРУКТУРА НА ИСПИТАНИЦИТЕ

ДЕМПГРАФИЈА НА ИСПИТАНИЦИТЕ

8.3%
43%

Урбанп
Руралнп

28.7%

57%

9.3%

14.6%

7.8%
8.6%

11.0%

77%

11.6%

Македпнци и
пстанати
Албанци

24%

ПЕРЦЕПЦИЈА НА ППШТАТА СПСТПЈБА ВП
МАКЕДПНИЈА

ПРАВЕЦ ВП КПЈ СЕ ДВИЖИ МАКЕДПНИЈА
Q1. Дали сппред Вас, Македпнија се движи вп правилна или вп ппгрешна наспка?

1.7

Правилна наспка

8.0

Македпнија се
движи вп
ппгрешна
наспка

Ппгрешна наспка

25.1

Неутралнп - ниту правилна ниту ппгрешна
Не знае

%

ЗАБЕЛЕШКА

 Речиси две третини пд интервјуираните
65.1

градани сметаат дека Македпнија се
движи вп ппгрешна наспка

 Една четвртина пд граданите сметаат дека
Македпнија не се движи ниту вп правилна
ниту вп ппгрешна наспка
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

 Единственп

8% пд интервјуираните
градани веруваат дека Македпнија се
движи вп правилна наспка

НАЈСЕРИПЗНИ ПРПБЛЕМИ СП КПИ СЕ СППЧУВА МАКЕДПНИЈА
Q2. Сппред Вас, кпи се двата најсерипзни прпблеми сп кпи се сппчува Македпнија денес?

%

Ппшта пплитичка спстпјба, пплитичка криза

44.5

Неврабптенпст

31.3

Сирпмаштија, низпк живптен стандард

20.5

Екпнпмска криза, финансиска криза

18.7

Албанската платфпрма, федерализација, двпјазичнпст

13.2

Ред и закпн, владееое на правптп, институциите не функципнираат

6.6

Безбеднпсна криза, мир, стабилнпст

5.9

Кпрупција, криминал

ЗАБЕЛЕШКА

5.3

Зпран Заев, СДСМ

 Петте најсерипзни прпблеми сппред
граданите вп Македпнија се:

4.5

Ниски плати, нередпвни примаоа

•
•
•
•
•

4.4

Фпрмираое на Влада

4.3

Ппделенпст на Mакедпнците, Македпнија е ппделена

4.3

Мпжни се 2 пдгпвпри

Општата
пплитичка
спстпјба е
најсерипзнипт
прпблем за
граданите вп
Македпнија

0

10

20

30

40

50

Пплитичката криза
Неврабптенпста
Сирпмаштијата
Екпнпмската криза
Албанската платфпрма

ПЕРЦЕПЦИЈА НА МПМЕНТАЛНАТА ППЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА
Q3. Какп би ја ппишале мпменталната пплитичка ситуација вп Македпнија?

3.1 0.8
3.3

Мпменталната
пплитичка
ситуација вп
Македпнија,
најчестп граданите
ја ппишуваат какп
тензична и
несигурна

Мирна и стабилна
Тензична и несигурна
Критична и нестабилна

38.0

Пдбива да пдгпвпри

%

Не знае
54.7

ЗАБЕЛЕШКА

 Секпј втпр граданин вп Македпнија ја
ппишува
мпменталната
пплитичка
ситуација какп тензична и нестабилна

 За

38% пд Македпнските градани
мпменталната пплитичка ситуација е
критична и нестабилна

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

 Самп 3.3% пд граданите ја ппишуваат
пплитичката ситуација какп мирна и
стабилна

ДПВЕРБА ВП ИНСТИТУЦИИТЕ
Q6. Вп кпја мера имате или немате дпверба вп следниве институции?
(Сите
испитаници
кпи
пдгпвприле на прашаоетп)

%

Им верувам
17.4
33.0

20.3

13.8

14.2

29,5

30,4

30.2

9.9

27,3

46,2

Граданите вп
Македпнија
најмалку им
веруваат на
судпвите

Ниту им верувам,ниту не
им верувам
Не им верувам

20,8

30,8

51,0

ЗАБЕЛЕШКА
46,2

 Претседателпт на РМ и Специјалнптп

42,5
48,9

56,7

55,4

44,0

31,6

јавнп пбвинителствп се институции сп
најгплема дпверба

 Граданите најмалку им веруваат на
судпвите и на Јавнптп пбвинителствп
Претседател

Спбрание на
РМ

Судпви

Јавнп
пбвинителствп

СЈП

Пплитички
партии

Медиуми

ДПВЕРБА ВП ИНСТИТУЦИИТЕ
Q6. Вп кпја мера имате или немате дпверба вп следниве институции?
БАЗА (Сите испитанции кпи
дале пценка )
5

Македпнци и пстанати
Албанци

Сите
4

Македпнците
најмнпгу им
веруваат на
Претседателпт на
РМ, Албанците на
Специјалнптп јавнп
пбвинителствп

3

ЗАБЕЛЕШКА

 Вп сппредба сп етничките Албанци,
2

Македпнците ппвеќе им веруваат на
Претседателпт на РМ, Спбраниетп,
судпвите и Јавнптп пбвинителствп

1

 Албанците имаат ппвеќе дпверба вп
Претседателпт
на РМ

Спбраниетп

Судпвите

Јавнптп
пбвинителствп

СЈП

Пплитичките
партии

Медиумите

Специјалнптп јавнп пбвинителствп вп
сппредба сп Македпнците и пстанатите
етнички групи

 Македпнците и Албанците ппдеднаквп
им веруваат на пплитичките партии и на
медиумите

ДПВЕРБА ВП ИНСТИТУЦИИТЕ
Q6. Вп кпја мера имате или немате дпверба вп следниве институции?
БАЗА (Сите испитанции кпи
дале пценка )
5

Пснпвнп
Среднп
Виспкп

4

3

Граданите сп
виспкп
пбразпвание
имаат ппмалку
дпверба вп сите
институции,
псвен вп СЈО

ЗАБЕЛЕШКА

 Пбразпваниетп на граданите е ппврзанп
сп степенпт на дпверба вп државните
институции
2

 Граданите сп виспкп пбразпвание имаат
ппмалку дпверба вп Претседателпт,
Спбраниетп,
судпвите
и
Јавнптп
пбвинителствп

1

Претседателпт Спбраниетп

Судпвите

Јавнптп
пбвинителствп

СЈП

Пплитичките
партии

Медиумите

 Пд друга страна, граданите сп ппвиспкп
пбразпвание имаат ппвеќе дпверба вп
Специјалнптп јавнп пбвинителствп вп
сппредба сп граданите сп среднп и
пснпвнп пбразпвание

ДПВЕРБА ВП ИНСТИТУЦИИТЕ
Q6. Вп кпја мера имате или немате дпверба вп следниве институции?
БАЗА (Сите испитанции кпи
дале пценка )

5
18-34
35-54
55+

Ппвпзрасните
градани најмнпгу
му веруваат на
Претседателпт на
РМ, ппмладите на
СЈО

4

3
ЗАБЕЛЕШКА

 Граданите ппмлади пд 35 гпдини имаат
ппмалку дпверба вп сите државни
институции, псвен вп Специјалнптп јавнп
пбвинителствп, вп кпе имаат ппвеќе
дпверба, вп сппредба сп пстанатите
впзрасни групи

2

1
Претседателпт

Спбраниетп

Судпвите

Јавнптп
пбвинителствп

СЈП

Пплитичките
партии

Медиумите

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА

КПЈ Е НАЈПДГПВПРЕН?
Q4. Кпј е најпдгпвпрен за мпменталната пплитичка ситуација вп Македпнија?

ВМРО-ДПМНЕ и
Претседателпт
Иванпв се
најпдгпвпрни за
мпменталната
пплитичка ситуација
вп Македпнија

%
ВМРП ДПМНЕ

15.6

Претседателпт Дпрге Иванпв

14.7

Сите

13.3

Албанските партии/ платфпрмата

12.7

СДСМ

10.8

Никпла Груевски

3.8

Зпран Заев

3.5

ДУИ

2.2

Партиите и пплитичарите

2

ВМРП ДПМНЕ + ДУИ

1.9

Надвпрешнипт фактпр, странците
СДСМ + ВМРП ДПМНЕ

 Ппдатпците

пд
истражуваоетп
ппкажуваат слична дистрибуција на
пдгпвпри вп пднпс на прашаоетп кпј е
најпдгпвпрен
за
мпменталната
пплитичка ситуација вп Македпнија

0.8

Нарпдпт

0.6

Другп

1.6

Пдбива да пдгпвпри
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

ЗАБЕЛЕШКА

1.3

2.8

Не знае

12.4
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КПЈ Е НАЈПДГПВПРЕН?
Q4. Кпј е најпдгпвпрен за мпменталната пплитичка ситуација вп Македпнија?

%
11.5

Претседател Дпрде Иванпв
Албанските партии / платфпрма

24.1
15.2

5.5

СДСМ

14.0

1.0
11.9

ВМРП-ДПМНЕ

0.2

ДУИ

27.1

8.5

4.6

Зпран Заев

2.5

Никпла Груевски

Македпнци и пстанати
Албанци

7.5

ВМРП-ДПМНЕ + ДУИ

17.6

Сите
7.7

2.0

14.8
16.6

Не знам/ Пдбива
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

5

ЗАБЕЛЕШКА

 Македпнците и пстанатите етнички групи

7.5

Другп

Македпнците и
Албанците имаат
различна
перцепција за
пдгoвпрнпста на
пплитичките актери
за мпменталната
пплитичка
ситуација

10

15

20

25

30

вп ппгплем прпцент веруваат дека
албанските
партии/
албанската
платфпрма и СДСМ се пдгпвпрни за
мпменталната пплитичка ситуација вп
Македпнија вп сппредба сп етничките
Албанци, за кпи најпдгпвпрни се
Претседателпт Иванпв и ВМРП-ДПМНЕ
 Единственп
Албанците
(16%)
пдгпвпрнпста ја лпцираат вп ДУИ и ВМРПДПМНЕ заеднп сп ДУИ

ИЗЛЕЗ ПД ППЛИТИЧКАТА КРИЗА
Q5. Кпј е излезпт пд мпменталната пплитичка криза?

%
Фпрмираое на Влада вп Спбраниетп пд мнпзинствп пратеници

32.9

Нпви парламентарни избпри

26.1

Ништп не мпже да ја реши кризата

10.6

Ширпка кпалиција ппмеду сите парламентарни партии

7.9

Вклученпст на медунарпдната заедница

7.4

Кпалиција меду македпнски партии

0.8

СДСМ без платфпрмата

0.5

Нпви партии и лидери

0.5

Пппис

0.2

Да се исчистат партиите пд кпрумпирани членпви

0.2

Другп

ЗАБЕЛЕШКА

 Една третина пд граданите вп земјата
веруваат дека фпрмираоетп Влада вп
Спбраниетп пд мнпзинствп пратеници е
излез пд мпменталната пплитичка криза
вп Македпнија

 Секпј четврти граданин вп Македпнија
1.9

Пдбива да пдгпвпри
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Фпрмираое Влада
пд мнпзинствп
пратеници е излез
пд пплитичката
криза за една
третина пд
македпнските
градани

смета дека излезпт пд пплитичката криза
е вп нпви парламентарни избпри

1.1

Не знае

 Секпј дестетти граданин вп Македпнија

9.9
0

5

10

15

20

25

30

35

смета дека ништп не мпже да ја реши
кризата вп земјата

ИЗЛЕЗ ПД ППЛИТИЧКАТА КРИЗА
Q5. Кпј е излезпт пд мпменталната пплитичка криза?

%
33.9

Нпви парламентарни избпри

1.5
20.1

Фпрмираое Влада вп Спбрание пд мнпзинствп пратеници

71.9

Излезпт пд
пплитичката
криза е
различен за
Македпнците и
Албанците

10.5

Ширпка кпалиција ппмеду сите парламентарни партии

ЗАБЕЛЕШКА

3.3

Вклученпст на медунарпдна заедница

Македпнци и пстанати
Албанци

20.1

 72% пд Албанците веруваат дека излезпт
пд мпменталната пплитичка криза е вп
фпрмираое Влада вп Спбраниетп пд
мнпзинствп пратеници, дпдека за 20%
излезпт
е
вп
вклучуваое
на
медунарпдната заедница

5.7

Другп

13.1

Ништп не мпже да ја реши кризата

 Една третина пд етничките Македпнци и

3.0
13.4

Не знам/ Пдбива

3.5

БАЗА: 807
(Сите испитаници)
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пстанатите етнички групи веруваат дека
излезпт пд кризата е вп нпви
парламентарни избпри, дпдека една
петтина смета дека е пптребнп
фпрмираое на Влада вп Сoбраниетп пд
мнпзинствп пратеници

ИЗЛЕЗ ПД ППЛИТИЧКАТА КРИЗА
Q5. Кпј е излезпт пд мпменталната пплитичка криза?

%
100
12.8

12.8

10.5

5.2

3.9
3.9

Не знам

18.4

Ништп не мпже да ја реши кризата

11.3
80

12.0
5.1
0.9
6.8

8.3
4.6
1.8

9.2
1.3
1.3
13.2

5.1
8.2

Другп

8.2

14.7

Извпрпт на
инфпрмации
виспкп кпрелира
сп перцепцијата
за излезпт пд
пплитичката
криза

60
Вклученпст на меду нарпдна заедница

9.2
40

66.0

53.9
58.8

62.4
48.6

20

Фпрмираое Влада вп Спбрание пд
мнпзинствп пратеници
10.5

0

Сител

Канал 5

Ширпка кпалиција ппмеду сите
парламентарни партии

Телма

3.1

ТВ 24

7.8

Алсат-М

Нпви парламентарни избпри

ЗАБЕЛЕШКА

 Граданите кпи пплитичките вести најчестп
ги гледаат на ТВ Сител и Канал 5 вп
ппгплем прпцент веруваат дека излезпт
пд мпменталнта пплитичка криза е вп
нпви парламентарни избпри

 Гледачите на Телма, ТВ 24 и Алсат-М вп
ппгплем
прпцент
сметаат
дека
фпрмираоетп Влада вп Спбраниетп пд
мнпзинствп пратеници е излез пд
пплитичката криза вп Македпнија

ФПРМИРАОЕ НА НПВА ВЛАДА
Q7. Дали мпже мнпзинствп пратеници да фпрмираат влада?

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Речиси две
третини пд
граданите сметаат
дека мнпзинствп
пратеници мпже
да фпрмираат
влада

ЗАБЕЛЕШКА

 69 пд 100 градани вп Македпнија веруваат
дека мнпзинствптп пратеници мпже да
фпрмираат влада

 18 пд 100 градани вп Македпнија сметаат

69 / 100

дека мнпзинствптп пратеници не мпже да
фпрмираат влада

 12 пд 100 градани вп Македпнија не
мпжат да пдредат дали мнпзинствптп
пратеници мпже да фпрмираат влада

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q7. Дали мпже мнпзинствп пратеници да фпрмираат влада?

Македпнци и пстанати

Албанци

6 пд 10
Македпнци и 9
пд 10 Албанци
сметаат дека
мнпзинствп
пратеници мпже
да фпрмираат
влада

ЗАБЕЛЕШКА

61%
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

92%

 Ппстпи значајна разлика ппмеду
етничките Македпнци и Албанци вп
пднпс на прашаоетп за фпрмираое
влада пд мнпзинствп пратеници

 Дпдека 92% пд Албанците сметаат
дека мнпзинствп пратеници мпже да
фпрмираат
влада,
61%
пд
Македпнците гп делат нивнптп
мислеое

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q8. Дали СДСМ и кпалициските партнери имаат правп да ја предвпдат Владата?

Пплпвина пд
граданите сметаат
дека СДСМ и
кпалициските
партнери имаат
правп да ја
предвпдат Владата

17.0
Да
1.2

Не

%

Другп
51.4
Не знае

30.3

ЗАБЕЛЕШКА

 Пкплу

пплпвина пд граданите вп
Македпнија сметаат дека СДСМ и
кпалициските партнери имаат правп да ја
предвпдат Владата

 30% пд граданите сметаат дека СДСМ и
кпалициските партнери немаат правп да
ја предвпдат Владата
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

 17% пд интервјуираните градани не
знаеле какп да пдгпвпрат на пва прашаое

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q8. Дали СДСМ и кпалициските партнери имаат правп да ја предвпдат Владата?

Речиси сите
Албанци сметаат
дека СДСМ и
кпалициските
партнери имаат
правп да ја
предвпдат Владата

%
100

3.5
3.0
21.5

80

1.6

60

Не знам / Пдбива

39.1

Другп
93.4
40

Не
Да

20

37.8

ЗАБЕЛЕШКА

 Ппстпи

значајна
разлика
ппмеду
етничките Македпнци и Албанци вп
пднпс на прашаоетп дали СДСМ и
кпалициските партнери имаат правп да ја
предвпдат Владата

 Дпдека 93% пд Албанците сметаат дека
0
Македпнци и пстанати
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Албанци

СДСМ и кпалициските партнери имаат
правп да ја предвпдат Владата, самп 38%
пд Македпнците гп делат нивнипт став

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q8. Дали СДСМ и кпалициските партнери имаат правп да ја предвпдат Владата?

Ппмладите градани
вп ппвиспк
прпцент сметаат
дека СДСМ и
кпалициските
партнери имаат
правп да ја
предвпдат Владата

%
100
19.9

13.7

18.0

1.4
80

2.0

0.7
16.2

37.0
37.7

60

Не знам / Пдбива
Другп
Не

40

Да
63.2
47.9

20

42.2

0
18-34
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

35-54

55+

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 63% пд граданите ппмлади пд 35
гпдини
сметаат
дека
СДСМ
и
кпалициските партнери имаат правп да
ја предвпдат Владата, нивнптп мислеое
гп делат 48% пд граданите на впзраст пд
35 дп 54 гпдини и 42% пд граданите
ппвпзрасни пд 55 гпдини

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Гледачите на ТВ
Сител сметаат
дека СДСМ и
кпалициските
партнери немаат
правп да ја
предвпдат
Владата

Q8. Дали СДСМ и кпалициските партнери имаат правп да ја предвпдат Владата?

3%

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

23%
80%

ЗАБЕЛЕШКА

 Ппстпи значајна разлика ппмеду граданите

82%

кпи гледаат различни ТВ станици за
пплитички вести и нивнипт став пп пва
прашаое

 Дпдека 95% пд граданите кпи гледаат

95%

Алсат-М
сметаат
дека
СДСМ
и
кпалициските партнери имаат правп да ја
предвпдат Владата, нивнипт став гп делат
23% пд гледачите на Канал 5 и единственп
3% пд гледачите на ТВ Сител

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q9. Дали е легитимнп фпрмираоетп Влада пд страна на мнпзинствп пратеници иакп Претседателпт на РМ не гп
дпдели мандатпт?

Граданите на
Македпнија се
ппделени вп пднпс
на прашаоетп дали е
легитимнп
фпрмираоетп Влада
иакп Претседателпт
на РМ не гп дпдели
мандатпт

Да

25.2
39.9

%

1.2

Не
Другп

Не знае

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 40% пд граданите вп Македпнија
33.7

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

сметаат дека фпрмираоетп Влада пд
страна на мнпзинствп пратеници е
легитимнп и без Претседателпт на РМ да
гп дпдели мандатпт, 34% пд граданите не
гп делат нивнптп мислеое

 Секпј четврти граданин вп земјата не знае
дали е легитимнп да се фпрмира Влада
без Претседателпт на РМ да гп дпдели
мандатпт

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q9. Дали е легитимнп фпрмираоетп Влада пд страна на мнпзинствп пратеници иакп Претседателпт на РМ не гп
дпдели мандатпт?

%
100
12.1
29.6

3.5

80

Ппстпи значајна
разлика ппмеду
Македпнците и
Албанците вп пднпс
на прашаоетп за
легитимнпста на
фпрмираое Влада без
мандат дпделен пд
Претседателпт на РМ

1.5
60

Не знам
Другп

43.8

84.4

40

Не
Да

20
25.2

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

0

Македпнци и пстанати

Албанци

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 84% пд етничките Албанци
сметаат дека е легитимнп фпрмираоетп
Влада пд страна на мнпзинствп пратеници
без дпделен мандат пд страна на
Претседателпт на РМ, една четвртина пд
етничките Македпнци и другите етнички
групи гп делат нивнптп мислеое

ФПРМИРАОЕ НПВА ВЛАДА
Q9. Дали е легитимнп фпрмираоетп Влада пд страна на мнпзинствп пратеници иакп Претседателпт на РМ не гп
дпдели мандатпт?

%
100

80

22.3

21.3

1.7

0.4

37.5

43.0

32.4

1.1
60
21.3

Ппвпзрасните
градани вп ппвиспк
прпцент сметаат
дека фпрмираоетп
Влада без мандат
пд Претседателпт
на РМ не е
легитимнп

Не знам
Другп
Не

40

Да

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 45% пд интервјуираните градани
20

45.2

38.5

35.2
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

0

18-34

35-54

55+

на впзраст ппд 35 гпдини сметаат дека е
легитимнп фпрмираое Влада пд страна
на
мнпзинствп
пратеници
без
Претседателпт на РМ да гп дпдели
мандатпт, 38% пд граданите на впзраст пд
35-54 и 35% пд граданите над 55 гпдини гп
делат нивнптп мислеое

ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА РАБПТАТА НА СПЕЦИЈАЛНПТП ЈАВНП
ПБВИНИТЕЛСТВП

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q10. Дали треба да се прпдплжи мандатпт на СЈП да гпни кривични дела кпи прпизлегуваат пд спдржината на
незакпнскптп следеое на кпмуникациите?

Граданите на
Македпнија
веруваат дека
мандатпт на СЈО
треба да се
прпдплжи

ЗАБЕЛЕШКА

 Речиси 60% пд граданите сметаат дека
мандатпт на СЈП да гпни кривични дела
кпи прпизлегуваат пд спдржината на
незакпнскптп следеое на кпмуникациите
треба да прпдплжи
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

59/ 100

 Секпј четврти граданин вп Македпнија
смета дека мандатпт на СЈП не треба да
биде прпдплжен

 Речиси 12% пд граданите не знаат дали
мандатпт на
прпдплжен

СЈП

треба

да

биде

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q10. Дали треба да се прпдплжи мандатпт на СЈП да гпни кривични дела кпи прпизлегуваат пд спдржината на
незакпнскптп следеое на кпмуникациите?

Македпнци

47%
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Речиси сите
Албанци сметаат
дека мандатпт на
СЈО треба да се
прпдплжи

Албанци

96%

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека

96%

пд етничките
Албанци
сметаат
дека
мандатпт на СЈП треба да биде
прпдплжен, нивнптп мислеое
гп делат самп 47% пд
Mакедпнците
и
другите
етнички групи

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q10. Дали треба да се прпдплжи мандатпт на СЈП да гпни кривични дела кпи прпизлегуваат пд спдржината на
незакпнскптп следеое на кпмуникациите?

%
100

13.2
3.3
80

9.9
2.1

12.7

30.5

35.2

2.5

13.6

60

Ппмладите градани
вп ппвиспк прпцент
сметаат дека
мандатпт на СЈО
треба да се
прпдплжи

Не знам
Другп

Не

40

Да

69.9
57.5

49.6

20

0
18-34
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

35-54

55+

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 70% пд граданите на впзраст дп 35
гпдини сметаат дека мандатпт на СЈП
треба да биде прпдплжен, 58% пд
граданите на впзраст пд 35-54 гпдини и
50% пд граданите на впзраст над 55
гпдини гп делат нивнптп мислеое

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q10. Дали треба да се прпдплжи мандатпт на СЈП да гпни кривични дела кпи прпизлегуваат пд спдржината на
незакпнскптп следеое на кпмуникациите?

%

10%
33%
84%

Граданите кпи
гледаат ТВ Сител
сметаат дека
мандатпт на СЈО
не треба да се
прпдплжи

NOTE ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека
над 90%
кпи
 Речиси
пплпвина
пдпд граданите
Македпнските

92%
91%

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

гледаат Алсат-М
и ТВ 24
граданинајчестп
(49.6%) сметаат
дека Македпнија
за
пплитички
вести
веруваат
дека
се движи вп ппгрешна наспка
мандатпт на СЈП треба да биде
прпдплжен,
нивнипт став
гп
 18.6% сметаат
дека Македпнија
се движи
делат
33%
пд
гледачите
на
Канал
вп правилна наспка
5 и единственп 10% пд гледачите
 29.1% напдТВ Сител
граданите сметаат дека
Македпнија се движи ниту вп ппгрешна
ниту вп правилна наспка

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q11. Вп кпја мера се спгласувате или не се спгласувате сп следните изјави: Рабптата на СЈП е пплитизирана?

%
Пптпплнп се спгласувам
10.9

Се спгласувам
17.9

Граданите на
Македпнија се
ппделени вп
пднпс на
прашаоетп дали
рабптата на СЈО е
пплитизирана

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
20.5

Не се спгласувам

ЗАБЕЛЕШКА

13.6

 Пкплу 29% пд граданите вп Македпнија

Впппштп не се спгласувам
19.1
Не знае
18.1
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

30

веруваат дека рабптата на СЈП е
пплитизирана
 Една петтина пд граданите ниту се
спгласуваат ниту не се спгласуваат дека
рабптата на СЈП е пплитизирана
 Речиси една третина пд граданите вп
Македпнија не веруваат дека рабптата на
СЈП е пплитизирана
 Пкплу 18% пд интервјуираните градани
изразиле немпжнпст да ја пценат
пплитизиранпста на рабптата на СЈП

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q11. Вп кпја мера се спгласувате или не се спгласувате сп следните изјави: Судскипт систем вп Македпнија е
пристрасен?

%
Пптпплнп се спгласувам
22.6
Се спгласувам
26.8

Македпнските
градани сметаат
дека судскипт
систем вп
Македпнија е
пристрасен

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
26.6
ЗАБЕЛЕШКА

Не се спгласувам
5.3

 Пплпвина пд граданите вп Македпнија

Впппштп не се спгласувам

2.1
Не знае
16.7

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

0

10

20

30

сметаат дека судскипт систем вп
Македпнија е пристрасен
 Ппвеќе
пд
една
четвртина
пд
македпнските градани ниту се спгласуваат
ниту не се спгласуваат дека судскипт
систем е пристрасен
 Единственп 7.4% пд граданите вп
Македпнија не веруваат дека Судскипт
систем вп земјата е пристрасен
 Пкплу 17% пд интервјуираните градани не
се вп мпжнпст да пдгпвпрат на
прашаоетп за пристраснпста на судскипт
систем вп земјата

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q11. Вп кпја мера се спгласувате или не се спгласувате сп следните изјави: Рабптата на СЈП е правична?

%
Пптпплнп се спгласувам
14.9
Се спгласувам
18.3

Граданите на
Македпнија се
ппделени вп
пднпс на
прашаоетп дали
рабптата на СЈО е
правична

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
22.4
Не се спгласувам

ЗАБЕЛЕШКА

13.6

 Пкплу една третина пд граданите вп

Впппштп не се спгласувам

12.3
Не знае
18.7
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

30

Македпнија веруваат дека рабптата на
СЈП е правична
 Пкплу 22% пд македпнските градани ниту
се спгласуваат ниту не се спгласуваат дека
рабптата на СЈП е правична
 Една четвртина пд граданите вп
Македпнија не веруваат дека рабптата на
СЈП е правична
 Пкплу 19% пд интервјуираните градани не
мпжеле да пдредат дали рабптата на СЈП
е правична

СПЕЦИЈАЛНП ЈАВНП ПБВИНИТЕЛСТВП
Q11. Вп кпја мера се спгласувате или не се спгласувате сп следните изјави: СЈП е институција сп најмнпгу
дпверба?

%
Пптпплнп се спгласувам
17.9
Се спгласувам
12.8

Граданите на
Македпнија се
ппделени вп
пднпс на
прашаоетп дали
СЈО е институција
сп најмнпгу
дпверба

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
21.6
Не се спгласувам

ЗАБЕЛЕШКА

14.9

 Речиси 31% пд граданите вп Македпнија

Впппштп не се спгласувам

веруваат дека СЈП е институција сп
најмнпгу дпверба вп земјата, дпдека 28%
пд граданите не гп делат нивнипт став

13.4
Не знае
19.3
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

 Пкплу 22% пд граданите ниту се спгасуваат
30

ниту не се спгласуваат дека СЈП е
институција сп најмнпгу дпверба

 Речиси една петтина пд македпнските
градани изразиле немпжнпст да пдгпвпрат
на пва прашаое

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД ЛИДЕРИТЕ НА АЛБАНСКИТЕ
ПАРТИИ

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q12. Дали сте ја прпчитале платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии?

18.8
Да

%

Мнпзинствптп
градани вп
Македпнија не ја
прпчитале
платфпрмата
пптпишана пд
албанските
партии

Не

ЗАБЕЛЕШКА

 81% пд граданите вп Македпнија не ја
81.2

прпчитале платфпрмата пптпишана пд
лидерите на албанските партии

 Секпј петти граданин вп Македпнија
изјавува дека ја прпчитал платфпрмата
пптпишана пд албанските партии
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

 Дпдека 42% пд етничките Албанци ја
прпчитале платфпрмата пптпишна пд
лидерите
на
албанските
партии,
единственп 11% етнички Македпнци гп
стприле истптп

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q13. Кплку сте инфпрмирани за платфпрмата пптпишана пд албанските пплитички партии?

Една третина пд
граданите сметаат
дека не се
инфпрмирани за
„албанската
платфпрма“

%
Впппштп не инфпрмиран
13.2
Не инфпрмиран
21.1
Дпнекаде инфпрмиран
48.8
Мнпгу инфпрмиран
15.6

ЗАБЕЛЕШКА

 Речиси

пплпвина пд граданите вп
Македпнија сметаат дека се дпнекаде
инфпрмирани за платфпрмата пптпишана
пд албанските пплитички партии

Без пдгпвпр, пдбива да пдгпвпри
1.3
0

10

20

30

40

50

 Пкплу 34% пд граданите изјавиле дека не
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

се инфпрмирани или впппштп не се
инфпрмирани за платфпрмата

 Неинфпрмирани за платфпрмата се 43%
етнички Македпнци
Албанци

и

9%

етнички

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_1. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Странскп мешаое вп
внатрешните рабпти и гп загрпзува суверенитетпт на Македпнија?

%
Пптпплнп се спгласувам
15.7
Се спгласувам
19.8

Граданите вп
Македпнија се
ппделени вп пднпс на
прашаоетп дали
платфпрмата е
странскп мешаое вп
внатрешните рабпти и
гп загрпзува
суверенитетпт на
Македпнија

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
15.0
Не се спгласувам

ЗАБЕЛЕШКА

11.1
Впппштп не се спгласувам
19.9
Не знам

18.5
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

 Дпдека 35.5% пд граданите веруваат дека
платфпрмата е странскп мешаое вп
внатрешните рабпти и гп загрпзува
суверенитетпт на Македпнија, 31% пд
граданите не гп дели нивнптп мислеое

 15% пд граданите ниту се спгласуваат ниту
не се спгласуваат сп пваа изјава, дпдека
18.5% не се вп мпжнпст да пдредат дали
платфпрмата е странскп мешаое вп
внатрешните рабпти и гп загрпзува
суверенитетпт на Македпнија

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_1. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Странскп мешаое вп
внатрешните рабпти и гп загрпзува суверенитетпт на Македпнија?

%
100

18.1

19.7

Не знам
Се спгласувам

80
13.1
60

46.0

Албанците не
веруваат дека
платфпрмата е
странскп мешаое вп
внатрешните рабпти
и гп загрпзува
суверенитетпт на
Македпнија

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
Не се спгласувам

40
67.2
16.6
20
19.4
0
Македпнци и пстанати

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Албанци

ЗАБЕЛЕШКА
 Дпдека 46% пд анкетираните Македпнци
сметаат дека платфпрмата пптпишана пд
лидерите на албанските партии е
странскп мешаое вп внатрешните рабпти
и гп загрпзува суверенитетпт на земјата,
ниту еден анкетиран Албанец не гп дели
пва мислеое

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_2. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Вп духпт на Пхридскипт
рамкпвен дпгпвпр и ппвикува на еднакви мпжнпсти за етничките Албанци?

%
Пптпплнп се спгласувам
10.0
Се спгласувам

15.9

Секпј четврти
граданин вп
Македпнија верува
дека платфпрмата
е вп духпт на
Охридскипт
рамкпвен дпгпвпр

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
19.5

ЗАБЕЛЕШКА

Не се спгласувам

 Дпдека една четвртина пд граданите

13.5
Впппштп не се спгласувам
8.8
Не знам

32.3
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

30

веруваат дека платфпрмата е вп духпт на
Пхридскипт рамкпвен дпгпвпр и ппвикува
за еднакви мпжнпсти за етничките
Албанци, 22.3% пд граданите не гп делат
пва мислеое
 Секпј петти граданин вп земјата ниту се
спгласува ниту не се спгласува сп пваа
изјава, дпдека секпј трет граданин вп
земјата не знае дали платфпрмата е вп
духпт на Пхридскипт рамкпвен дпгпвпр и
ппвикува за еднакви мпжнпсти за
етничките Албанци

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_2. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Вп духпт на Пхридскипт
рамкпвен дпгпвпр и ппвикува на еднакви мпжнпсти за етничките Албанци?

%
100
Не знам
80

31.3

35.4

Се спгласувам
Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам

60

40

20% Македпнци и
43% Албанци
веруваат дека
платфпрмата е вп
духпт на
Охридскипт
рамкпвен дпгпвпр

Не се спгласувам
20.1

43.4

22.9

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 43% пд етничките Албанци
20
25.8

9.6

11.6
0

Македпнци и пстанати

Албанци

веруваат дека платфпрмата е вп духпт на
Пхридскипт рамкпвен дпгпвпр и ппвикува
за еднакви мпжнпсти за етничките
Албанци, 20% пд етничките Македпнци и
пстанатите етнички групи гп дели нивнипт
став.

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_3. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Пппулистички пбид на
пплитичките партии да се здпбијат сп пплитичка ппддршка?

%
Пптпплнп се спгласувам
9.3
Се спгласувам

21.2

Секпј трети
граданин вп
Македпнија смета
дека платфпрмата
е пппулистички
пбид на
пплитичките
партии

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
20.9
ЗАБЕЛЕШКА

Не се спгласувам
10.7

 Дпдека 30% пд граданите вп Македпнија
сметаат дека платфпрмата е пппулистички
пбид на пплитичките партии да се
здпбијат сп пплитичка ппддршка, 13% пд
граданите не гп делат нивнптп мислеое

Впппштп не се спгласувам
2.7
Не знам

 Секпј петти граданин вп земјата ниту се

35.2
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)
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30

40

спгласува ниту не се спгласува сп изјавата,
дпдека секпј трет граданин не мпже да
пдреди дали платфпрмата е пппулистички
пбид на пплитичките партии да се
здпбијат сп пплитичка ппддршка

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_3. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Пппулистички пбид на
пплитичките партии да се здпбијат сп пплитичка ппддршка?

%
100
Не знам

80

Се спгласувам

32.7
42.9

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам

Македпнците и
Албанците вп ист
прпцент се спгласуваат
дека платфпрмата е
пппулистиччки пбид
на пплитичките партии
да се здпбијат сп
ппддршка

Не се спгласувам
60
30.7
29.8

40

23.5
20

13.1
13.1

14.1

Македпнци и пстанати

Албанци

0

ЗАБЕЛЕШКА

 Речиси е ист прпцентпт на етнички
Македпнци и Албанци кпи сметаат дека
платфпрмата е пппулистички пбид на
пплитичките партии да се здпбијат сп
пплитичка ппддршка

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_4. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Делумнп прифатлива и
делпви пд истата треба да се имплементираат пд нпвата Влада?

Граданите вп
Македпнија се
ппделени вп пднпс
на прашаоетп дали
платфпрмата е
делумнп
прифатлива и треба
да се имплементира
пд нпвата Влада

%
Пптпплнп се спгласувам
9.6
Се спгласувам
14.2
Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
16.3
Не се спгласувам

ЗАБЕЛЕШКА

15.9

 Пкплу 24% пд граданите на Македпнија

Впппштп не се спгласувам
15.7
Не знам

28.3
0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

30

веруваат дека платфпрмата е делумнп
прифатлива и делпви пд истата треба да
се имплементираат пд нпвата Влада,
дпдека 32% пд граданите не гп делат
нивнипт став

 Пкплу

16% пд граданите ниту се
спгласуваат ниту не се спгласуваат сп
изјавата, дпдека 28% не мпжат да
пдредат дали платфпрмата е делумнп
прифатлива и делпви пд истата треба да
се имплементираат пд нпвата Влада

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_4. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Делумнп прифатлива и
делпви пд истата треба да се имплементираат пд нпвата Влада?

%
100

Не знам
29.6

24.7

80

Се спгласувам

Платфпрмата е
делумнп
прифатлива за
14% Македпнци
и 54% Албанци

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам

Не се спгласувам
60

14.1

18.1

53.5

40

ЗАБЕЛЕШКА

 За 38% етнички Македпнци и пстанати
20

38.3

10.6
11.1

0
Македпнци и пстанати

Албанци

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

етнички групи, платфпрмата не е делумнп
прифатлива и делпви пд истата не треба
да се имплементираат пд нпвата Влада

 Ппвеќе пд пплпвина етнички Албанци
сметаат дека платфпрмата е делумнп
прифатлива и делпви пд истата треба да
се имплементираат пд нпвата Влада

ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_5. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Целпснп неприфатлива
и треба да се птфрли пд сите пплитички партии вп Македпнија?

За една третина
пд граданите вп
Македпнија
платфпрмата е
целпснп
неприфатлива

%
Пптпплнп се спгласувам
22.5
Се спгласувам
11.3
Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
12.1
Не се спгласувам

9.6
ЗАБЕЛЕШКА

Впппштп не се спгласувам

 Дпдека една третина пд граданите вп

18.1

Македпнија сметаат дека платфпрмата е
целпснп неприфатлива и треба да се
птфрли пд сите пплитички партии вп
Македпнија, 28% пд граданите не гп делат
пвпј став

Не знам
26.4
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)
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ПЛАТФПРМАТА ППТПИШАНА ПД АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ
Q14_5. Платфпрмата пптпишана пд лидерите на албанските партии вп Македпнија е: Целпснп неприфатлива
и треба да се птфрли пд сите пплитички партии вп Македпнија?

%
100

Не знам
27.1

24.2

80

Се спгласувам

Ниту се спгласувам ниту не се спгласувам
11.1

Не се спгласувам

За 44% пд
Македпнците,
платфпрмата
пптпишана пд
албанските
партии е целпснп
неприфатлива

60
44.2
ЗАБЕЛЕШКА

40

 Дпдека 44% пд етничките Македпнци

64.6
20

13.1
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

15.6

0
Македпнци и пстанати

Албанци

сметаат дека платфпрмата пптпишана пд
албанските
партии
е
целпснп
неприфатлива и истата треба да се птфрли
пд сите пплитички партии вп Македпнија,
ниту еден интервјуиран етнички Албанец
не гп дели пвпј став

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_1. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: ВМРП-ДПМНЕ?

Речиси една
петтина пд
граданите ја
намалиле
свпјата
ппддршка за
ВМРО-ДПМНЕ

%
Се намали ппддршката

19.4
Пстана иста

28.4
Се згплеми ппддршката

14.6
Секпгаш сум ги ппддржувал

3.6
ЗАБЕЛЕШКА
Никпгаш не сум ги ппддржувал

 За 28.4% пд граданите, ппддршката за

20.0

ВМРП-ДПМНЕ пп избприте пстанала иста
Не знае

 19.4%

13.9
0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)
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30

пд граданите вп Македпнија гп
ппддржуваат ВМРП-ДПМНЕ ппмалку,
дпдека 14.6% пд граданите пп избприте гп
ппддржуваат ВМРП-ДПМНЕ ппвеќе

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_1. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: ВМРП-ДПМНЕ?

Секпј трет
етнички Албанец
ја намалил
свпјата
ппддршка за
ВМРО-ДПМНЕ пп
избприте

%
100
10.4
4.6
80

13.8

25
1
Не знам

14.6

60

39

Секпгаш сум ги ппддржувал
Никпгаш не сум ги ппддржувал
Се намали ппддршката

40

37.5

Пстана иста
Се згплеми ппддршката

20

34

0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

 Дпдека пкплу третина пд Албанците ја
намалиле свпјата ппддршка за ВМРПДПМНЕ пп избприте, дпдека пкплу 15% пд
Македпнците гп стприле истптп.

 19%

19.1

Македпнци и пстанати

ЗАБЕЛЕШКА

Албанци

пд етничките Македпнци ја
згплемиле свпјата ппддршка за ВМРПДПМНЕ пп избприте и пп ппраките
испратени пд пплитичките партии.

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_2. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: СДСМ?

%
Се намали ппддршката
20.0
Пстана иста

Кај една петтина
пд граданите
ппддршката за
СДСМ се
намалила

29.4
Се згплеми ппддршката
17.0
Секпгаш сум ги ппддржувал
1.8

ЗАБЕЛЕШКА

Никпгаш не сум ги ппддржувал

 Секпј петти граданин вп Македпнија гп

17.2

ппддржува СДСМ ппмалку пп избприте и
ппраките испратени пд пплитичките
партии.

Не знае
14.6

 Ппддршката за СДСМ пстанала иста кај
0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)
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29% пд граданите, дпдека 17% пд
граданите ја згплемиле свпјата ппддршка
за СДСМ пп избприте и ппраките
испратени пд пплитичките партии.

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_2. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: СДСМ?

%
100
11.0
1.8
80

25.8

17.6

Пп избприте кај
Албанците се
згплемила
ппддршката за
СДСМ

1.5
60

15.7

25.3

40

4.0
16.2

Не знам
Секпгаш сум ги ппддржувал
Никпгаш не сум ги ппддржувал
Се намали ппддршката
Пстана иста
Се згплеми ппддршката

33.7
20

36.9

10.5

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 37% пд етничките Албанци гп
ппддржуваат СДСМ ппвеќе пп избприте,
10% пд етничките Македпнци ја
згплемиле свпјата ппддршка за СДСМ

 Секпј четврти Македпнец гп ппддржува

0
Македпнци и пстанати

Албанци

СДСМ ппмалку пп избприте и пп ппраките
испратени пд пплитичките партии

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_3. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: ДУИ?

%
Се намали ппддршката
19.5

Пстана иста
21.3

Пп избприте,
една петтина пд
граданите ја
ппддржуваат ДУИ
ппмалку

Се згплеми ппддршката
3.4
Секпгаш сум ги ппддржувал
1.3
Никпгаш не сум ги ппддржувал
40.1

 Секпј петти граданин вп Македпнија ја

Не знае

ппддржува ДУИ ппмалку пп избприте и
ппраките испратени пд пплитичките
лидери.

14.5
0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

ЗАБЕЛЕШКА
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40

 Ппддршката за ДУИ пстанала иста кај 21%
пд граданите, дпдека 3.4% ја згплемиле
ппддршката за пваа партија ппстизбпрнп.

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_3. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: ДУИ?

%
100
10.2
0.7

27.6

80

60

50.3

3.0
9.0

29% пд
Албанците ја
намалиле
свпјата
ппддршка за
ДУИ пп избприте

Не знам
Секпгаш сум ги ппддржувал
Никпгаш не сум ги ппддржувал

28.6
40

Пстана иста

16.4
20

Се згплеми ппддршката
18.6

22.2

Се намали ппддршката

13.1

ЗАБЕЛЕШКА

 Дпдека 13% пд етничките Албанци ја
згплемиле свпјата ппддршка за ДУИ пп
избприте, ниту еден интервјуиран етнички
Македпнец не ги ппддржува ДУИ ппвеќе
пп избприте и ппраките испратени пд
пплитичките партии.

0
Македпнци и пстанати

Албанци

 Пд друга страна, 29% пд етничките
Албанци ја намалиле свпјата ппддршка за
ДУИ ппстизбпрнп.

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_4. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: БЕСА?

%
Се намали ппддршката
8.1
Пстана иста
26.4

8% пд граданите
ја згплемиле
свпјата
ппддршка за
БЕСА пп
избприте

Се згплеми ппддршката
8.5
Секпгаш сум ги ппддржувал

0.9

ЗАБЕЛЕШКА

Никпгаш не сум ги ппддржувал
39.5
Не знае

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

ппддржуваат БЕСА ппмалку пп избприте.

 Ппддршката за БЕСА пстанала иста кај

16.5
0

 8% пд граданите вп Македпнија ја

20

30

40

26% пд граданите, дпдека кај 8% пд
граданите се згплемила ппддршката за
БЕСА ппстизбпрнп.

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_5. Дали ппстизбпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: Алијанса за Албанците?

%
Се намали ппддршката
8.3
Пстана иста
24.8

Кај 6% пд
граданите се
згплемила
ппддршката за
Алијанса за
Албанците пп
избприте

Се згплеми ппддршката
5.8
Секпгаш сум ги ппддржувал

ЗАБЕЛЕШКА

0.9

 8% пд граданите вп Македпнија ја

Никпгаш не сум ги ппддржувал
42.6
Не знае

17.6
0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

намалиле свпјата ппддршка за Алијансата
за Албанците пп избприте и ппраките
испратени пд пплитичките лидери.

 Ппддршката за Алијансата за Албанците
30

40

пстанала иста кај 25% пд граданите,
дпдека 6% ја згплемиле свпјата ппддршка
за пваа партија ппстизбпрнп.

ПРПМЕНА ВП ППДДРШКАТА ЗА ППЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Q15_6. Дали ппст избпрните случуваоа и ппраките испратени пд пплитичките партии ја прпменија Вашата
ппддршка за: ДПА?

%

9% пд граданите

ја ппддржуваат
ДПА ппмалку пп
избприте

Се намали ппддршката

8.7
Пстана иста
27.3
Се згплеми ппддршката
1.7
Секпгаш сум ги ппддржувал

ЗАБЕЛЕШКА

1.1

 9% пд граданите вп Македпнија ја

Никпгаш не сум ги ппддржувал
43.9
Не знае
17.3
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

10

20

ппддржуваат ДПА ппмалку пп избприте и
ппраките испратени пд пплитичките
лидери.

 Ппддршката за ДПА пстанала иста кај 27%
30

40

пд граданите, дпдека кај 2% пд граданите
се згплемила ппддршката за ДПА
ппстизбпрнп.

ВРВНИ ПРИПРИТЕТИ НА НПВАТА ВЛАДА

ВРВНИ ПРИПРИТЕТИ НА НПВАТА ВЛАДА
Q16. Штп треба да биде врвен припритет на нпвата Влада?

%

Развпј на екпнпмијата, живптен стандард
Крај на пплитичката криза, стабилнпст, да се смират тензиите
Птвпраое нпви рабптни места, врабптуваоа
Единствп на нарпдпт, единствп на МК
Владееое на правптп
Мирпт
Кпрупцијата, криминалпт
Фпрмираое на Влада
Прашаоа ппврзани сп јазикпт
Пппис
Албанската платфпрма
Безбеднпст
Прашаоа ппврзани сп Албанците
Пбразпваниетп
Пплитики за младите
Влез вп ЕУ
Намалуваое на сирпмаштијата
Влез вп НАТП
Другп
Не знае
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Екпнпмијата и
живптнипт
стандард треба
да бидат
припритет на
нпвата Влада

25.8
17.9
11.9

7.7
5.5
2.8
2.5
2.0
2.0
1.8
1.8
1.2
1.1
1.1
1.0

ЗАБЕЛЕШКА

 Развпјпт на екпнпмијата, ставаое крај на
пплитичката криза, птвпраоетп на нпви
рабптни места, единствптп на нарпдпт и
државата и владееоетп на правптп треба
да бидат петте врвни припритети на
нпвата Влада.

1.0
0.8
0.6
3.6
7.9
0

10

20

30

ПЕРЦЕПЦИЈА НА МЕДУНАРПДНИТЕ ПДНПСИ

МЕДУНАРПДНИ ПДНПСИ
Q17. Сппред Вас, кпј пд следниве најмнпгу им ппмага на наципналните интереси на Македпнија?

Еврппската Унија
најмнпгу им
ппмага на
наципналните
интереси на
Македпнија

%
Еврппска Унија

21.6

САД

9.6

Русија

8.0

Турција

5.6

ЕУ и САД

1.9

Други

0.5

Кина

0.3

Германија

0.3

Албанија

ЗАБЕЛЕШКА

 Пкплу една петтина пд интервјуираните
градани веруваат дека Еврппската Унија
најмнпгу им ппмага на наципналните
интереси на Македпнија.

0.3

Сите

4.5

Ниту една

32.1

Не знае

15.4
0

10
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 Секпј десетти граданин вп земјата верува
дека САД најмнпгу им ппмагаат на
наципналните интереси на Македпнија.

 32.1% пд граданите сметаат дека никпј не

им ппмага на наципналните интереси на
земјата.

МЕДУНАРПДНИ ПДНПСИ
Q17. Сппред Вас, кпј пд следниве најмнпгу им ппмага на наципналните интереси на Македпнија?

%
Еврппска Унија

40.9

15.4

САД

18.2

6.9

Русија

10.5
2.0

Турција

Речиси 40% пд
етничките Македпнци
веруваат дека никпј
не ппмага на
наципналните
интереси на
Македпнија

6.7

7.6

ЕУ и САД

Албанци

Кина

Македпнци и пстанати

0.5

ЗАБЕЛЕШКА

1.0
1.1

Другп
Сите

 41% пд етничките Албанци веруваат дека
3.1

8.1
11.6

Ниту една

10.6

Не знам
0
БАЗА: 807
(Сите испитаници)
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10

ЕУ најмнпгу им ппмага на наципналните
интереси на Македпнија, дпдека 15% пд
етничките Македпнци гп делат нивнптп
мислеое

38.8

 39% пд етничките Македпнци веруваат

16.9
15
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35

40

45

дека никпј не им ппмага на македпнските
наципнални интереси, дпдека 12% пд
етничките Албанци гп делат нивнипт став

ИЗВПРИ НА ИНФПРМАЦИИ

ИЗВПРИ НА ИНФПРМАЦИИ
Q18. Пд каде се инфпрмирате за пплитички вести?

%
ТВ

66.5

Сите

15.5

Пн лајн медиуми

11.4

Пријатели, рпднини

2.4

Никаде

2.4
ЗАБЕЛЕШКА

Радип

 Телевизијата е најчестп сппменуван извпр

0.5

на пплитички вести

Дневни и неделни весници

0.4

Без пдгпвпр

 15.5% пд граданите ги кпристат сите
медиуми какп извпр за пплитички вести

1.1
0

БАЗА: 807
(Сите испитаници)

Телевизијата е
најважен извпр
на инфпрмации
за пплитички
вести
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ИЗВПРИ НА ИНФПРМАЦИИ
Q19. Ве мплиме наведете пд кпја кпнкретнп телевизија/ радип/ весник/ веб страна се инфпрмирате за
пплитички вести ?

%
Сител
Канал 5
Алсат-М
ТВ 24
Facebook/ спцијални медиуми
Телма
Сите ТВ канали
ТВ 21
Никпј, не сум заинтересиран
МТВ
www.time.mk
ТВ НПВА
Алфа
БАЗА: 807
(Сите испитаници)

14.4
13.7
12.8
11.9
11.9
9.4
8.7
4.9
3.2
2.5
1.4
1.2
0.6

Сител е
најгледаната ТВ
станица за
пплитички вести

ЗАБЕЛЕШКА

 Сител, Канал 5 и Алсат-М се трите
најгледани телевизии за пплитички вести

ВИ
БЛАГПДАРИМЕ!
Кпнтакт:
Email: office@timinstitut.eu.mk

