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METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

POPULLATA
Qytetarët e Maqedonisë, nga mosha 18 vjeçare e më 
të vjetër

DIZAJNI I MOSTRËS
Mostër reprezentative shumë shkallore e shtresëzuar 
prej 807 të anketuarve të moshës 18 +. Amvisëritë 
janë të shpërndara në mënyrë proporcionale në zonat 
urbane dhe rurale në të gjitha 8 rajonet e 
Maqedonisë, në bazë të përkatësisë etnike e 
qytetarëve. Metoda e ditëlindjes së ardhshme është 
përdorur për përzgjedhjen e të anketuarve
Përqindja e telefonave fix/celular në mostër: 70%/ 
30%

MADHËSIA E MOSTRËS
807 të anketuar
Margjina e gabimit: +3.46%

KORNIZA KOHORE
17 deri më 21 mars, 2017
• LSDM kërkoi zgjatjen e seancës konstitutive të Kuvendit
• Zaev u thirr nga Zyra e Prokurorisë Publike për pyetje lidhur me 

financimin e paligjshëm të fushatës zgjedhore 2016
• Komisioneri i zgjerimit të BE-së Johannes Hahn dhe tre deputetët e 

Parlamentit Evropian vizituan Maqedoninë dhe zhvilluan takime 
me partitë politike

RRJETI I INTERVISTUESVE

18 intervistues telefonik

KOHËZGJATJA MESATARE
8 minuta
Shkalla e pranimit të anketës: 57%



STRUKTURA DEMOGRAFIKE E TË ANKETUARVE



STRUKTURA DEMOGRAFIKE E TË ANKETUARVE
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PERCEPTIMI I SITUATËS SË PËRGJITHSHME POLITIKE



DREJTIMI NË TË CILIN PO LËVIZ MAQEDONIA
Q1. Në përgjithësi, a po lëviz Maqedonia në drejtim të duhur apo të gabuar? 

SHËNIM

 Pothuajse dy të tretat e të anketuarve
besojnë se Maqedonia po lëviz në drejtim të
gabuar

 Një e katërta e të anketuarve mendojnë se
Maqedonia po lëviz as në drejtim të duhur as
në drejtim të gabuar

 Vetëm 8% e qytetarëve të Maqedonisë
mendojnë se vendi po lëviz në drejtimin e
duhur

%

Maqedonia po 
lëviz në drejtim 

të gabuar

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

8.0

65.1

25.1

1.7

Drejtim të duhur

Drejtim të gabuar

Neutrale - as në drejtim të duhur e as të gabuar

Nuk di



PROBLEMET ME TË CILAT PO PËRBALLET MAQEDONIA 
Q2. Sipas mendimittuaj çfarë janë dy problemet më serioze me të cilat përballet Maqedonia 

sot? 

SHËNIM

 TOP 5 problemet më serioze me të cilat
përballet Maqedonia sot, sipas qytetarëve të
Maqedonisë janë:

• Kriza politike
• Papunësia
• Varfëria
• Kriza ekonomike
• Platforma shqiptare

%

Situata e 
përgjithshme 
politike është 
problemi më 

serioz për 
qytetarët e 

Maqedonisë
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Korrupsioni dhe krimi

Kriza e sigurisë, paqa, stabiliteti

Ligji dhe rendi, sundimi i ligjit, institucionet tona nuk…

Platforma shqiptare, federalizimi, dygjuhësia

Kriza ekonomika, kriza fianciare

Varfëria, standardi i ulët jetësor

Papunësia

Situata e përgjithshme politike, kriza politike



PERCEPTIMI I SITUATËS AKTUALE TË BRENDSHME POLITIKE
Q3. Si do ta përshkruanit situatën aktuale të brendshme politike në Maqedoni? 

SHËNIM

 Më shumë se gjysma e qytetarëve të
Maqedonisë e përshkruajnë gjendjen aktuale
të brendshme politike në vend, si të
tensionuar dhe të pasigurt

 Për 38% të qytetarëve situata politike është
kritike dhe e paqëndrueshme

 Vetëm 3% e qytetarëve e përshkruajnë
situatën aktuale të brendshme politike si të
qetë dhe stabile

%

Situata aktuale 
politike më 

shpesh 
përshkruhet si e 
tensionuar dhe e 

pasigurt

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

3.3

54.7

38.0

3.1 0.8

E qetë dhe stabile
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Refuzon të përgjigjet
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BESIMI NË INSTITUCIONET
Q6. Deri në çfarë mase i besoni ose nuk i besoni institucioneve në vijim? 

SHËNIM

 Presidenti i Maqedonisë dhe Prokuroria
Speciale janë institucionet më të besuara në
vendin tonë

 Gjykatat dhe Prokuroria publike janë
institucionet më pak të besuara në
Maqedoni

%

Gjykatat janë 
institucionet më 
pak të besuara 
nga qytetarët e 

Maqedonisë

(Të gjithë të anketuarit të cilët
iu përgjigjën pyetjeve)
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politike
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Ju besoj
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Nuk ju besoj



BESIMI NË INSTITUCIONET
Q6. Deri në çfarë mase i besoni ose nuk i besoni institucioneve në vijim? 

SHËNIM

 Krahasuar me shqiptarët etnikë,
maqedonasit etnikë dhe të tjerët kanë më
shumë besim në Presidentin, Parlamentin,
Gjykatat dhe Prokurorinë Publike

 Shqiptarët etnikë i besojnë Prokurorisë
Speciale më shumë në krahasim me
maqedonasit etnikë dhe grupet të tjera
etnike

 Maqedonasit etnikë dhe shqiptarët etnikë i
besojnë partive politike dhe mediave në
mënyrë të barabartë

Maqedonasit 
etnikë i besojnë 

Presidentit; 
shqiptarët etnikë i 

besojnë 
Prokurorisë 

Speciale më së 
shumti

BAZA: (Të gjithë të anketuarit
të cilët dhanë nota)
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BESIMI NË INSTITUCIONET
Q6. Deri në çfarë mase i besoni ose nuk i besoni institucioneve në vijim? 

SHËNIM

Qytetarët me 
arsim të lartë i 

besojnë 
Prokurorisë 
Speciale më 

shumë se sa të 
gjitha 

institucioneve 
tjera

1
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4

5

Presidenti i RM Kuvendi Gjykatat Prokurori
publik

Prokurori
publik special

Partitë politike Mediat

Fillore

Të mesme

Të lartë
 Arsimi i qytetarëve është në korrelacion me

shkallën e besimit në institucionet shtetërore

 Qytetarët me arsim të lartë kanë më pak
besim në Presidentin, Parlamentin, Gjykatat,
Prokurorinë publike, partitë politike dhe
mediat

 Megjithatë, qytetarët me arsim të lartë
besojnë Prokurorinë Speciale më shumë, në
krahasim me qytetarët me arsim të mesëm
dhe fillor

BAZA: (Të gjithë të anketuarit
të cilët dhanë nota)



BESIMI NË INSTITUCIONET
Q6. Deri në çfarë mase i besoni ose nuk i besoni institucioneve në vijim? 

SHËNIM

Qytetarët e 
moshuar 
besojnë 

Presidentin, 
qytetarët e rinj i 

besojnë 
Prokurorisë 

Speciale

BAZA: (Të gjithë të anketuarit
të cilët dhanë nota)
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Presidenti i RM Kuvendi Gjykatat Prokurori
publik

Prokurori
publik special

Partitë politike Mediat

18-34

35-54

55+
 Qytetarët më të rinj të moshës 18 deri në 34

vjeçare i besojnë të gjitha institucioneve
shtetërore më pak, krahasuar me
Prokurorinë Speciale, të cilës ata i besojnë
më së shumti në krahasim me grupmoshat e
tjera



FORMIMI I QEVERISË SË RE



KUSH ËSHTË MË PËRGJEGJËS?
Q4. Kush është më përgjegjës për situatën aktuale të brendshme politike në Maqedoni? 

SHËNIM

 Të dhënat e hulumtimit tregojnë
shpërndarje të ngjajshme të qytetarëve
për sa i përket perceptimit të tyre se kush
është më përgjegjës për situatën aktuale
të brendshme politike në Maqedoni

%

VMRO DPMNE 
dhe Presidenti 
Ivanov janë më 
përgjegjës për 

situatën aktuale 
politike në 
Maqedoni

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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KUSH ËSHTË MË PËRGJEGJËS?
Q4. Kush është më përgjegjës për situatën aktuale të brendshme politike në Maqedoni? 

SHËNIM

 Maqedonasit etnikë dhe grupet e tjera
etnike në përqindje më të lartë besojnë se
partitë shqiptare dhe LSDM janë përgjegjëse
për situatën aktuale të brendshme politike
në Maqedoni.

 Shqiptarët etnikë në përqindje më të lartë
përmendin Presidentin Ivanov, VMRO-
DPMNE, BDI dhe VMRO-DPMNE+BDI si
përgjegjëse për situatën aktuale politike në
vend

%

Maqedonasit etnikë 
dhe shqiptarët 

etnikë kanë 
perceptime të 

ndryshme se kush 
është përgjegjës 

për situatën politike

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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RRUGËDALJA NGA KRIZA POLITIKE
Q5. Cila është mënyra për të dalë nga kriza aktuale politike në Maqedoni? 

SHËNIM

 Çdo qytetar i tretë në vend beson se formimi
i një qeverie me shumicën e deputetëve
është mënyrë për të dalë nga kriza aktuale
politike në Maqedoni

 Rreth një e katërta e qytetarëve të
Maqedonisë mendojnë se mënyra për të
dalë nga kriza politike janë zgjedhje të reja
parlamentare

 Një nga 10 qytetarë në vend mendojnë se
asgjë nuk mund të zgjidhë krizën politike në
Maqedoni

%

Formimi i një 
qeverie me 
shumicën e 

deputetëve është 
mënyrë për të dalë 
nga kriza politike 

për një të tretën e 
qytetarëve në 

Maqedoni

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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RRUGËDALJA NGA KRIZA POLITIKE
Q5. Cila është mënyra për të dalë nga kriza aktuale politike në Maqedoni? 

SHËNIM

 Shtatë nga dhjetë shqiptarë besojnë se
formimi i një qeverie me shumicën e
deputetëve është mënyrë për të dalë nga
kriza aktuale politike në Maqedoni, ndërsa
dy nga dhjetë shqiptarë besojnë se mënyra
për të dalë nga kriza është angazhimi nga
ana e komunitetit ndërkombëtar

 Një e treta e maqedonasve etnikë dhe
grupeve të tjera etnike besojnë se zgjedhjet
e reja parlamentare janë mënyra për të dalë
nga kriza, ndërsa një e pesta e tyre
mendojnë se formimi i një qeverie me
shumicën e deputetëve është mënyrë për të
dalë nga kriza

%

Mënyra për të 
dalë nga kriza 

politike është e 
ndryshme për 
maqedonasit 

etnikë dhe 
shqiptarët etnikë

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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RRUGËDALJA NGA KRIZA POLITIKE
Q5. Cila është mënyra për të dalë nga kriza aktuale politike në Maqedoni? 

SHËNIM

 Një përqindje më e madhe e shikuesve të
Sitel dhe Kanal 5 besojnë se mënyra për të
dalë nga kriza aktuale politike në vend është
me anë të zgjedhjeve të reja parlamentare

 Një përqindje më e lartë e shikuesve të
Telma, TV 24 dhe Alsat-M besojnë se mënyra
për të dalë nga kriza është formimi i një
qeverie me shumicën e deputetëve

%

Burimi i 
informatave është 
në korrelacion të 
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mënyrës për të dalë 
nga kriza politike në 

Maqedoni

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q7. A mund që shumica e deputetëve të formojë qeveri? 

SHËNIM

 69 nga 100 njerëz në Maqedoni besojnë se
shumica e deputetëve mund të formojnë një
qeveri

 18 nga 100 njerëz në Maqedoni nuk
mendojnë se shumica e deputetëve mund të
formojnë një qeveri

 12 nga 100 qytetarë nuk mund të
përcaktojnë nëse një shumicë e deputetëve
mund të formojnë një qeveri

Për pothuajse dy 
të tretat e 

qytetarëve, 
shumica e 

deputetëve 
mund të 

formojnë një 
qeveri

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

69 / 100



FORMIMI I QEVERISË SË RE

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

61% 92%

MAQEDONASIT
DHE TË TJERËT

SHQIPTARËT 

Q7. A mund që shumica e deputetëve të formojë qeveri? 

SHËNIM

 Ka një dallim të madh mes shqiptarëve
etnikë dhe maqedonasve etnikë dhe
grupeve të tjera etnike

 Derisa 92% e shqiptarëve besojnë se
shumica e deputetëve mund të
formojnë një qeveri, 61% e
maqedonasve etnikë dhe grupeve të
tjera etnike ndajnë mendimin e tyre

6 nga 10 
maqedonas dhe 9 
nga 10 shqiptarë 

besojnë se 
shumica e 

deputetëve mund 
të formojnë një 

qeveri



FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q8. A kanë të drejtë LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit të udhëheqin qeverinë? 

SHËNIM

 Pothuajse gjysma e qytetarëve të
Maqedonisë mendojnë se LSDM dhe
partnerët e saj të koalicionit kanë të drejtë të
udhëheqin qeverinë

 3 nga 10 qytetarë të Maqedonisë mendojnë
se LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit
nuk kanë të drejtë të udhëheqin qeverinë

 17% e qytetarëve të intervistuar nuk e di
nëse LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit
kanë të drejtë të udhëheqin qeverinë

%

Gjysma e 
qytetarëve të 
Maqedonisë 

mendojnë se LSDM 
dhe partnerët e saj 
të koalicionit kanë 

të drejtë të 
udhëheqin
qeverinë

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

51.4

30.3

1.2

17.0

Po

Jo

Tjetër

Nuk di



FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q8. A kanë të drejtë LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit të udhëheqin qeverinë? 

SHËNIM

%
Pothuajse të 

gjithë shqiptarët 
besojnë se LSDM 

ka të drejtë të 
udhëheqë
qeverinë

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Ka një dallim të madh mes shqiptarëve

etnikë dhe maqedonasve etnikë dhe grupeve
të tjera etnike në lidhje me pyetjen nëse
LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit kanë
të drejtë të udhëheqin qeverinë

 Derisa 93% e shqiptarëve mendojnë se LSDM
dhe partnerët e saj të koalicionit kanë të
drejtë të udhëheqin qeverinë, vetëm 38% të
maqedonasve etnikë dhe grupeve të tjera
etnike ndajnë mendimin e tyre



FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q8. A kanë të drejtë LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit të udhëheqin qeverinë?

SHËNIME

%

Qytetarët e rinj në 
përqindje më të 
lartë besojnë se 

LSDM dhe 
partnerët e saj të 
koalicionit kanë të 

drejtë të udhëheqin
qeverinë

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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Po  Derisa 63% e qytetarëve të moshës 18-34
besojnë se LSDM dhe partnerët e saj të
koalicionit kanë të drejtë të udhëheqin
qeverinë, 48% e qytetarëve të moshës 35-
54 dhe 42% e qytetarëve mbi moshën 55
vjeçare ndajnë mendimin e tyre



FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q8. A kanë të drejtë LSDM dhe partnerët e saj të koalicionit të udhëheqin qeverinë? 

Shikuesit e TV Sitel 
nuk mendojnë se 

LSDM dhe 
partnerët e saj të 
koalicionit kanë të 

drejtë të 
udhëheqin
qeverinë

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

 Ka një dallim të madh në mes të qytetarëve
të cilët shikojnë stacione të ndryshme
televizive për lajme politike dhe mendimin e
tyre për këtë çështje

 Derisa 95% e qytetarëve të cilët shikojnë
ALSAT-M besojnë se LSDM dhe partnerët e
saj të koalicionit kanë të drejtë të udhëheqin
qeverinë, vetëm 3% e qytetarëve të cilët
shikojnë TV Sitel për lajme politike ndajnë
mendimin e tyre

SHËNIME
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80%

82%

95%



FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q9. A është formimi i një qeverie të re nga shumica e deputetëve legjitime pa e dhënë mandatin 

Presidenti i Maqedonisë? 

SHËNIME

 Derisa 40% e qytetarëve të Maqedonisë
mendojnë se formimi i një qeverie me
shumicën e deputetëve është legjitime pa e
dhënë Presidenti mandatin, 34% e
qytetarëve nuk e ndajnë mendimin e tyre

 Çdo qytetar i katërt në vend nuk e di nëse
një qeveri mund të formohet pa e dhënë
Presidenti mandatin

%

Qytetarët e 
Maqedonisë janë të 

ndarë sa i përket 
perceptimit të tyre 
nëse formimi i një 

qeverie është legjitime 
pa e dhënë Presidenti 

mandatin

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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FORMIMI I QEVERISË SË RE

SHËNIME

%
BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Derisa 84% e shqiptarëve etnik besojnë se
formimi i një qeverie me shumicën e
deputetëve është legjitim pa dhënë
mandatin Presidenti i Maqedonisë, një e
katërta e maqedonasve etnikë dhe grupet e
tjera etnike e ndajnë mendimin e tyre

Ka një dallim të 
madh në mes të 
shqiptarëve dhe 

maqedonasve etnikë 
në lidhje me pyetjen 

për formimin e 
qeverisë, pa e dhënë 
mandatin Presidenti

Q9. A është formimi i një qeverie të re nga shumica e deputetëve legjitime pa e dhënë mandatin 

Presidenti i Maqedonisë? 



FORMIMI I QEVERISË SË RE
Q9. A është formimi i një qeverie të re nga shumica e deputetëve legjitime pa e dhënë mandatin 

Presidenti i Maqedonisë? 

SHËNIME

%

Qytetarët e moshuar 
në përqindje më të 
lartë nuk besojnë se 
është e ligjshme për 
të formuar një qeveri 
pa e dhënë Presidenti 

mandatin

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Derisa 45% e qytetarëve të intervistuar të

moshës 18-34 besojnë se është e ligjshme
për të formuar një qeveri me një shumicë të
deputetëve pa e dhënë Presidenti mandatin,
38% e qytetarëve të moshës 35-54 vjeçar
dhe 35% e qytetarëve më shumë se 55
vjeçar ndajnë mendimin e tyre



PERCEPTIMI I PUNËS SË PROKURORINË SPECIALE



PROKURORIA SPECIALE

SHËNIME

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

59/ 100

 Pothuajse 60% e qytetarëve mendojnë se
mandati i PPS për të ndjekur penalisht
ndonjë keqbërje që rrjedh nga bisedat e
përgjuara duhet të zgjatet

 Çdo qytetar i katërt i Maqedonisë mendojnë
se mandati i PPS nuk duhet të zgjatet

 Pothuajse 12% e qytetarëve nuk e dinë nëse
mandati i PPS duhet të zgjatet

Qytetarët e 
Maqedonisë 
besojnë se 

mandati i PPS 
duhet të zgjatet



PROKURORIA SPECIALE

Qytetarët e 
Maqedonisë 
besojnë se 

mandati i PPS 
duhet të zgjatet

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

MAQEDONASIT
DHE TË TJERËT

47%

SHQIPTARËT 

96%
SHËNIME

 Derisa 96.5% e shqiptarëve
mendojnë se mandati i PPS duhet
të zgjatet, 47% e maqedonasve
etnikë dhe grupeve të tjera etnike
ndajnë mendimin e tyre

Q10. A duhet të zgjatet mandati i PPS për të ndjekur penalisht keqbërjet që rrjedhin nga bisedat e përgjuara? 



PROKURORIA SPECIALE

SHËNIME

%
Qytetarët e rinj në 

përqindje më të 
lartë besojnë se 
mandati i PPS 

duhet të zgjatet 

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Derisa 70% e qytetarëve të moshës 18-34
mendojnë se mandati i PPS duhet të zgjatet,
58% e qytetarëve të moshës 35-54 dhe 50%
e qytetarëve më të vjetër se 55 vjeç ndajnë
mendimin e tyre

Q10. A duhet të zgjatet mandati i PPS për të ndjekur penalisht keqbërjet që rrjedhin nga bisedat e përgjuara? 



PROKURORIA SPECIALE

SHËNIME

 Pothuajse gjysma e qytetarëve të
Maqedonisë (49.6%) besojnë se Maqedonia
po lëviz në drejtim të gabuar

 18.6% mendojnë se Maqedonia po lëviz në
drejtimin e duhur

 29.1% e qytetarëve besojnë se Maqedonia
po lëviz as në drejtim të gabuar e as në
drejtimin e duhur

%
Qytetarët të cilët 
shikojnë TV Sitel 

besojnë mandati i 
PPS nuk duhet të 

zgjatet

SHËNIME

 Derisa mbi 90% e qytetarëve të cilët
më së shumti shikojnë ALSAT-M dhe
TV 24 për lajme politike besojnë se
mandati i PPS duhet të zgjatet, 33% e
qytetarëve të cilët shikojnë Kanal 5
dhe vetëm 10% e qytetarëve të cilët
shikojnë TV Sitel për lajme politike
ndajnë mendimin të tyre

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

10%

33%

84%

92%

91%

Q10. A duhet të zgjatet mandati i PPS për të ndjekur penalisht keqbërjet që rrjedhin nga bisedat e përgjuara? 



PROKURORIA SPECIALE
Q11. Sa fuqimisht pajtoheni apo jo me pohimet e mëposhtme: Puna e PPS është e politizuar? 

SHËNIME

 Rreth 29% të qytetarëve të Maqedonisë
mendojnë se puna e PPS është e politizuar

 Një e pesta e qytetarëve as pajtohen e as
nuk pajtohem se puna e PPS është e
politizuar

 Pothuajse një e treta e qytetarëve të
Maqedonisë nuk besojnë se puna e PPS
është e politizuar

 Rreth 18% e qytetarëve të intervistuar
treguan paaftësi për t'iu përgjigjur pyetjes në
lidhje me punën e PPS

%

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PROKURORIA SPECIALE
Q11. Sa fuqimisht pajtoheni apo jo me pohimet e mëposhtme: Sistemi gjyqësor në Maqedoni është i njëanshëm? 

SHËNIME

%
Qytetarët e 
Maqedonisë 

besojnë se sistemi 
gjyqësor në vend 

është i njëanshëm

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Rreth gjysma e qytetarëve të Maqedonisë
besojnë se sistemi gjyqësor në Maqedoni
është i njëanshëm

 Më shumë se një e katërta e qytetarëve të
Maqedonisë as pajtohen e as nuk pajtohen
që sistemi gjyqësor në Maqedoni është i
njëanshëm

 Vetëm 7.4% e qytetarëve të Maqedonisë nuk
besojnë se sistemi gjyqësor në Maqedoni
është i njëanshëm

 Rreth 17% e qytetarëve të intervistuar
treguan paaftësi për t'iu përgjigjur pyetjes në
lidhje me punën e sistemit gjyqësor



PROKURORIA SPECIALE
Q11. Sa fuqimisht pajtoheni apo jo me pohimet e mëposhtme: Puna e PPS është e drejtë? 

SHËNIME

%

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

 Pothuajse një e treta e qytetarëve të
Maqedonisë nuk besojnë se puna e PPS
është e drejtë

 Rreth 22% e qytetarëve të Maqedonisë as
pajtohen as nuk pajtohen se puna e PPS
është e drejtë

 Një e treta e qytetarëve të Maqedonisë nuk
besojnë se puna e PPS është e drejtë

 Rreth 19% e qytetarëve të intervistuar
treguan paaftësinë për t'iu përgjigjur pyetjes
në lidhje me nëse puna e PPS është e drejtë
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PROKURORIA SPECIALE
Q11. Sa fuqimisht pajtoheni apo jo me pohimet e mëposhtme: PPS është institucioni më i besuar 

politik në Maqedoni? 

SHËNIME

 Pothuajse 31% e qytetarëve të Maqedonisë
mendojnë se PPS është institucioni politik
më i besuar, ndërsa 28% e qytetarëve nuk e
ndajnë mendimin e tyre

 Rreth 22% e qytetarëve të intervistuar as
pajtohen e as nuk pajtohen nëse PPS është
institucioni politik më i besuar

 Pothuajse një e pesta e qytetarëve të
Maqedonisë nuk e dinë se si t'i përgjigjen
pyetjes

%
Qytetarët e 

Maqedonisë janë 
pothuajse në mënyrë të 
barabartë të ndarë mbi 

çështjen nëse PPS 
është institucioni politik 

më i besuar në 
Maqedoni

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PERCEPTIMI I PLATFORMËS SË NËNSHKRUAR NGA PARTITË 
SHQIPTARE



PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q12. A e keni lexuar platformën e nënshkruar nga partitë shqiptare? 

SHËNIME

 Katër nga pesë qytetarë të Maqedonisë nuk
e kanë lexuar platformën të nënshkruar nga
palët shqiptare

 Çdo qytetar i pestë i Maqedonisë pohon se
ai/ajo e ka lexuar platformën e nënshkruar
nga partitë shqiptare

 42% e shqiptarëve etnikë dhe vetëm 11% e
maqedonasve etnikë thonë se e kanë lexuar
platformën

%

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q13. Sa do të thoni se jeni të informuar në lidhje me platformën e nënshkruar nga partitë shqiptare? 

SHËNIME

 Pothuajse gjysma e qytetarëve të
Maqedonisë pohojnë se janë deri diku të
informuar në lidhje me platformën e
nënshkruar nga partitë shqiptare

 Rreth 34% e qytetarëve deklarojnë se ata
nuk janë të informuar, ose aspak nuk janë të
informuar në lidhje me platformën e
nënshkruar nga partitë shqiptare

 Të pa informuar për platformën janë 43% të
maqedonasve etnikë dhe 9% të shqiptarëve
etnikë

%

Një e treta e 
qytetarëve nuk janë 

të informuar, 
ndërsa dy të tretat 

e qytetarëve 
besojnë se ata janë 

të informuar në 
lidhje me 

platformën 
shqiptare

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Ndërhyrje e huaj në 

punët e brendshme të vendit dhe rrezikon sovranitetin e Maqedonisë? 

SHËNIME

 Derisa 35.5% e qytetarëve të intervistuar
besojnë se platforma e nënshkruar nga
partitë shqiptare është ndërhyrje e huaj në
punët e brendshme dhe rrezikon sovranitetin
e vendit, 31% e qytetarëve nuk e ndajnë
mendimin e tyre

 15% e qytetarëve as pajtohen e as nuk
pajtohen me deklaratën, ndërsa 18.5% nuk e
dinë nëse platforma e nënshkruar nga
partitë shqiptare është ndërhyrje e huaj në
punët e brendshme dhe rrezikon sovranitetin
e vendit

%
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Maqedonisë janë të 

ndarë nëse platforma 
është ndërhyrje e huaj 
në punët e brendshme 

dhe rrezikon 
sovranitetin e vendit  

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Ndërhyrje e huaj në 

punët e brendshme të vendit dhe rrezikon sovranitetin e Maqedonisë? 

SHËNIME
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BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Derisa 46% e Maqedonasve etnik të
intervistuar besojnë se platforma e
nënshkruar nga partitë shqiptare është
ndërhyrje e huaj në punët e brendshme dhe
rrezikon sovranitetin e vendit, asnjë shqiptar
etnik nuk e ndanë mendimin e tyre

Asnjë nga shqiptarët 
etnikë nuk besojnë se 

platforma është 
ndërhyrje e huaj në 
punët e brendshme 

dhe rrezikon 
sovranitetin e vendit  



PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Në frymën e 

Marrëveshjes së Ohrit duke bërë thirrje për mundësi të barabarta për shqiptarët?

SHËNIME

 Derisa një e katërta e qytetarëve besojnë se
platforma është në frymën e marrëveshjes
kornizë së Ohrit duke bërë thirrje për
mundësi të barabarta për shqiptarët etnikë,
22.3% e qytetarëve nuk e ndajnë këtë
mendim

 Çdo qytetar i pestë në vend as pajtohet e as
nuk pajtohet me deklaratën, ndërsa çdo
qytetar i tretë në Maqedoni nuk e di nëse
platforma është në frymën e marrëveshjes
kornizë të Ohrit duke bërë thirrje për
mundësi të barabarta për shqiptarët etnikë
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(Të gjithë të anketuarit)

32.3

8.8

13.5

19.5

15.9

10.0

0 10 20 30

Nuk di

Aspak nuk pajtohem

Kryesisht nuk pajtohem

As pajtohem as nuk pajtohem

Kryesisht pajtohem

Plotësisht pajtohem



PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Në frymën e 

Marrëveshjes së Ohrit duke bërë thirrje për mundësi të barabarta për shqiptarët?

SHËNIME

%

Një prej pesë 
maqedonasve etnikë 

dhe dy nga pesë 
shqiptarëve etnikë 

besojnë se platforma 
është në frymën e 

Marrëveshjes kornizë 
të Ohrit

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

25.8

11.6

22.9

9.6

20.1

43.4

31.3
35.4

0

20

40

60

80

100

Maqedonas dhe të tjerë Shqiptarë

Nuk di

Pajtohen

As pajtohen as nuk pajtohen

Nuk pajtohen

 Derisa 43% të shqiptarve etnik besojnë se
platforma është në frymën e marrëveshjes
kornizë së Ohrit e cila bërë thirrje për
mundësi të barabarta për shqiptarët etnikë,
20% të Maqedonasve etnik e ndajnë këtë
mendim



PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Një përpjekje 

populiste nga partitë politike për të fituar mbështetje politike? 

SHËNIME

 Derisa 30% e qytetarëve besojnë se
platforma e nënshkruar nga partitë shqiptare
është një përpjekje populiste për të fituar
mbështetje politike, 13% e qytetarëve nuk e
ndajnë mendimin e tyre

 Secili qytetar i pestë në vend as pajtohet e as
nuk pajtohet me deklaratën, ndërsa, çdo
qytetar i tretë nuk e di nëse platforma e
nënshkruar nga partitë shqiptare është një
përpjekje populiste për të fituar mbështetje
politike
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(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Një përpjekje 

populiste nga partitë politike për të fituar mbështetje politike? 

SHËNIME

%

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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 Pothuajse përqindje e barabartë e
maqedonasve etnikë dhe shqiptarëve etnikë
besojnë se platforma e nënshkruar nga
partitë shqiptare është një përpjekje
populiste për të fituar mbështetje politike

Maqedonasit etnikë 
dhe shqiptarët etnikë 

në përqindje të 
barabarta pajtohen se 

platforma është një 
përpjekje populiste 

për të fituar 
mbështetje politike



PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Pjesërisht e 

pranueshme dhe pjesë të saja duhet të zbatohen nga qeveria e re? 

SHËNIME

 Rreth 24% e qytetarëve të Maqedonisë
besojnë se platforma është pjesërisht e
pranueshme dhe se pjesë të saj duhet të
zbatohen nga qeveria e re, ndërsa 32% e
qytetarëve nuk e ndajnë mendimin e tyre

 Rreth 16% e qytetarëve as pajtohem e as nuk
pajtohem me deklaratën, ndërsa 28% nuk e
dinë nëse platforma është pjesërisht e
pranueshme dhe se pjesë të saj duhet të
zbatohen nga qeveria e re

%

Qytetarët e 
Maqedonisë janë të 

ndarë në pyetjen 
nëse platforma është 

e pranueshme dhe 
se a duhet të 

zbatohet nga qeveria 
e re

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Pjesërisht e 

pranueshme dhe pjesë të saja duhet të zbatohen nga qeveria e re? 

SHËNIME

 Për 38% të maqedonasve etnik dhe etnive të
tjera, platforma nuk është pjesërisht e
pranueshme dhe nuk duhet të zbatohet nga
qeveria e re

 Më shumë se gjysma e shqiptarëve besojnë
se platforma është pjesërisht e pranueshme
dhe se pjesë të saj duhet të zbatohen nga
qeveria e re

%

Platforma është 
pjesërisht e 

pranueshme për 
14% të 

maqedonasve 
etnik dhe 53% të 
shqiptarëve etnik

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Krejtësisht e 

papranueshme dhe duhet të refuzohet nga të gjitha partitë politike në Maqedoni? 

SHËNIME

 Derisa një e treta e qytetarëve të
Maqedonisë mendojnë se platforma e
nënshkruar nga palët shqiptare është
tërësisht e papranueshme dhe duhet të
refuzohet nga të gjitha partitë politike në
Maqedoni, 28% nuk e ndajnë mendimin e
tyre

%
Një e treta e 
qytetarëve të 
Maqedonisë e 

shohin platformën 
si krejtësisht të 
papranueshme 

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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PLATFORMA E NËNSHKRUAR NGA PARTITË SHQIPTARE
Q14. Platforma e nënshkruar nga liderët e partive shqiptare nga Maqedonia është: Krejtësisht e 

papranueshme dhe duhet të refuzohet nga të gjitha partitë politike në Maqedoni? 

SHËNIME

 Derisa 44% të Maqedonasve etnik mendojnë
se platforma e nënshkruar nga partitë
shqiptare është tërësisht e papranueshme
dhe duhet të refuzohet nga të gjitha partitë
politike në Maqedoni, asnjë shqiptar etnik
nuk e ndanë mendimin e tyre

%

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 



NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 
Q15_1. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: VMRO-DPMNE? 

SHËNIME

 Për 28,4% të qytetarëve të intervistuar
mbështetja për VMRO-DPMNE ka mbetur e
njëjtë.

 19.4% e qytetarëve të Maqedonisë
mbështesin VMRO-DPMNE më pak me
zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e
dërguara nga krerët politikë, ndërsa 14.6%
mbështesin VMRO-DPMNE më shumë.

%
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pesta e qytetarëve 

mbështesin 
VMRO-DPMNE më 
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pas zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 
Q15_1. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: VMRO-DPMNE? 

SHËNIME

%

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

 Më shumë se një e treta e shqiptarëve etnikë
e kanë zvogëluar mbështetjen e tyre për
VMRO-DPMNE pas zgjedhjeve, ndërsa 15% e
maqedonasve etnik e bënë të njëjtën.

 19% e maqedonasve etnikë kanë rritur
mbështetjen e tyre për VMRO-DPMNE pas
zhvillimeve zgjedhore dhe mesazheve të
dërguara nga ana e liderëve politik
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Q15_2. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: LSDM? 

SHËNIME

 Çdo qytetar i pestë në Maqedoni mbështet
LSDM më pak me zhvillimet pas zgjedhjeve
dhe mesazhet e dërguara nga udhëheqësit
politikë.

 Mbështetja për LSDM ka mbetur e njëjtë për
29% të qytetarëve, ndërsa 17% mbështesin
LSDM më tepër pas zhvillimeve pas
zgjedhjeve dhe mesazheve të dërguara nga
udhëheqësit politikë.

%
Një e pesta e 
qytetarëve 

mbështesin LSDM 
më pak me 

zhvillimet pas 
zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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Q15_2. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: LSDM? 

SHËNIME

 Derisa 37% e shqiptarve etnikë kanë rritur
mbështetjen e tyre për LSDM me zhvillimet
pas zgjedhjeve dhe mesazheve të dërguara
nga ana e liderëve politik, 10% të
maqedonasve etnikë dhe të tjerëve kanë
rritur mbështetjen e tyre për LSDM.

 Çdo i katërti maqedonas etnikë e mbështetë
LSDM më pak me zhvillimet pas zgjedhjeve
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më shumë me 
zhvillimet pas 

zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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Q15_3. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: BDI? 

SHËNIME

%
Pothuajse një e 

pesta e qytetarëve 
mbështesin BDI 

më pak 
me zhvillimet pas 

zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 

 Çdo qytetar i pestë në Maqedoni mbështet
BDI më pak me zhvillimet pas zgjedhjeve dhe
mesazhet e dërguara nga udhëheqësit
politikë.

 Mbështetja për BDI ka mbetur e njëjtë për
21% të qytetarëve, ndërsa 3,4% mbështesin
BDI më tepër me zhvillimet pas zgjedhjeve
dhe mesazheve të dërguara nga udhëheqësit
politikë.
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Q15_3. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: BDI? 

SHËNIME

%
29% e shqiptarëve 
etnikë mbështesin 

BDI më pak me 
zhvillimet pas 

zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 

 Derisa 13% e shqiptarve etnikë kanë rritur
mbështetjen e tyre për BDI me zhvillimet pas
zgjedhjeve dhe mesazheve të dërguara nga
ana e liderëve politik, asnjë maqedonas
etnikë nuk kanë rritur mbështetjen e tyre për
BDI.

 Megjithatë, 29% e shqiptarëve etnikë kanë
zvogëluar mbështetjen e tyre për BDI me
zhvillimet pas zgjedhjeve
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Q15_4. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: partinë BESA? 

SHËNIME

%
8% e qytetarëve 

mbështesin BESËN 
më shumë me 
zhvillimet pas 

zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 

 8% e qytetarëve të Maqedonisë mbështesin
BESËN më pak me zhvillimet pas zgjedhjeve
dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë.

 Mbështetja për BESËN ka mbetur e njëjtë
për 26% e qytetarëve, ndërsa 8% mbështesin
BESËN më tepër me zhvillimet pas
zgjedhjeve dhe mesazheve të dërguara nga
udhëheqësit politikë.
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Q15_5. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: Aleancën për shqiptarët? 

SHËNIME

%
6% e qytetarëve 

mbështesin 
Aleancën për 
shqiptarët më 

shumë me 
zhvillimet pas 

zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

 8% e qytetarëve të Maqedonisë mbështesin
Aleancën për shqiptarët më pak me
zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e
dërguara nga krerët politikë.

 Mbështetja për Aleancën për shqiptarët ka
mbetur e njëjtë për 25% të qytetarëve,
ndërsa 6% mbështesin Aleancën për
shqiptarët më tepër me zhvillimet pas
zgjedhjeve dhe mesazheve të dërguara nga
udhëheqësit politikë.

NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 
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Q15_6. A bënë që zhvillimet pas zgjedhjeve dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë të ndryshoni 

mbështetjen tuaj për: PDSH? 

SHËNIME

%
9% e qytetarëve 

mbështesin PDSH 
më pak me 

zhvillimet pas 
zgjedhjeve

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

NDRYSHIMET NË PËRKRAHJEN E PARTIVE POLITIKE 

 9% e qytetarëve të Maqedonisë mbështesin
PDSH më pak me zhvillimet pas zgjedhjeve
dhe mesazhet e dërguara nga krerët politikë.

 Mbështetja për PDSH ka mbetur e njëjtë për
27.3% e qytetarëve, ndërsa 2% mbështesin
PDSH më tepër me zhvillimet pas zgjedhjeve
dhe mesazheve të dërguara nga udhëheqësit
politikë.
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PRIORITETET KRYESORE PËR QEVERINË E RE



PRIORITETET KRYESORE
Q16. Çfarë duhet të jetë prioriteti kryesor i qeverisë së re?

SHËNIME

 Rritje e ekonomisë, dhënie fund krizave
politike, punësimi, uniteti i popullit dhe
sundimi i ligjit duhet të jenë pesë prioritetet
më të larta sipas qytetarëve të intervistuar
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(Të gjithë të anketuarit)
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PERCEPTIMI I MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE



MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE
Q17. Sipas jush, cili nga këto ndihmon interesat kombëtare të Maqedonisë më së shumti?

SHËNIME

 Rreth një e pesta e qytetarëve të intervistuar
besojnë se Bashkimi Evropian ndihmon
interesat kombëtare të Maqedonisë më së
shumti.

 Çdo qytetar i dhjetë në vend beson se SHBA
ndihmon interesat kombëtare të
Maqedonisë më së shumti.

 32.1% e qytetarëve mendojnë se askush nuk
po i ndihmon interesat kombëtare të
Maqedonisë.
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MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE
Q17. Sipas jush, cili nga këto ndihmon interesat kombëtare të Maqedonisë më së shumti?

SHËNIME

 41% e shqiptarëve etnik besojnë se BE-ja
ndihmon interesat kombëtare të
Maqedonisë, ndërsa 15.4% e maqedonasve
etnikë dhe grupeve të tjera etnike ndajnë
mendimin e tyre

 38.8% e maqedonasve etnikë dhe grupeve të
tjera etnike besojnë se askush nuk po i
ndihmon interesat kombëtare të
Maqedonisë, ndërsa 11.6% e shqiptarëve
etnik ndajnë mendimin e tyre.
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BURIMET E INFORMACIONEVE
Q18. Cili është burimi juaj per lajme politike?

SHËNIME

 TV është burimi kryesor për lajme politike

 15.5% e qytetarëve përdorin të gjitha mediat
si burime për lajme politike

%
TV është burimi 

kryesor për lajme 
politike

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)
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BURIMET E INFORMACIONEVE
Q19. Ju lutem tregoni nga cila TV/radio/gazetë/faqe interneti specifike ju i merrni lajmet tuaja?

SHËNIME

 Sitel, Kanal 5 dhe Alsat-M janë tre stacionet
televizive më shpesh të përmendura për
lajmet politike.

BAZA: 807
(Të gjithë të anketuarit)

%

Sitel 14.4

Kanal 5 13.7

Alsat-M 12.8

TV 24 11.9

Facebook/ mediat sociale 11.9

Telma 9.4

Të gjitha kanalet televizive 8.7

TV 21 4.9

Asnjë, nuk jam i/e intersuar 3.2

MTV  2.5

www.time.mk 1.4

Nova TV 1.2

Alfa 0.6

Sitel është stacioni 
televiziv më i 

shikuar në 
Maqedoni për 
lajme politike
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