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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ  

 
Институтот за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје (ИДСЦС) спроведе истражување за 

изборниот модел за гласање во странство во рамките на кое се реализираше и првата онлајн 
анкета наменета за државјаните на Република Македонија во странство. Како резултат на таа 
анкета е подготвен аналитичкиот анкетен извештај „Македонските државјани во странство – 
Глас ЗА гласање во странство“ во кои се претставени и анализирани запознаеноста и нивниот 
интерес за гласање во странство, изборните правила, политичката ориентација и врските со 
матичната држава. На овој начин ИДСЦС има за цел да внесе нови информации и аргументи во 
секогаш актуелната дебата за изборната политика и да придонесе кон креирање на изборен 
систем кој соодветно ќе одговори на потребите на граѓаните на Република Македонија. 

Онлајн анкетата беше спроведена во периодот од 18 декември 2013 до 12 јануари 2014 
година на примерок од 378 испитаници кои имаа можност да одговараат на македонски, 
албански и англиски јазик. До испитаниците се доаѓаше преку преку широка дистрибуција на 
онлајн анкетата на социјални мрежи и електронски мејлинг листи и адреси на организации и 
дипломатски претставништва (ДКП) на Македонија во странство.  

Големо мнозинство (84%) од македонските државјани во странство веќе се запознаени со 
правото и можноста да гласаат во странство, што е голем напредок во однос на изборите во 
2011 година кога помалку од половина (46%) од оние кои ги исполнувале условите не знаеле 
дека можат да гласаат.  Сепак, тие се слабо запознаени со изборните правила, па така 67% од 
испитаниците не знаат како да достават пријава за гласање во ДКП, а на 40% од нив не им е 
познат Избирачкиот список за гласање во странство. Неинформираноста е поголема  меѓу оние 
кои живеат во изборната единица 9 и оние кои живеат во градови во кои нема ДКП. 

Мнозинството испитаници имаат намера да гласаат на претстојните претседателски и 
следните парламентарни избори (57% и 55% соодветно). Најприсутно (41%) е мислењето дека 
сегашниот начин на гласање во ДКПата делумно им овозможува на македонските државјани во 
странство да го остварат своето право на глас, следено од 38% кои сметаат дека го овозможува 
тоа и 21% дека не го овозможува тоа. Сепак, мнозинство од испитаниците (63%) сметаат дека 
овој начин на гласање треба на некој начин да се промени, во модел на гласање преку Интернет 
или преку пошта во зависност од тоа што е поизводливо (35%), при што поголема е поддршката 
за гласање преку Интернет (24%). Мал е процентот на оние се за задржување на овој начин на 
гласање во странство (12%) и за укинување на истиот (15%). Мнозинството испитаници (65%) 
сметаат дека законскиот начин на информирање преку оглас во еден од трите најтиражни 
весници не е доволен и треба да се дополни со известување преку социјални мрежи (60%), 
мејлинг листи на македонските ДКП-а (56%), на организации и верските заедници во странство 
(43%), Интернет и јутјуб клипови (38%).  

Кај испитаниците преовладува голема апатичност кон политичките партии во Македонија 
која се отсликува кај мнозинството од испитаниците (58%) кои не сакаат да подржат ниту една 
партија. 

Скоро сите испитаници (93%) следат информации за политички, економски или други 
случувања поврзани со Македонија и ја посетуваат барем еднаш во последните 2-3 години 
(87%). Мнозинство од испитаниците (62%) исто така и финансиски ги помагаат своите блиски во 
Македонија, а колку повеќе заработуваат така се зголемува бројот на оние кои испраќаат пари. 
Кај половина од испитаниците (47%) преовладува оценката дека Македонија се движи во 
погрешна насока, додека скоро една третина (30%) смета дека се движи во правилна насока. 
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Вовед 

 
Аналитичкиот извештај од истражувањето „Македонските државјани во странство – Глас ЗА 

гласање во странство“ е базиран на првата онлајн анкета спроведена меѓу македонски 
државјани кои живеат надвор од границите на Република Македонија и која ги испитува 
нивните ставови за изборната политика и односи со Република Македонија. Со законските 
промени кои стапија на сила на 1 септември 2009 година државјаните на Република Македонија 
кои се на привремена работа или престој во странство се стекнаа со право на глас кое можат да 
го остварат во дипломатко-конзуларните претставништва (ДКП) кои се определени како 
избирачки места. Притоа се воведоа три нови  изборни единици во странство: изборна единица 
7 (ИЕ7) која се однесува на држави во Европа и Африка, изборна единица 8 (ИЕ8) на Северна и 
Јужна Америка и изборна единица 9 (ИЕ9) на Австралија и Азија (Изборните единици во 
странство со ДКП-ата во кои се спроведува гласање се прикажани во Прилог 2). Во секоја од 
овие ИЕ се избира по еден пратеник. На првите парламентарни избори на кои се спроведоа 
овие измени (2011) во трите изборни единици се пријавија да гласаат  вкупно 7 213 гласачи. 
Поточно, во ИЕ7 беа пријавени 4 591, а гласаа 2 949 (54.32%), во ИЕ8 1 824 гласачи, а гласаа 994 
(54.50%) и во ИЕ9 798 гласачи, а гласаа 600 (75.19%).1  

 
Истражувањето беше мотивирано од потребата да се испитаат ставовите на оние на кои 

најмногу се однесуваат овие промени во изборниот систем. Преку пренесување на ставот на 
оние кои се најмногу засегнати од оваа изборна политика Институтот за демократија „Социетас 
Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) има за цел да внесе нови информации и аргументи во секогаш 
актуелната дебата за изборната политика и да придонесе кон креирање на изборен систем кој 
ќе биде адекватен на потребите на граѓаните на Република Македонија. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА  

Истражувањето беше спроведено преку онлајн анкета на тема гласање во странство 
наменета исклучиво за државјани на Република Македонија кои живеат во други држави. 
Реализацијата на онлајн анкетата беше поддржано од Македонскиот центар за европско 
образование (МЦЕТ). Испитаниците можеа прашалникот да го одговараат на македонски, 
албански или англиски јазик. Примерок на испитаници беше создаван преку широка 
дистрибуција на онлајн анкетата до сите амбасади, конзулати, мисии и почесни конзули на 
Македонија во странство и истите беа повикани да ја проследат до нивните мејлинг листи и 
контакти на македонски државјани во државите во кои делуваат. Втор начин да се допре до 
испитаници беше дистрибуција на онлајн анкетата до сите електронски адреси на иселенички 
и друг тип на организации на македонски државјани во странство,2 како и преку онлајн 

                                                 

1 Извештај за конечните резултати од спроведените Предвремени избори за пратеници во Собранието на 
Република Македонија, одржани на 5 јуни 2011 година, Државна изборна комисија, 2011 година 
www.sobranie.mk   

2 Списоци достапни на веб страницата на Министерството за надворешни работи на Република Македонија 
„Список за бројноста, лекторатите и уредно регистрирани македонски асоцијации во странство“ и „Листа на 
здруженија кои доставиле  уредна регистарска документација“; и „Адресар на организациите на иселениците од 
Македонија“ издаден во 2009 година од Македонски центар за меѓународна соработка и Агенција за 
иселеништво на Република Македонија 

http://www.sobranie.mk/
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социјални мрежи. Онлајн анкетата беше достапна за одговарање во периодот од 18 декември 
2013 до 12 јануари 2014 година. Вкупниот број на испитаници изнесува 378, од кои 270 
испитаници ја одговорија анкетата на македонски јазик, 20 на албански и 88 на англиски јазик. 
Анкетниот прашалник и обработката на податоците ги подготви авторот на извештајот. 

 

ПРИМЕРОКОТ НА ИСПИТАНИЦИТЕ  - МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВО 
СТРАНСТВО  

Примерокот на испитаници кои ја одговараа анкетата го сочинуваат 378 лица. Покрај 
стандардните параметри, социодемографската структура на примерокот беше разгледувана 
и врз основа на неколку други клучни прашања кои го креираат профилот на македонскиот 
државјанин во странство: во која изборна единица живее, дали живее во град каде што 
Македонија има ДКП, дали поседува државјанство од друга држава, колкава е должината 
на неговиот/нејзиниот престој, пред колку години се иселил/а, дали испраќа финансиски 
средства и слично.  

 
Примерокот на испитаници е селективен и таргетира само одредена категорија на 

граѓани, односно полнолетни државјани на Република Македонија кои живеат или 
престојуваат во странство. Ваквиот карактер на примерокот е детерминиран пред сѐ од фактот 
што институциите не располагаат со контактна датабаза на оние граѓани кои во Избирачкиот 
список на Република Македонија се заведени со ѕвездичка, односно се отсутни од земјата на 
период подолг од 3 месеци. Според последните податоци на Државната изборна комисија 
бројот на граѓани со ваков статус изнесува 68 илјади.3 Земајќи ги овие ограничувачки 
карактеристики на анкетата, истата не претендира да донесува заклучоци за целокупната 
популација на македонски државјани кои живеат во странство, туку дава индиции за 
ситуацијата и ставовите на оваа категорија на граѓани.  

 
Примерокот на оваа анкета е доминантно сочинет од етнички Македонци (90%) и лица 

кои се во високо образование или истото го имаат завршено (81%). За разлика од Република 
Македонија каде доминира населението со средно и основно образование,4 во примерокот од 
странство средно образование имаат завршено 18%, а само основно 1% од испитаниците. 
Мнозинството на испитаници (66%) се на возраст од 18 до 40 години, 20% на возраст од 41 до 
64 години, а само 3% имаат над 65 години. Како позастапени занимања може да се издвојат 
менаџери на средно и високо ниво кои се вкупно 20%, професионалец/технички/технолошки 
професии 17% и студенти 15%. Скоро никој од испитаниците не се занимава со земјоделство 
или домаќинство, а само 3% се невработени. Следствено на застапеноста на испитаници кои 
имаат добро платени професии и личната заработувачка на 24% од испитаниците е над 4000 
евра месечно, а нешто повеќе од тоа (28%) заработуваат помеѓу 2000 и 4000 евра месечно. Од 
1000 до 2000 евра заработуваат 22% од испитаниците, а 13% до 1000 месечно Сличен е бројот 
(12%) на оние кои немаат лична заработувачка. Оние кои најмногу заработуваат живеат во САД, 
Канада и Австралија, односно ИЕ8 и ИЕ9.  

 

                                                 
3 24 Вести. МВР и ДИК подготвени за претседателските избори, парламентот ќе работи до 10 март.  
 http://24vesti.mk/mvr-i-dik-podgotveni-za-pretsedatelskite-izbori-parlamentot-kje-raboti-do-10-mart  
4 Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002, стр.38. Завод за статистика 
на Република Македонија. Скопје, мај 2005. www.stat.gov.mk  

http://24vesti.mk/mvr-i-dik-podgotveni-za-pretsedatelskite-izbori-parlamentot-kje-raboti-do-10-mart
http://www.stat.gov.mk/
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Графикон 1: Процент на испитаници по изборни единици       Графикон 2: Процент на испитаници според град на живеење 

Во примерокот најголемиот број испитаници доаѓаат од земји во Европа, односно ИЕ7 што 
е разбирливо земајќи предвид дека ова ИЕ ја сочинуваат 37 избирачки места. Испитаниците од 
ИЕ 7 сочинуваат 63% од примерокот, испитаниците од ИЕ 8 21%, а испитаниците од ИЕ 9 14%. 
Големи мнозинства од оние кои живеат во државите во ИЕ8 и ИЕ9 (78% и 75%), односно САД, 
Канада, Австралија, поседуваат и второ државјанство, додека тоа е случај со скоро половина од 
оние кои живеат во државите во Европа (48%). Две третини од испитаниците (67%) живеат во 
градови каде што има ДКП-а, а една третина во градови каде што нема ДКП-а. 

       
Графикон 3: Дали покрај  македонското              Графикон 4: Должина на престој во земјата во која престојуваат 
  државјанство поседуваaт и друго државјанство? 

Мнозинството испитаници се лица кои ја напуштиле Македонија, кои трајно се населени 
во земјата во која живеат (66%) и поседуваат државјанство од истата земја (58%). Една 
четвртина од испитаниците (24%) се на неколку годишен престој, до 5 години, а само 
минимален број (4%) на престој од 3 месеци до една година престој што обезбедува право на 
глас.5 Скоро еднаков е бројот на оние кои се иселиле од Македонија пред повеќе од 5 години 
(57%) и поседуваат државјанство од друга држава (58%). Во последните 5 години се иселиле 
една петтина од испитаниците (21%), во последната година престојот во странство го започнал 
секој десети од испитаниците (9%), а најмал број од нив (6%) се родени во странската земја во 
која и живеат.  

 

                                                 
5 Изборен законик на Република Македонија (Пречистен текст), Службен весник на Република Македонија 
54/2011. Член 17 
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Најголемиот број на напуштања на Македонија помеѓу испитаниците на анкетата се 
случуваат во нивните 20ти години, односно 65% од испитаниците си заминале од Македонија 
во периодот кога имале 18 до 30 години. Еднаков и помал (по 15%) е бројот на оние кои си 
заминале од Македонија на возраст помали од 18 години и оние кои заминале во периодот 
кога имале помеѓу 30 и 50 години. Мошне мал број од испитаниците (5%) никогаш не живееле 
во Македонија, додека пак само еден од испитаниците (0%) си заминал во шестата деценија од 
животот. Најголем број од оние кои се во европските држави од Македонија (73% од нив) 
заминале во периодот кога имале од 18 до 30 години, додека во северноамериканските држави 
тоа го направиле и во подоцнежните години (45% од 18 до 30 години; 30% од 30 до 50 години; 
21% до 18 години). Мнозинство од оние кои се во Австралија (58% од нив) исто така заминале 
во периодот од 18 до 30 години (Повеќе табели со овие податоци се прикажани во Прилог 1). 

 

ГЛАСАЧИТЕ ВО СТРАНСТВО И ИЗБОРИТЕ ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

 

Графикон 5: Дали знаете дека од странство можете да гласате на парламентарни  
и претседателски избори кои се одржуваат во Република Македонија? 

Клучното прашање кое го испитуваше оваа онлајн анкета беше дали македонските 
државјани кои живеат или престојуваат во странство се информирани дека нивното избирачко 
право како државјани на Република Македонија можат да го реализираат од државата каде што 
живеат. Најголемиот број од испитаниците (84%) изјавиле дека се запознаени со оваа 
можност. Сепак, една третина од оние кои знаат и 28% од сите испитаници изјавиле дека не 
се доволно запознаени со оваа можност.  

Малцинство од испитаниците (16%) изјавиле дека не знаат за можноста да гласаат на 
парламентарните и претседателските избори во Македонија. Во Австралија (ИЕ9)  во однос 
на изборните единици 7 и 8, постои поголемо незнаење на македонските државјани дека 
можат да гласаат на изборите во РМ. Имено, 24% од оние испитаници кои живеат во оваа 
изборна единица не знаат дека имаат право да гласаат, додека истото е случај кај 11% од оние 
кои живеат во ИЕ8 и 16% од оние кои живеат во ИЕ7. Во мала мера врз тоа дали знаат влијае и 
тоа дали испитаниците живеат во град каде што има ДКП или во град во кој нема ДКП. Па 
така, 20% од оние кои живеат во град во кој нема македонско ДКП не знаат дека можат да 
гласаат на избори за Република Македонија, додека истото е случај кај 14% од оние кои живеат 
во градови каде има македонско ДКП. Беа разгледани и други фактори кои влијаат на тоа дали 
и кои категории на македонски државјани во странство не се информирани за ова свое право. 
Па, така најголема неинформираност за ова нивно избирачко право во странство постои кај:  

1. државјаните кои се родени во државата во која и сега живеат (31% од оваа група);  
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2. државјаните кои никогаш не живееле во Македонија (33% од оваа група),  
3. државјаните кои ја напуштиле Македонија кога биле помлади од 18 години (22% од 

оваа група),   
4. државјаните кои се на престој од 3 месеци до 1 години (29% од оваа група). 

 

 

Графикон 6: Дали пред предвремените македонски   Графикон 7: Каде гласавте (на парламентарните  
парламентарни избори кои се одржаа на 5 јуни 2011 година  избори кои се одржаа на 5 јули 2011 година)? 
имавте информација дека ќе можете да гласате? 

Сепак, за првите избори (предвремените парламентарни избори во 2011 година) на кои 
македонските државјани во странство можеа да го искористат ова свое право скоро половина 
испитаници не знаеле и немале информација дека можат да гласаат. Имено, 46% од 
испитаниците на анкетата немале информација дека можат да гласаат на парламентарните 
избори во 2011 година, наспроти 42%  кои ја имале таа информација. Дополнителни 12% ја 
имале таа информација, но не ги исполнувале условите за гласање. И покрај тоа што на изборите 
во 2011 најголем број гласачи имаше во ИЕ7, половина од испитаниците од оваа изборна 
единица (50%) немале информација дека би можеле да гласаат од странство. Во рамките на 
испитаниците од другите изборни единици овој процент е малку помал, односно 42% кај 
оние од ИЕ8 и 43% од оние кои живеат во ИЕ9. Во рамките на групата на оние кои се иселени 
во период од 1 до 5 години постои поголема неинформираност (54%) во споредба со оние кои 
се трајно иселени (43%). Оние кои поседуваат само македонско државјанство биле помалку 
информирани за можноста да гласаат (38% знаеле) во споредба со оние кои поседуваат двојно 
државјанство (48% од нив знаеле).  

Најголемиот број на македонските државјани во странство до кои стигна оваа онлајн 
анкета (77%) не гласале на парламентарните избори кои се одржаа на 5 јуни 2011 година, 
една десетина од нив (11%) гласале во Република Македонија, додека само 12% гласале во 
ДКП-ата. Големо мнозинство (79%) од оние кои не гласале во 2011 немале никаква 
информација дека можат да гласаат. Во рамките на испитаниците од ИЕ9 помал процент 
гласале (12% од таа ИЕ) во споредба со другите ИЕ. Имено, 22% од испитаниците од ИЕ8 и 24% 
од испитаници од ИЕ7 гласале на изборите во 2011 година.  

Испитаниците кои гласале во ДКП-ата беа прашани како биле организирани изборите во 
2011 година. 
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гласав

77%

Да
42%

Да, но не 
исполнував 

услови да гласам

12%

Не
46%



ИДСЦС                          Македонските државјани во странство – Глас ЗА гласање во странство 

 

 

 
10 

 

  

 

Графикон 8: Kако беа организирани изборите во ДКП-ата? *само оние кои гласале на предвремените  
парламентарни избори во јуни 2011 години 

 Големо мнозинство од нив ги оценуваат како добро организирани, 55% како добро 
организирани, во најдобар ред, а 27% како добро организирани, со мали проблеми. 18% од 
испитаниците ги оценуваат изборите како лошо организирани, при што скоро половина (43%) 
од нив доаѓаат од изборната единица 7.  

 

ЗАПОЗНАЕНОСТ СО ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА И ИНТЕРЕС ЗА ГЛАСАЊЕ  

 
Мнозинството испитаници имаат намера да гласаат на претстојните претседателски 

избори и на следните парламентарни избори, но не знаат како да достават пријава за гласање 
или пак провериле дали се во Избирачкиот список. Така 57% од испитаниците изјавиле дека 
имаат намера да гласаат на претстојните претседателски избори, 28% сеуште немаат решено, 
а 15% одговориле дека нема да гласаат. Резултатите се скоро идентични и за намерата на 
испитаниците да гласаат на следните парламентарни избори (55%, 19% и 16%).  

        Иако поголем дел од испитаниците сакаат да гласаат на претстојните избори, само 16% 
знаат како да се пријават за гласање во соодветното ДКП. Најмалку познавање за ова прашања 
има меѓу испитаниците од ИЕ9 (6%), во ИЕ7 16%, а споредбено најголемо, но сепак ниско ниво 
на познавање има во ИЕ8 (21%).  

 

 

Графикон 9: Дали имате извршено увид во Избирачкиот                Графикон 10: Дали сте запознаени со начините да доставите    
 список на Интернет, во просториите на ДКП или                пријава за гласање во амбасадата/конзулатот? 
во подрачните одделенија на ДИК? 
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Ваквото непознавање се рефлектира и во незнаење за Избирачкиот список за гласање во 
странство со кој не се запознаени 40% од испитаниците. 44% од испитаниците знаат за овој 
список, но не извршиле увид во иститот. Тоа го направиле само 16% од испитаниците.  
 

 

Графикон 11: Дали имате намера да гласате на:  
- претседателските избори кои треба да се одржат во март или април 2014 година? 
- парламентарните избори кои треба да се одржат во 2015 година? 

Намерата да гласаат на избори е малку поприсутна во рамките на оние од Европа (61% од 
нив) и оние кои живеат во градови во кои има ДКП (60%), а малку помала е кај оние од САД и 
Канада (50%), Австралија (48%) и оние кои живеат во градови во кои нема ДКП (50%).  

 

Графикон 12: Дали имате доставено пријава за гласање во вашето ДКП? 

И покрај тоа што претходно 15% од испитаниците изјавиле дека немаат намера да гласаат 
на претстојните претседателски избори, соочени со потребата да достават пријава за гласање 
процентот на оние кои немаат намера да гласаат, односно да се пријават за гласање се 
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зголемува на 28%. Скоро половина од испитаниците (46%) имаат во план и формално да ја 
реализираат својата намера да гласаат, преку доставување на пријава, при што 35% имаат 
намера тоа да го направат за претстојните претседателски избори, а 12% за следните 
парламентарни.  
 

ЗА ИЗБОРНИОТ МОДЕЛ ЗА ГЛАСАЊЕ ВО СТРАНСТВО  

 

 
Графикон 13: Дали сметате дека овој начин на гласање, кој се одвива во ДКП-aта, на сите државјани на РМ кои 

живеат/престојуваат во други држави и кои сакаат да го остварат своето право на глас им овозможува да го сторат тоа? 

На прашањето дали изборниот модел - гласање во ДКП-ата и овозможува на сите државјани 
на Република Македонија кои живеат/престојуваат во други држави да го остварат своето право 
на глас, пораширено (41%) е мислењето дека моделот на гласање во во ДКП-ата само 
делумно им овозможува на македонските државјани во странство да го остварат своето 
право на глас во споредба со испитаниците кои сметаат дека го овозможува тоа (38%) и една 
петина (21%) од испитаниците сметаат дека не го овозможува тоа. 

Државата, градот на живеење и далечината од ДКП влијае на ставот кон актуелниот 
изборен модел во странство. Државјаните кои живеат поблиску до ДКП-ата во поголема мера 
го одобруваат овој начин на гласање. Во рамките на оние кои живеат во градови во кои има 
ДКП-а (42%), во ИЕ7 (41%)  и ИЕ8 (38%) поголема е поддршката за актуелниот начин на гласање. 
Истото го сметаат 30% од оние кои живеат во градови во кои нема ДКП-а и 30% од оние кои 
живеат во ИЕ9.  
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Графикон 14: Дали сметате дека овој начин на гласање во странство треба да се промени на некој од следниве начини: 
-Треба да се промени и да се воведе гласање по пошта 
-Треба да се промени и да се воведе гласање  по Интернет  
-Треба да се промени и да се воведе гласање по пошта или Интернет, во зависност од тоа кое е поизводливо 
-Не треба да се промени овој начин на гласање во ДКП-а 
-Не треба да има гласање во странство 
 

Сепак, мнозинство од испитаниците, вкупно 63%, сметаат дека овој модел на гласање 
треба на некој начин да се промени. Најмногу поддршка од 35%, испитаниците дадоа за 
промена на моделот во гласање преку Интернет или преку пошта, во зависнот од тоа каква 
би била претходна проценка за тоа кој модел е поизводлив. По ова, следува поддршката за 
промена на моделот и воведување на гласање преку Интернет за што се изјасниле 24% од 
испитаниците, додека пак ставот дека треба да се промени во гласање по пошта е 
минимално застапен со 4%. За задржување на овој начин на гласање во странство се 
изјасниле малцинство од испитаниците (12%), а малку поголем број од нив (15%) се 
застапуваат за укинување на овој на начин на гласање. 10% од испитаниците немаат став по 
ова прашање.  

Поддршката за промена на начинот на гласање е слична помеѓу испитаниците од сите 
изборни единици (63% во ИЕ7, 66% во ИЕ8, 64% во ИЕ9), а кај оние од ИЕ9 има најниска 
поддршка (6%) за задржување на сегашниот начин на гласање (кај ИЕ7 12%, кај ИЕ8 13%) и 
споредбено највисока (20%) за укинување на гласањето во странство (кај ИЕ7 14%, кај ИЕ8 
12%). Во рамките на оние кои им испраќаат финансиски средства на своите блиски во 
Македонија има поголема поддршка (71%) за промена на овој начин на гласање, која е 
присутна, но во помала мера и кај оние кои не испраќаат финансиски средства (57%). Оние 
кои примаат финансиски средства од своите во Македонија се поделени во ставовите, 32% од 
нив сметаат дека треба да се промени овој начин на гласање кон гласање на Интернет или по 
пошта, 21% дека не треба да се промени и 21% дека не треба да има гласање во странство. 
Дека не треба да има гласање во странство сметаат и 17% од оние кои не испраќаат 
финансиски средства и 12% од оние кои испраќаат.  
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Графикон 15: Пред секои парламентарни и претседателски избори во РМ, секое ДКП (кое е избирачко место) е должно да 
објави известување за распишаните избори во најмалку еден од 3-те најтиражни национални весници. Како го оценувате овој 

тип на известување? 

Изборниот законик ги обврзува ДКП-ата на Македонија во странство во еден од трите најтиражни 

весници во таа држава да објават јавен повик за распишување на избори во Република 
Македонија. Испитаниците беа прашани дали сметаат  дека овој начин на известување е 
доволен, при што мнозинството (65%) се изјаснија дека не е доволен и дека треба да биде 
дополнет со други типови на известување. Наспроти тоа 35% од испитаниците сметаат дека 
ваквиот начин на известување е доволен.  
 

Како најпопуларни форми на известување за распишани избори (прашање со можност за повеќе 
одговори), испитаниците ги избраа известување преку социјални мрежи (60%) и известување преку 

мејлинг листи на македонските ДКП-а (56%), следени од известување преку организации и верските 
заедници во странство (43%) и преку различни интернет/Јутјуб/вимео клипови (38%), а дури 
потоа со 20% поддршка за ТВ клипови/реклами. Сите овие резултати укажуваат на потребата за 
искористување на досега не традиционалните начини на информирање. 

 

Графикон 16: Кои други типови на известување би можеле да се користат со цел државјаните на РМ кои се во странство да 
можат да се информираат за можностите и начините на гласање на изборите во Македонија? (можни повеќе одговори) 
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ПОЛИТИЧКА ОРИЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО 
СТРАНСТВО  

 

Графикон 17: Дали сте симпатизер на некоја политичка партија од Република Македонија? 

Кај испитаниците е присутна голема апатичност кон политичките партии во Македонија која 
е изразена преку ставот на мнозинството испитаници од 58% кои кажале дека не се 
симпатизери на ниедна партија од Република Македонија. Од оние партии кои уживаат 
популарност, најпопуларна партија помеѓу испитаниците со 24% поддршка е ВМРО-ДПМНЕ, 
втора е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) со 7%, а исто толку поддршка 
имаат и сите други помали партии заедно. Со мала поддршка од по 2% се појавуваат и ВМРО-
Народна партија (ВМРО-НП) и Демократската унија за интеграција (ДУИ). Но, сепак земајќи го 
предвид скоро прецизното поклопување помеѓу етничката припадност и поддршката за 
етнички истоветни партии помеѓу македонскиот електорат, од една страна и малиот број на 
етнички Албанци во примерокот на оваа анкета, собраните податоци не би можеле да се земат 
како индикативни за реалната поддршка на албанските етнички партии помеѓу македонските 
државјани во странство.  

 
Нема значителни разлики во поддршката за политичките опции во зависност од изборната 

единица, но сепак може дека поддршката за ВМРО-ДПМНЕ и на ВМРО-НП е најголема во САД 
и Канада (28% и 3% соодветно), а помала во Европа и Австралија (по 22% и 2% соодветно). 
Поддршката за СДСМ е поголема во поблиските ИЕ, па така во ИЕ7 е 9%, во ИЕ8 е 5%, а во ИЕ9 е 
4%, додека на ДУИ во ИЕ7 е 2%, а ИЕ8 1%.  Одредена разлика е приметлива и во тоа дали 
испитаниците имаат државјанство од друга држава или не, па така симпатизерите на ВМРО-
ДПМНЕ имаат повеќе поддршка помеѓу оние кои имаат државјанство од друга држава (27%) 
отколку меѓу оние кои немаат државјанство од друга држава (18%). Кај симпатизерите на СДСМ 
и ДУИ ситуацијата е обратна, нивните симпатизери во поголема мера доаѓаат од оние кои имаат 
само македонско државјанство, 9% и 4% соодветно, додека е помала меѓу оние кои имаат 
двојно државјанство, 6% и 1% соодветно.  
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Гледано од аспект на тоа дали испитаниците се членови на иселенички или друг тип на 
организации базирани на етничко потекло или државјанство, поддршката за ВМРО-ДПМНЕ е 
повисока во рамките на групата членови на такви организации, односно 37% од оние кои се 
членови на вакви организации ја поддржуваат ВМРО-ДПМНЕ, а 46% од нив не подржуваат 
ниедна партија. Мнозинството од оние кои не се членови на организација (64%) не 
поддржуваат ниедна партија, а 18% од нив се симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на 
другите партии не се присутни забележителни асоцијации. Гледано од аспект на 
информираност за можноста да гласаат симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ се најинформмирани 
за можноста да гласаат  на претседателски и парламентарни избори, 63% од нив знааат за ова, 
а истото е случај со 50% симпатизерите на СДСМ и 55% од оние кои не се симпатизери на ниедна 
партија.  

 

 

Графикон 18: Во март или април 2014 година ќе се одржат избори за претседател на Република Македонија.  
Доколку гласате на овие избори за кандидатот на чија партија ќе гласате? 

Ваквите резултати во голема мера би се рефлектирале и на гласот на испитаниците на 
претстојните претседателски избори кои треба да се одржат во април 2014 година. Имено, 
поддршката за претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ е малку намалена во однос на 
генералното симпатизерство кон партијата и изнесува 21%, а поддршката за 
претседателскиот кандидат на СДСМ минимално би се зголемила во однос на 
симпатизерството кон партијата и изнесува 8%. Поддршката за кандидатот на ДУИ би 
останала на 2%. Мал број од испитаниците (6%) би поддржале кандидат на друга партија, а 
14% немаат намера да гласаат на овие избори.  Половина од испитаниците (49%) не се имаат 
одлучено за каков кандидат би го дале својот глас.  
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ИНФОРМИРАНОСТ   И ВРСКИ СО МАКЕДОНИЈА  

 

 

Графикон 19: Дали следите политички, економски или други случувања поврзани со Македонија? 

Како последна тема која ја испитуваше оваа онлајн анкета се прашања кои се однесуваа на 
постоењето и карактерот на врските кои македонските државјани во странство ги остваруваат 
со Македонија и нивните блиски и дали имаат интерес за случувањата во земјата. Па, така како 
основна претпоставка за остварување на врски со матичната земја и учество во нејзиниот 
политички систем може да се смета поседување на информации за актуелните случувања.  

Скоро сите испитаници (93%) следат информации за политички, економски или други 
случувања поврзани со Македонија. Мнозинството од нив (57%) тоа го прават често, додека 
околу една третина (36%) понекогаш. Само мал процент (7%) не следи што се случува во 
Македонија. Иако нема разлика во тоа дали следат вакви информации помеѓу оние кои имаат 
само македонско и двојно државјанство, првите го прават тоа почесто (64%), а вторите малку 
поретко (52%). Во мала мера се разликува степенот на интерес за случувањата во земјата меѓу 
оние кои испраќаат финансиски средства во Македонија и оние на кои им испраќаат 
финансиски средства од Македонија. Скоро сите испитаници (95%) кои испраќаат финансиски 
средства во Македонија следат информации за земјата, а тоа го прават 84% од оние кои примаат 
финански средства од Македонија.  

 

 

Графикон 20: Дали Македонија се движи во правилна или во погрешна насока? 
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Скоро половина од испитаниците (47%) сметаат дека Македонија се движи во погрешна 
насока, а 30% сметаат дека се движи во правилна насока. 23% сметаат дека се движи ниту во 
правилна ниту во погрешна насока. Дека се движи во погрешна насока повеќе веруваат оние од 
Европа (54%) и Австралија (44%), а 24% и 36% од нив следствено сметаат дека се движи во 
погрешна насока. Кај оние од Америка и Канада поприсутно е мислењето дека се движи во 
правилна насока (41%), а 32% сметаат дека се движи во погрешна насока. 

 

 

Графикон 21: Колку често доаѓате во Македонија? 

Врската со земјата испитаниците не ја одржуваат само преку следење на информации за 
земајта, туку и преку чести посети. Имено, скоро сите испитаници (94%) биле во Македонија 
во последните 5 години. Фрекфенцијата на патувања до Македонија е со различен интензитет, 
но мнозинството испитаници (67%) доаѓа во Македонија еднаш или повеќе пати  годишно, а 
20% тоа го прави еднаш во 2 или 3 години. Мошне мал број од испитаниците (7%) доаѓаат 
еднаш во 3 до 5 години, а 5% не биле во Македонија повеќе од 5 години. Еден процент од 
испитаниците никогаш не бил во Македонија.  

Честотата на посети е главно детерминирана од тоа колку далеку живеат испитаниците. 
Оние кои живеат во европските земји најчесто доаѓаат во Македонија, 87% од нив доаѓаат 
еднаш или повеќе пати во година, додека истото е случај со 31% од оние кои живеат во САД и 
Канада и 40% од оние кои живеат во Австралија. 37% и 44% од оние од САД, Канада и Австралија, 
соодветно, посетите ги остваруваат еднаш во 2 или 3 години. Друг фактор кој има улога е дали 
испитаниците поседуваат двојно државјанство и должина на нивниот престој во странство. 
Имено, оние кои поседуваат двојно државјанство поретко ја посетуваат Македонија од оние 
кои имаат само македонско државјанство. Големо мнозинство од оние кои имаат само 
македонско државјанство (82%) ја посетуваат Македонија еднаш или повеќе пати во година, а 
истото го прават 57% од оние кои имаат двојно државјанство. Оние кои се преселиле од 
Македонија во последната година или во последните 5 години во голема мера (80% од нив) 
доаѓаат во Македонија еднаш или повеќе пати во година. Истото го прават 63% од оние кои се 
иселени  пред повеќе од 5 години. 
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Графикон 22: Дали вие или вашата фамилија испраќате финансиски  средства или друг тип на издршка  
на некого во Македонија? 

Мнозинство од испитаниците (62%) финансиски ги помагаат своите блиски во 
Македонија. Една петтина (20%) од македонските државјани во странство испитувани со овој 
прашалник тоа го прават секој месец или често, а 42% тоа го прават понекогаш. Една третина од 
испитаниците (32%) не испраќаат финансиски средства на некого во Македонија, додека на мал 
број (6%) им пристигаат финансиски средства од Македонија.  
 
 Оние кои живеат ИЕ8 (77% од нив) и оние кои имаат двојно државјанство (73%), почесто од 
оние кои живеат во ИЕ9 (66%), ИЕ7 (57%) и оние кои имаат само македонско државјанство (46%) 
испраќаат финансиски средства во Македонија. Колку повеќе заработуваат македонските 
државјани во странство така се зголемува бројот на оние кои испраќаат пари во Македонија. 
Така, тоа го прават 83% од оние кои заработуваат над 4000 евра месечно, 67% од оние кои 
заработуваат од 2000 до 4000 евра месечно, 58% од оние кои заработуваат од 1000 до 2000 евра 
месечно и 48% од оние кои заработуваат до 1000 евра месечно. 
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ЗАКЛУЧОЦИ  

 

МАКЕДОНСКИТЕ ГЛАСАЧИ ВО СТРАНСТВО ЗНААТ, НО НЕ СЕ ДОВОЛНО ИНФОРМИРАНИ ЗА 

НИВНОТО ПРАВО НА ГЛАС НА ИЗБОРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Денес, скоро 5 години по воведувањето на законските измени кои овозможија гласање во 

странство на парламентарните и претседателските избори во Македонија, големо мнозинство 
од македонските државјани во странство се запознаени со оваа можност. Сепак, значителен дел 
од нив не се доволно запознаени, а мал дел воопшто не знаат за ова нивно право. Поголема е 
неинформираноста помеѓу оние кои живеат во изборната единица 9 и оние кои живеат во 
градови во кои нема ДКП. 

 
За предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 5 јуни 2011 година скоро 

половина од испитаните немале информација дека можат да гласаат, додека денес големо 
мнозинство од нив веќе се запознаени со правото и можноста да гласаат во странство што е 
голем напредок во однос на првите избори во странство. Поголемиот број од оние кои 
учествувале на изборите во 2011 година ги оценуваат како добро организирани, а една петтина, 
оние од Европа, оценуваат дека биле лошо организирани. 

МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО СТРАНСТВО САКААТ ДА ГЛАСААТ, НО НЕ ЗНААТ КАКО 

 
Мнозинството испитаници имаат намера да гласаат на претстојните претседателски и на 

следните парламентарни избори, но поголем број од нив не знаат како да достават пријава за 
гласање ниту пак провериле дали се во Избирачкиот список. Само мал дел од испитаниците 
знаат како да достават пријава за гласање во соодветното ДКП.  Скоро половина од 
испитаниците искажуваат план и формално да ја реализираат својата намера да гласаат, преку 
доставување на пријава. 

 

МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО СТРАНСТВО СМЕТААТ ДЕКА ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ 

НАЧИНОТ НА ГЛАСАЊЕ , СО ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ПОШТА  

 
И покрај тоа што македонските државјани во странство сметаат дека сегашниот начин на 

гласање во ДКПата им овозможува на македонските државјани во странство да го остварат 
своето право на глас, мнозинство од испитаниците сметаат дека овој начин на гласање треба 
на некој начин да се промени. Односно, најмногу поддршка од испитаниците дадоа за 
промена на моделот во гласање преку Интернет или преку пошта, при што поголема е 
поддршката за гласање преку Интернет. Само мал дел испитаниците се за задржување на овој 
начин на гласање во странство и за укинување на истиот.  

 
Испитаниците сметаат дека законскиот начин на информирање преку оглас во еден од 

трите најтиражни весници не е доволен и треба да се дополни со известување преку социјални 
мрежи, мејлинг листи на македонските ДКПа, на организации и верските заедници во 
странство, Интернет и јутјуб клипови.  
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АПАТИЧНОСТ КОН ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО МАКЕДОНИЈА  

 
Кај испитаниците е преовладува голема апатичност кон политичките партии во Македонија 

која се отсликува во тоа големо мнозинство да не сака да поддржи ниедна партија.  

МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО СТРАНСТВО СЕ ИНФОРМИРААТ, ДОАЃААТ И ИСПРАЌААТ 

ПАРИ ВО  МАКЕДОНИЈА 

Скоро сите испитаници следат информации за политички, економски или други случувања 
поврзани со Македонија и ја посетуваат барем еднаш во последните 2-3 години. Честотата на 
посети е главно детерминирана од тоа колку далеку живеат испитаниците, односно колку 
поблиску живеат толку почесто доаѓаат. Мнозинство од испитаниците исто така и финансиски 
ги помагаат своите блиски во Македонија, а колку повеќе заработуваат така се зголемува бројот 
на оние кои испраќаат пари во Македонија. Кај нив преовладува оценката дека Македонија се 
движи во погрешна насока, додека скоро една третина смета дека се движи во правилна 
насока. 
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ДРУГИ ИСТРАЖУВАЊА НА ИДСЦС ВО 2014 ГОДИНА 

Спорот за името 2014 – ставови на јавноста, јануари 2014, адреса: 
<http://idscs.org.mk/images/publikacii/idscs-macms-201312/sporot%20za%20imeto%20makedonija_2013.pdf> 

 

Глобално водство, соседство и односите со Бугарија, јануари 2014, адреса:  

<http://idscs.org.mk/images/publikacii/idscs-macms-201312/celosen%20izvestaj.pdf> 

 
ИДСЦС е граѓанска организација основана во 1999 година од група 

на интелектуалци собрани околу идејата за демократија, солидарност 
и цивилно општество. Долгорочните цели на Институтот се да работи 
на балансиран социо-економски развој, активна граѓанска вклученост 
и партиципативна политичка култура, како и остварување 

на либералните вредности во македонското општеството. Својата работа 
ИДСЦС првенствено ја заснова на социометриски истражувања и проектни активности. 
Веруваме дека човековиот капитал е главен предуслов за позитивна општествена промена и 
затоа посветено работиме на проекти за подобрување на капацитетите, преку трансфер на 
знаење и вештини.  
 

 

http://idscs.org.mk/images/publikacii/GlasanjevoStranstvoAnalitickiIzvestaj.pdf
http://idscs.org.mk/images/publikacii/idscs-macms-201312/sporot%20za%20imeto%20makedonija_2013.pdf
http://idscs.org.mk/images/publikacii/idscs-macms-201312/celosen%20izvestaj.pdf
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Прилог 1: Основни социодемографски карактериски на примерокот  

 
Етничка припадност на примерокот 

Македонец/ка 90% 

Албанец/ка 5% 

Друго 2% 

Мешано етничко потекло 3% 

 
Степен на образование 

Основно 1% 

Средно 18% 

Високо/сеуште студирам 43% 

Магистерски/докторски или повисоко 38% 

 
Занимање 

Физички работник 4% 

Земјоделство или фармер 0% 

Менаџер на високо ниво 9% 

Менаџер/ка на средно ниво 11% 

Сопственик на бизнис 6% 

Службеник 6% 

Административен работник/работник  
на приправничка позиција 5% 

Професионалец/технички/технолошки 
професии 17% 

Истражувач/консултант 6% 

Наставник/чка, професор/ка 7% 

Домаќинка 0% 

Пензионер 3% 

Занаетчија/самовработен 1% 

Студент 15% 

Невработен 3% 

Друго 7% 

 

Кога се населиле/дошле да живеат во 
државата во која живеат сега 

Во последнава година 9% 

Во последните 5 години 21% 

Пред повеќе од 5 години 57% 

Во оваа земја сум роден/а 6% 

Друго 7% 

  

 

 

 

 

 

Возрасна структура на примерокот 

18 до 30 години 31% 

31 до 40 години 35% 

41  до 50 години 19% 

51 до 64 години 11% 

Над 65 години 3% 

Пол 

Машки 63% 

 Женски 36% 

Лична заработувачка на месечно 
ниво 

До 1000 € на месец 13% 

Од 1000 € до 2000 € на месец 22% 

Од 2000 € до 4000 € на месец 28% 

Над 4000 € на месец 24% 

Немам лична заработувачка 12% 

На колку години заминале од Македонија 

Помалку од 18 години 15% 

Помеѓу 18 и 30 години 65% 

Помеѓу 30 и 50 години 15% 

Над 50 години 0% 

Никогаш не сум живеел/а во 
Македонија 5% 
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Прилог 2: Изборните единици во странство, ДКП -ата кои ги 
сочинуваат и ДКП-та во кои се гласаше на изборите во 2011 година  

 

Градови во кои Македонија има ДКПа по изборни единици 

Изборна единица 7 
        Европа и Африка 

Изборна единица 8  
Северна и Јужна 

Америка 

Изборна единица 9 
Азија и Австралија 

Арапска Република Египет-Каиро;  
Босна и Херцеговина-Сараево; 
Држава Израел-Тел Авив; 
Италија –Рим  и Венеција  која ја 
покрива Малта;  
Кралство Белгија-Брисел која го 
покрива Големото Војводство 
Луксембург; 
Кралство Данска – Копенхаген; 
Кралство Норвешка-Осло; 
Кралство Холандија-Хаг; 
Кралство Шведска-Стокхолм која ја 
покрива Република Финска; 
Кралство Шпанија-Мадрид; 
Романија-Букурешт; 
Република Австрија- Виена  која ги 
покрива  Словачката Република и 
Јапонија; 
Република Албанија –Тирана; 
Република Бугарија-Софија која ја 
покрива и Република Молдавија; 
Република Грција-Атина и Солун; 
Република Естонија-Талин; 
Република Косово-Приштина; 
Република Полска-Варшава; 
Република Србија-Белград; 
Република Турција-Анкара и Истанбул 
која ги покрива Саудиска Арабија, 
Обединети Арапски  Емирати 
Република  Казахстан,  Киргистанската  
Република,  Азербејџанската Република 
и Република Узбекистан; 
Република Унгарија-Будимпешта; 
Руска Федерација – Москва која ја 
покрива Република Белорусија; 
Обединето Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска-Лондон 
која ги покрива Ирска и Република 

Канада-Отава и 
Торонто; 
САД-Вашингтон, 
Детроид, Њујорк и 
Чикаго. 

Австралија- Камбера, 
Мелбурн, Пекинг; 
Држава Катар-Доха; 
Индија-Њу Делхи; 
Народна Република  Кина-
Пекинг  која  ги  покрива  
Демократска  Народна  
Република Кореја, Монголија и 
Социјалистичка Република 
Виетнам. 
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Исланд;  
Република Хрватска-Загреб; 
Сојузна Република Германија-Берлин, 
Бон и Минхен; 
Света Столица Ватикан; 
Украина-Киев; 
Француска Република -Париз и 
Стразбур која ја покрива Португалската 
Република; 
Црна Гора-Подгорица;  
Чешка Република-Прага; 
Швајцарска Конфедерација-Берн и 
Женева  која го покрива Принципатот 
Лихтенштајн. 

37 6 6 

 

 

ДКПа каде се одржаа избори во 2011 година 

Изборна единица 7 
Европа и Африка 

Изборна единица 8 
Северна и Јужна 

Америка 

Изборна единица 9 
Австралија и Азија 

Анкара, Атина, Белград, Берлин, 
Берн, Бон, Брисел, Букурешт, 
Будимпешта, Венеција, Виена, Загреб, 
Истамбул, Копенхаген, Лондон, 
Љубљана, Минхен, Москва, Мадрид, 
Прага, Париз, Приштина, Подгорица, 
Рим, Сараево, Софија, Хаг 

 

Вашингтон, 
Детроит, Њујорк, 
Торонто, Чикаго 

Камбера, Мелбурн, Пекинг 

27 5 3 

 


