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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА АКТУЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧКИ ТЕМИ

На  ден  2-4.12.2006  стручниот  тим  на  Институтот  за  демократија  спроведе 

телефонска анкета која се сосотоеше од два дела. 

Првиот дел (објавен на 5.12.2006) се однесуваше на перцепциите на граѓаните 

за  политичките  партии  во  Македонија,  како  и  за  нивната  доверба  во 

македонските политичари, 

Вториот дел ги испитуваше ставовите на граѓаните за актуелните политички 

случувања, како и нивната доверба во владата, парламентот и судството.  

Истражувањето беше спроведено врз основа на примерок кој  е репрезентативен за 

населението  во  Република  Македонија. Овој  примерок  беше  користен  и  во 

предвидувањето  на  резултатите  од  парламентарните  избори  во  Јули  2006  каде 

маргиналната грешка беше помала од 1%. Во примерокот беа запазени релевантните 

демографски специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на 

образование  и  етничка  припадност),  а  беше  направена  и  соодветна  поделба  на 

испитаниците  според  местото  на  живеење  (урбана  или  рурална  средина)  .  Во 

примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија според 

поделбата од 2002 година.

РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА

Со  испитувањето  беа  опфатени  вкупно  1  111  испитаници.  Од  нив  507 

испитаници се мажи, а 604 се жени, односно 45,6% од испитаниците се мажи, а 54,4% 

се жени. Во однос на старосните групи 265 (23,9%) се млади до 29 години. Понатаму 

192 (17,3%) имаат помеѓу 30 и 39, 200 или 18% се на возраст помеѓу 40 и 49, 214 

испитаници или 19,3% од вкупниот број се во старосната група помеѓу 50 и 59, а 240 

(21,6%)  се  над  60  години.  Според  образованието 4,6%  од  испитаниците  немаат 

завршено основно образование, а 19,6% имаат само основно образование. Најголем 

дел  од  нив  или  52,9% имаат  средно  образование.  Од  останатите  испитаници 3,3% 

имаат виша стручна спрема, а 19,5% се со високо образование. Според  етничката 

структура, најголем дел од испитаниците се етнички Македонци и тоа 781 од нив или 

70,3% од вкупниот број, а втори по бројност се етничките Албанци со 270 испитаника 
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или 24,3%. Потоа следат Турците со 1,9%, Србите со 1,4%, Ромите со 1,2%, Власите со 

0,5%, Бошњаците со 0,1%  и оние кои изразиле припадност на некоја друга етничка 

група со 0,4%. Доколку се погледне структурата на испитаниците според местото на 

живеење ќе видиме дека 25,2% се од поголемите градови во Македонија, а 23,4% се 

од помалите градски средини.  Останатите  28% од сите испитаници се од рурални 

средини,  а  23,4%  се  од  Скопје.  Во  склоп  на  истражувањето,  подеднакво  беа 

опфатени  шестте  изборни  региони  во  Република  Македонија,  при  што 

отстапувањата  меѓу  регионите  во  поглед  на  нивната  застапеност  во  анкетата  се 

движеа во рамките на дозволеното (+/-1%). 

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За  разлика  од  првиот  (објавен  на  5.12.2006)  дел  од  анкетата  кој  содржеше  две 

прашања, во вториот дел од анкетата на граѓаните им беа поставени осум прашања на 

кои беа добиени следните одговори:

Првото прашање беше  Дали имате доверба во Владата? 

Дали имате доверба во Владата?
 Број Процент

 

имам 663 59.7%
немам 357 32.1%
не знам / нема одговор 91 8.2%
Вкупно 1111 100.0%

Второто прашање беше Дали новата влада ги исполни вашите очекувања во првите 

сто дена од нејзиното работење?

Дали новата влада ги исполни вашите очекувања во првите сто дена од 
нејзиното работење?

 Број Процент

 

Да 515 46.4%
Не 451 40.6%
Не знам / нема одговор 145 13.1%
Вкупно 1111 100%

Во третото прашање граѓаните беа запрашани Какво е вашето мислење за начинот на 

кој  Владата  ја  започна  борбата  со  корупцијата?  (бачило,урбана  мафија,фонд  за 

здравство и сл.)
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Какво е вашето мислење за начинот на кој Владата ја започна борбата со 
корупцијата? (бачило,урбана мафија,фонд за здравство и сл.)

 Број Процент

 

Позитивно 764 68.8%
Негативно 217 19.5%

Не знам / нема одговор 130 11.7%
Вкупно 1111 100%

Какво е вашето мислење за воведувањето рамен данок? беше четвртото прашање

Какво е вашето мислење за воведувањето рамен данок?
 Број Процент

 

Позитивно 624 56.2%
Негативно 262 23.6%
Не знам / нема одговор 225 20.3%
Вкупно 1111 100%

Следното, петто прашање беше Дали имате доверба во Парламентот?

Дали имате доверба во Парламентот?
 Број Процент

 

Имам 460 41.4%
Немам 550 49.5%
не знам / нема одговор 101 9.1%
Вкупно 1111 100.0%

Во шестото прашање испитаниците ја искажаа својата доверба во судството, односно 

беа запрашани Дали имате доверба во Судството?

Дали имате доверба во Судството?
 Број Процент

 

Имам 276 24.8%
Немам 735 66.2%
не знам / нема одговор 100 9.0%
Вкупно 1111 100.0%

Институт за демократија 4



7 Декември 2006

Седмото прашање беше Според вас дали има корупција во судството?

Според вас дали има корупција во судството?
 Број Процент

 

Да 914 82.3%
Не 60 5.4%
Не знам / нема одговор 137 12.3%
Вкупно 1111 100.0%

Последното,  осмо,  прашање беше  Која од следниве институции е  клучна за борба 

против корупција?

Која од следниве институции е клучна за борба против корупција?
 Број Процент

 

Владата 440 39.6%
Парламентот 81 7.3%
Судството 383 34.5%
Не знам / Нема одговор 207 18.6%
Вкупно 1111 100%

НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните 

преференци  и  ставови.  Сите  истражувања  на  институтот  се  подложни  на 

статистичка  грешка   која   изнесува  +/-  3,1%  .  Поради  тоа  сите  резултати 

претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Владимир Божиновски, ИДСЦС
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