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Вовед 
Овој извештај ги претставува наодите од истражувањето на јавното мислење спроведено во 
периодот 6-11 мај 2016 година, а посветено на актуелните случувања во врска со македонската 
политичка криза. Истражувањето покрива повеќе теми: ставови на граѓаните во врска со 
предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни; ставови во врска со одлуките за 
помилување од 12 април; поддршка за граѓанските протести кои се одржуваат во текот на април и 
мај; перцепции и ставови за вклученоста на меѓународната заедница; и доверба во институциите на 
судскиот систем и политичките лидери. Институтот за демократија цени дека во овие политички 
кризни денови за државата неопходно е и граѓаните да бидат прашани за актуелните политички 
случувања и детерминанти на политичката криза. 
Во продолжение на овој извештај го претставуваме контекстот на спроведување на истражувањето, 
методологијата која беше употребена, како и главните наоди и заклучоци распределени според 
тематски области. Се надеваме дека наодите ќе бидат корисни за општата јавност, во контекст на 
веродостојно информирање на граѓаните за актуелната политичка состојба, но и за инволвираните 
страни во преговорите, политичките партии и меѓународната заедница.    
 

Контекст на спроведување на истражувањето 
На 5 јуни 2016 година во Македонија се закажани четврти по ред предвремени парламентарни 
избори, на кои е пријавен само еден учесник - коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ниту 
една од другите парламентарни партии не се пријави да учествува на изборите. Со ова, не се 
исполнети ни минималните услови за да се одржат демократски избори со учество на повеќе 
партии. 
Парламентарните избори на 5 јуни (закажани без присуство на опозицијата на собраниската 
седница), претходно предвидени за 24 април, требаа да бидат последна фаза од политичкиот 
договор, познат како „Договорот од Пржино“, постигнат помеѓу политичките лидери на четирите 
најголеми политички партии: ВМРО-ДПМНЕ - Никола Груевски, СДСМ - Зоран Заев, ДУИ - Али 
Ахмети и ДПА - Мендух Тачи, под покровителство на еврокомесарот за соседство и проширување 
Јоханес Хан. Договорот постигнат на 2 јуни и 15 јули 2015 година предвиде клучни политички 
измени со цел да се врати опозицијата во Собранието и да се надмине дотогашната 
нефункционалност и селективност на извршната и правосудната власт.  
На 12 април 2016 г. Претседателот на државата Ѓорге Иванов донесе одлуки за помилување на 56 
лица, пред се политичари и нивни соработници, поврзани со политичката криза и скандалот со 
прислушувањето, односно со случаите „Прислушување“ и „Пуч“. Најголемиот дел од помилувањата 
се однесуваат на функционери од ВМРО-ДПМНЕ, а дел од помилувањата се однесуваат и  на 
функционери на СДСМ. Официјално, четирите најголеми политички партии се изјаснија против 
одлуките за помилување, а дел од помилуваните лица - главно блиски до опозициската СДСМ - 
јавно побараа од претседателот отфрлање на одлуката за своето помилување.    
Помилувањата од страна на претседателот Иванов истиот ден предизвикаа и масовен протест во 
Скопје кој продолжи да се одвива секојдневно под мотото #Протестирам. Протестот се прошири во 
други градови во државата во втората половина на април и почетокот на мај. Барањата на 
#Протестирам се oтпочнување на процес за избор на експертска влада, која ќе подготви слободни, 
кредибилни и демократски избори; изјаснување на Уставниот суд за уставноста на Специјалното 
јавно обвинителство; формирање на специјален суд во рамки на Кривичниот суд; оставка 
на  Претседателот на Републиката поради аболицијата; одржување на сите идни преговори меѓу 
политичките партии на територијата на Македонија; учество на граѓаните во преговорите, и 
суспендирање на отпочнатиот процес на распишување на парламентарни избори. 
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Непосредно по ова, иницијативата Граѓанско движење за одбрана на Македонија (ГДОМ) започна 
контра протести против аболицијата на Зоран Заев и Зоран Верушевски од страна на претседателот 
Ѓорѓе Иванов, но не и против другите помилувања на Претседателот, повикувајќи изборите да се 
одржат на 5 јуни. Контра протестите на ГДОМ исто така се проширија низ другите градови во 
државата. 
На 9 мај, на годишнината од настаните во Куманово во 2015 година, под мотото „Ден Д – правда, 
демократија, достоинство“ масовен протест во Скопје одржа и Опозицискиот совет на Албанците. 
Опозицискиот совет на Албанците изрази поддршка на работата на Специјалното јавно 
обвинителство и побара истото да ги преземе судските случаи „Диво Насеље“, „Монструм“ и 
„Сопот“ и изрази револт против владеењето на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. 
Обидот за решавање на оваа политичка криза е одбележан со директна вклученост  и посредување 
од страна на дипломатските претставници на Европската Унија, нејзините земји членки и САД. Тие 
во повеќе наврати го осудија помилувањето од Претседателот Иванов и повикаа на почитување на 
владеење на правото и еднаквост на сите граѓани пред правдата. Во текот на април, 
Министерството за надворешни работи на СР Германија најави испраќање на специјален пратеник 
за посредство во преговорите.  
 

Методологија 
Помеѓу 6-11 мај 2016 година, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје преку 
агенцијата М-проспект спроведе телефонска анкета на примерок од 1016 испитаници. Примерокот 
е репрезентативен според пол, возраст, етничка припадност како и репрезентативен опфат на 
испитаници од сите шест изборни единици во Македонија. За да се обезбеди репрезентативност на 
примерокот според политички преференци, резултатите се пондерирани според информација за 
гласањето на испитаниците на парламентарните избори во 2014 година. Резултатите се 
претставени процентуално и заокружени се на цели броеви. Оттука, збирот на процентите може да 
не биде секогаш 100. Сите резултати подлежат на грешка од ±3,6%. Во оваа анализа се коментираат 
општите резултати и само оние вкрстувања помеѓу прашањата каде разликите се статистички 
значајни. 
 

Наоди од истражувањето  

Претстојни парламентарни избори на 5 јуни 

Речиси две третини од граѓаните (63%) сметаат дека не треба да има избори на кои нема да 
учествуваат сите партии. Помалку од една третина (31%) веруваат дека треба да има избори без 
разлика на тоа дали учествуваат сите партии.   
 

ДАЛИ ТРЕБА ДА ИМА ИЗБОРИ НА КОИ НЕМА ДА УЧЕСТВУВААТ СИТЕ ПАРТИИ? 
                                                              (%) 

ДА 31 
НЕ 63 
НЕ ЗНАМ 6 
ВКУПНО 100 
Табела 1.  
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Графикон 1.   

Каква влада е потребна за излез од кризата 

Земајќи предвид дека оспорениот легитимитет од страна на опозицијата на владата на актуелното 
парламентарно мнозинство е еден од клучните фактори за политичката криза, анкетата испитуваше 
каков вид на Влада е потребна за излез од оваа политичка криза и решавање на актуелните 
политички проблеми. Притоа беа понудени три можни формати на влада, односно непартиска 
експертска влада, влада на широка коалиција меѓу владејачки и опозициски партии и влада која би 
произлегла од победниците на претстојните закажани избори за 5 јуни. Значително мнозинство на 
граѓани се залагаат за преодна влада (вкупно 55%) при што, поголем дел од нив (39%) сметаат дека 
тоа треба да е влада составена само од непартиски експерти, додека останатите 16% сметаат дека 
за излез од кризата е потребна влада составена од владејачките и опозициски парламентарни 
партии. Третина од испитаниците - или 36% - веруваат дека за излез од политичката криза е 
потребна влада составена преку избори на 5-ти јуни.  
 

СПОРЕД ВАС, КАКОВ ВИД НА ВЛАДА Е ПОТРЕБНА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ПОЛИТИЧКА КРИЗА, ОДНОСНО ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА МОМЕНТАЛНИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПРОБЛЕМИ? 

                                                                                                                                                                                 (%) 
СОСТАВЕНА САМО ОД НЕПАРТИСКИ ЕКСПЕРТИ 39 
СОСТАВЕНА ОД ВЛАДЕЈАЧКИТЕ И ОПОЗИЦИСКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ 16 
СОСТАВЕНА ПРЕКУ ИЗБОРИ НА 5-ТИ ЈУНИ 36 
НЕ ЗНАМ/БЕЗ ОДГОВОР 9 
Табела 2. 

Да
31%

Не
63%

Не знам
6%

Дали треба да има избори на кои нема да учествуваат 
сите партии?

Да

Не

Не знам
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Графикон 2.  

Учество на граѓанските организации и движења во преговорите 

Политичките преговори за реализирање на Договорот од Пржино и за излез од политичката криза 
се одвиваат во затворен круг, само помеѓу претставници на четирите најголеми политички партии и 
претставници на ЕУ и САД, што во еден дел од јавноста наиде на критика и повик за вклучување и 
на други засегнати страни, односно претставници на граѓанското општество. Прашани дали сметаат 
дека претставници на граѓанските организации и движења треба да учествуваат на преговорите 
помеѓу политичките партии за решавање на политичката криза, мнозинство (61%) смета дека во 
преговорите треба да учествуваат претставници на граѓанските движења и организации, додека 
спротивставено мислење имаат 27% од граѓаните.  
 

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕЊА ТРЕБА ДА 
УЧЕСТВУВААТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ПОМЕЃУ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА 

КРИЗА?   
(%) 

ДА 61 
НЕ 27 
НЕ ЗНАМ 12 
Табела 3.  
 

39

16

36

9

НЕПАРТИСКИ ЕКСПЕРТИ ВЛАДЕЈАЧКИТЕ И 
ОПОЗИЦИСКИ 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ

ПРЕКУ ИЗБОРИ НА 5-ТИ 
ЈУНИ

НЕ ЗНАМ

Преференци за вид на влада за излез од политичка 
криза (%)
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    Графикон 3.  

Протести и аболиција  

Високи три четвртини од испитаниците (76%) не го оправдуваат помилувањето на 56 лица за дела 
поврзани со скандалот за прислушувањето кое Претседателот Ѓорге Иванов го спроведе на 12 април. 
Наспроти тоа, мало малцинство испитаници (16%) се изјаснуваат позитивно за одлуката на 
претседателот. Неоправдувачкиот став доминира низ сите демографски категории, податок кој 
упатува на широко неодобрување на граѓаните за чинот на помилување.  
 

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ПОМИЛУВАЊЕТО/АБОЛИЦИЈАТА Е ОПРАВДАНА?  (%) 

ДА 16 
НЕ 76 
НЕ ЗНАМ 8 
Табела 4. 
 

 
Графикон 4.  

Да
61%

Не
27%

Не знам
12%

Поддршка за вклучување на граѓански движења и 
организации во преговорите

16

76

8

ДА НЕ НЕ ЗНАМ

Дали сметате дека помилувањето/аболицијата е 
оправдана? (%)
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Понатаму, испитаниците беа прашани и за нивната поддршка за граѓанските протести кои 
различните групи ги спроведуваат од 12 април како реакција на помилувањето. Граѓаните се 
поделени по ова прашање - 46% од испитаниците ги поддржуваат граѓанските протести, а 52% не ги 
поддржуваат. Безмалку две третини од оние испитаници кои поддржуваат протести (62%) својата 
поддршка ја насочуваат кон протестите организирани од движењето #Протестирам, односно т.н. 
„Шарена револуција“. Наспроти тоа, една четвртина од испитаниците кои поддржуваат протести 
(25%) ги поддржуваат протестите организирани од движењето ГДОМ, кои претставуваат противтежа 
на „Шарената револуција“.    
 

ВО ОВОЈ ПЕРИОД НИЗ ПОВЕЌЕ МЕСТА ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ОДРЖУВААТ ПРОТЕСТИ ОД РАЗЛИЧНИ 
ГРУПИ, НА РАЗЛИЧНИ СТРАНИ. ДАЛИ ПОДДРЖУВАТЕ НЕКОИ ОД ОВИЕ ПРОТЕСТИ? (%) 

ДА 46 
НЕ 52 
НЕ ЗНАМ 3 
Табела 5. 

 
Претставено во однос на целокупниот примерок, произлегува дека безмалку секој трети граѓанин 
(30%) ги поддржува протестите организирани од движењето #Протестирам/„Шарена револуција“, 
додека секој осми граѓанин (12%) ги поддржува протестите организирани од ГДОМ.   
 

КОИ ПРОТЕСТИ ГИ ПОДДРЖУВАТЕ? (од 46% од вкупниот број на испитаници)  (%) 
ГДОМ 25 
ПРОТЕСТИРАМ / ШАРЕНА РЕВОЛУЦИЈА 62 
НЕ ЗНАМ/БЕЗ ОДГОВОР 13 
Табела 6. 

 
Истражувањето наоѓа дека безмалку сите оние испитаници кои рекле дека ги поддржуваат 
протестите на движењето #Протестирам (вкупно 97% од тие испитаниците) не се согласуваат дека 
одлуката за помилување е оправдана. За споредба, истото го сметаат половина од испитаниците 
кои ги поддржуваат протестите на ГДОМ (49%), а други 42% од тие испитаници, пак, сметаат дека 
одлуката за помилување е оправдана. Овие податоци откриваат силно несогласување во ставовите 
во однос на помилувањето меѓу двете протестни групи.   
 

 
Графикон 5. 

ГДОМ
25%

Протестирам / 
Шарена 

револуција
62%

Не знам/Без 
одговор

13%

Кои протести ги поддржувате? (46% од вкупен број на 

испитаници) (%)



7 
 

 
ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ПОМИЛУВАЊЕТО/АБОЛИЦИЈАТА Е ОПРАВДАНА?  (%) - приказ според 

поддршка кон граѓанските протести 
 ГДОМ Протестирам / 

Шарена револуција 
ДА 42 2 
НЕ 49 97 
НЕ ЗНАМ 9 1 
Табела 7. 

 

 
Графикон 6. 

Меѓународна заедница 

Учеството на меѓународната заедница, поконкретно на Европската Унија и Соединетите 
американски држави, беше и сеуште е од клучно значење во адресирањето и решавањето на 
политичката криза. Граѓаните се поделени во оценката дали улогата на овие меѓународни фактори е 
позитивна или негативна. Притоа, 42% од испитаниците даваат позитивна оценка, додека 45% од 
граѓаните даваат негативна оценка за улогата на ЕУ и САД во овој процес. Разликата е сепак 
занемарлива, имајќи предвид дека е во рамките на статистичка грешка. 
 

КАКО ЈА ОЦЕНУВАТЕ УЛОГАТА НА ЕУ И САД ВО РАЗРЕШУВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА? (%) 

ПОЗИТИВНА 42 
НЕГАТИВНА 45 
НЕ ЗНАМ 13 
Табела 8. 
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Графикон 7.  

 
Оценката за учеството на ЕУ и САД во решавање на политичката криза се разликува во рамките на 
етничките заедници, при што половина од испитаниците етнички Македонци (52%) сметаат дека 
улогата на овие актери е негативна, додека големо мнозинство од испитаниците етнички Албанци 
сметаат дека оваа улога е позитивна (71%). 
 
Слично на претходното прашање, граѓаните имаат поделени ставови околу оправданоста на 
„мешањето“ на ЕУ и САД во внатрешните работи на државата. За 45% од граѓаните ваквата улога на 
ЕУ и САД е оправдана, додека за 49% ваквата улога е неоправдана. 
 
КАКО ЈА ОЦЕНУВАТЕ УЛОГАТА НА ЕУ И САД ВО РАЗРЕШУВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА? ПО 
ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ     (%) 

 Македонци Албанци 

ПОЗИТИВНА 33 72 

НЕГАТИВНА 53 16 
НЕ ЗНАМ 14 12 
Табела 9. 
 

 
Графикон 8.  
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Половина од испитаниците (53%) сметаат дека ЕУ и САД имаат одлучувачка улога за решавање на 
кризата, додека 39% не се согласуваат со тоа. Во овој контекст граѓаните имаат поделени ставови 
околу оправданоста на вклученоста на ЕУ и САД во внатрешните работи на државата. Поддршката 
за вклученоста на ЕУ и САД во внатрешната политика е повисока или пониска во зависност од тоа 
како се интерпретира. Односно, има поголема спремност да се поддржи поактивно вклучување на 
ЕУ и САД во насока на решавање на кризата (56%). Ако вклучувањето е гледано низ призма на 
мешање во внатрешните работи на државата поддршката се намалува (45%). 
 
ДАЛИ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО СЛЕДНИТЕ ИЗЈАВИ (%) ДА НЕ НЕ ЗНАМ 

ЕУ И САД ИМААТ ОДЛУЧУВАЧКА УЛОГА ЗА РЕШАВАЊЕ НА КРИЗАТА 53 39 8 
ЕУ И САД ОПРАВДАНО СЕ МЕШААТ ВО ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВАТА 45 49 6 
ЕУ И САД ТРЕБА ПОАКТИВНО ДА СЕ ВКЛУЧИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА КРИЗАТА 56 39 5 
Табела 10. 

 

 
Графикон 9. 

Доверба во судство и политички лидери 

Довербата на јавноста кон судската власт е еден од клучните елементи на легитимација на 
државата кај граѓаните и показател за нивниот прифаќање на овие институции. Според резултатите, 
од четирите најактуелни судски инстанции значајни за политичката криза, највисока е довербата 
кон Специјалното јавно обвинителство (СЈО) кое доби средна оценка 3,22. Средната оценка за 
останатите три инстанции е значително пониска - за Уставниот суд изнесува 2,33, за Јавното 
обвинителство (ЈО) 2,32 и за Судовите 2,22.  
 
ВО КОЈА МЕРА ИМАТЕ ДОВЕРБА ВО РАБОТАТА НА СЛЕДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ? ОЦЕНЕТЕ 
ОД 1 ДО 5 (каде 5 е највисока доверба). 

СРЕДНА 
ОЦЕНКА 

СПЕЦИЈАЛНО  ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 3,22 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 2,32 
СУДОВИТЕ 2,22 
УСТАВЕН СУД 2,33 
Табела 11.  

 
 

53

45

56

39

49

39

8

6

5

ЕУ И САД ИМААТ ОДЛУЧУВАЧКА УЛОГА ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
КРИЗАТА

ЕУ И САД ОПРАВДАНО СЕ МЕШААТ ВО ВНАТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ НА ДРЖАВАТА

ЕУ И САД ТРЕБА ПОАКТИВНО ДА СЕ ВКЛУЧИ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА КРИЗАТА

Согласност со изјави (%)

Да Не Не знам



10 
 

ВО КОЈА МЕРА ИМАТЕ ДОВЕРБА ВО РАБОТАТА НА СЛЕДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ? ОЦЕНЕТЕ ОД 1 ДО 5 (каде 
5 е највисока доверба). 
 
 ОЦЕНКА % 

 Ниска (1,2) Средна (3) Висока (4,5) 
СПЕЦИЈАЛНО  ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 35 15 50 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 58 18 24 
СУДОВИТЕ 61 18 21 
УСТАВЕН СУД 59 16 25 
Табела 12. 
 

Подлабински увид во оценувањето ни покажува дека СЈО има најмногу високи оценки од 
испитаниците (50% од испитаниците кои го оценувале СЈО), додека Судовите имаат најмногу ниски 
оценки (61% од испитаниците кои ги оценувале доделиле ниска оценка).  Според возраст, најмногу 
високи оцени за СЈО дале граѓаните од 50-70 години. Според етничка припадност највисоки оценки 
(4 и 5) за СЈО дале 73% од етничките Албанци и 42% од етничките Македонци.  Во случајот на ЈО 
највисоки оценки дале 27% од етничките Македонци и 17% од етничките Албанци. Довербата во 
судството е најниска, а од оние испитаници што дале ниски оценки за Судовите етничките Албанци 
(77%) се значително повеќе недоверливи од етничките Македонци (55%). 
 
Ако прашањето се погледне низ призма на подржувачите на протестите, евидентна е силна 
поларизација на довербата. Најголем дел од оние испитаници кои имаат ниска доверба во СЈО 
(оние што дале ниска оценка) се подржувачите на ГДОМ (68%), додека највисока доверба во СЈО 
имаат 88% од подржувачите на #Протестирам (дале високи оценки). Од ние што дале ниски оценки 
за ЈО 81% се подржувачи на Протестирам додека 26% се подржувачи на ГДОМ. Во оние кои високо 
го оцениле ЈО 46% се подржувачи на ГДОМ, додека само 8% се подржувачи на Протестирам. 
 
 

 
Графикон 10. 
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Преовладува негативен став кон политичките лидери кои учествуваат во преговорите за излез од 
политичката криза. Од резултатите преовладува дека лидерите на ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и СДСМ, секој 
посебно, се негативно оценети од околу половина од испитаниците.  Од оние кои имаат позитивно 
мислење за политичките лидери 33% тоа го рекле за Груевски, 30% за Заев и 14% за Ахмети. 
Разликата во позитивно мислење за Груевски и Заев на ниво на општа популација е во рамки на 
статистичка грешка.  
Погледнато низ етничка призма 73% од етничките албански испитаници имаат негативно мислење 
за Ахмети, додека кај лидерите на етничките Македонци, етничките Албанци посилно го 
подржуваат Заев (44%) додека за Груевски високи 89% имаат негативно мислење. Кај етничките 
Македонски испитаници Никола Груевски е значително попопуларен. Поранешниот премиер го 
подржуваат 43% додека Заев 24% од етничките Македонци. Истата етничка група има 55% негативно 
мислење за лидерот на СДСМ и 41% за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.   
 
КАКВО Е ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧАРИ?  (%) 
 

 Сите испитаници 

 ПОЗИТИВНО НЕГАТИВНО НЕ ЗНАМ 

АЛИ АХМЕТИ 14 55 31 

НИКОЛА ГРУЕВСКИ 33 52 15 

ЗОРАН ЗАЕВ 30 48 22 
Табела 13. 

 

 
Графикон 11. 
 

КАКВО Е ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧАРИ?  (%) (според етничка припадност) 
 

  ПОЗИТИВНО НЕГАТИВНО НЕ ЗНАМ 

  Мак. Алб. Мак. Алб. Мак. Алб. 

АЛИ АХМЕТИ 12 17 51 73 37 10 

НИКОЛА ГРУЕВСКИ 43 2 41 87 16 11 

ЗОРАН ЗАЕВ 24 44 55 28 21 28 
Табела 14. 
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ПРИМЕРОК 
 

Пол 

  % 

  Маж 50 

Жена 50 

Вкупно 100 

Возраст 

   % 

  18-29 23 

30-39 18 

40-49 18 

50-59 17 

60-69 13 

70+ 11 

Вкупно 100 

   

Етничка припадност 

   % 

  Македонец 72 

Албанец 22 

Турчин 2 

Ром 1 

Босанец 1 

Хрват 0 

Влав 1 

Србин 1 

Друго 1 

Не знам/Без одговор 0 

Вкупно 100 

   

Изборна единица 

   % 

  Изборна единица 1 17 

Изборна единица 2 17 

Изборна единица 3 17 

Изборна единица 4 17 

Изборна единица 5 17 

Изборна единица 6 17 

Вкупно 100 

   

Образование 

   % 

  Без образование 1 

Основно 14 

Средно 47 

Вишо 6 

Високо – основни 
студии 

26 

Високо – магистерски 
студии 

5 

Докторски студии 1 

Не знае/ Нема одговор 
(НЕ СЕ ЧИТА) 

0 

Вкупно 100 

   

Занимање 

   % 

  Самовработен 4 

Вработен во јавен 
сектор 

14 

Вработен во приватен 
сектор 

24 

Вработен во граѓански 
сектор 

1 

Невработен 24 

Студент 6 

Домаќинка 7 

Пензионер 21 

Вкупно 100 

   

Место на живеење 

   % 

  Град 58 

Село 42 

Вкупно 100 

 
 
 


