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ВОВЕД  
 

Телевизија Телма и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) спроведоа истражувања на 

јавното мислење на тема: „Една година Влада“.  

Истражувањето опфати генерална перцепција на граѓаните за работата на Владата, но исто така и по 

одделни сектори како што е правосудството, јавната администрација, образованието, здравството итн. 

Покрај ова, направена е и проверка на рејтинзите на политичките партии и нивните лидери. Таму каде 

што е било возможно, направени се споредби со податоците од претходните истражувања, па читателот 

може да види како растела или опаѓала поддршката во последната година. 

Истражувањето е дел од проектот „Топ тема на ваша страна“ подржана од УСАИД. Анкетата ја спроведе 

агенцијата М-проспект.  

 

МЕТОДОЛОГИЈА  
 

Анкетата беше телефонски спроведена во период помеѓу 15 и 23 мај 2018 година, на национално 

репрезентативен примерок од 1052 испитаници. Примерокот е двофазен стратификуван, 

репрезентативен според пол, возраст, етничка припадност и место на живеење. Анкетираната популација 

се лица над 18 години, граѓани на Р. Македонија. Анкетата се спроведуваше на македонски и албански 

јазик. За да се исполни критериумот за случаен избор користен е методот „Следен роденден“. Сите 

резултати се подложни на статистичка грешка од ±3,1% со прифатливо ниво доверба: 95,0%.  

  



4 

 

ЗАДОВОЛСТВО ОД РАБОТАТА НА ВЛАДАТА ВО ПРВАТА 

ГОДИНА 
 

 
Графикон 1 - Перцепција за тоа во која насока се движи земјата во претходната година 

Речиси е изедначен процентот на оние што сметаат дека ситуацијата во земјата во претходната година се 

движи во позитивна (35,1%), односно во негативна (36,8%) насока. За 22,4% од испитаниците ситуацијата 

е непроменета. Гледано низ перспектива на етничката припадност на испитаниците, мали се разликите кај 

оние што гледаа позитивно на ситуацијата, додека пак, кај негативните одговори, може да се забележи 

дека етничките Македонци (40,6%) се за 14,5 процентни поени поголеми песимисти отколку етничките 

Албанци (26,1%).  

Образованието на испитаниците влијаело на одговорите на ова прашање, па така, расте перцепцијата 

дека ситуацијата во земјата се движи во позитивна насока од 22,2% кај оние со незавршено образование, 

до 56,7% кај оние со завршено вишо образование. За 11 процентни поени е помала поддршката кај оние 

со завршено високо образование во однос на испитаниците со завршено вишо образование, но се уште 

над просекот од 35,1%. Како опаѓа образовното ниво на испитаниците, така расте перцепцијата дека 

ситуацијата се движи во негативна насока и тоа од 25,0% кај оние со завршено постдипломско 

образование до 48,1% кај оние со незавршено основно образование. 

 Незавршено 

основно 
Основно Средно Вишо Високо Постдипломски 

Позитивна 

насока 
22,2 % 24,8 % 32,6 % 56,7 % 45,7 % 37,5 % 

Негативна 

насока 
48,1 % 45,1 % 37,9 % 30,0 % 28,1 % 25,0 % 

Ситуацијата е 

иста 
22,2 % 24,8 % 23,1 % 11,7 % 21,1 % 37,5 % 

Не знам/ 

одбива да 

одговори 

7,4 % 5,2 % 6,4 % 1,7 % 5,0 % 0,0 % 

Табела 1 - Влијание на образованието на испитаниците на одговорите 
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Во поглед на работниот статус, земјоделците се најскептични, односно 45,6% сметаат дека земјата се 

движи во негативна насока, а 22,1 % сметаат дека се движи во позитивна насока. Иако не се големи 

отстапувањата кај испитаниците од град односно од село – во однос на просечните вредности на 

одговорите, сепак помеѓу нив, разликата е малку над 10 процентни поени. Притоа, испитаниците кои 

живеат во град (39,2%) се побројни во ставот дека ситуацијата се движи во позитивна насока во однос на 

тие кои живеат на село (28,8%). 

Гледано според региони на живеење, жителите на Вардарскиот регион (18,1%) најретко го избирале 

одговорот дека ситуацијата се движи во позитивна насока, а оние од Пелагонија (46,3%) најчесто. Кај 

ставот дека ситуацијата се движи во негативна насока, најбројни се жителите на Југоисточниот (46,7%) и 

на Источниот (46,1%) регион.  

Покрај овие погоре наведени, сепак, најголеми се разликите помеѓу гласачите на одредени политички 

партии. Одговорите на гласачите на ВМРО-ДПМНЕ и оние на СДСМ се дијаметрално спротивни па така 

72,2% од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека ситуацијата се движи во негативна насока, а 71,1% од 

гласачите на СДСМ сметаат дека се движи во позитивна насока. Кај партиите на етничките Албанци таква 

е ситуацијата помеѓу гласачите на ДУИ и оние на БЕСА па така, 43,8% од гласачите на ДУИ сметаат дека 

ситуацијата се движи во позитивна насока, а 41,7% од гласачите на Беса сметаат дека ситуацијата се движи 

во негативна насока. Мнозинство од гласачите на ДПА (57,1%) сметаат дека ситуацијата се движи во 

негативна насока, додека најголем број од гласачите на Алијанса за Албанците (42,9%) сметаат дека 

ситуацијата е иста.       

 
Графикон 2 - Задоволство од работата на новата Влада во изминатата година 

Мислењата на испитаниците се поделени и на оваа прашање па така, 49% се целосно или донекаде 

задоволни од работата на Владата, додека 47,4% се делумно или целосно незадоволни. И на ова прашање 

етничката припадност прави разлика во одговорите. Иако таа не е толку голема како на претходното 

прашања, сепак за околу 6 процентни поени етничките Албанци се позадоволни, односно етничките 

Македонци е помалку задоволни од работата на владата во претходната година. Ако овие податоци се 

споредат со податоците од анкетата „100 дена Влада и локални избори“, може да се види дека попуштил 

оптимизмот, односно се намалило задоволството на граѓаните за речиси 10 процентни поени, а се 
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зголемило незадоволството од тогашните 35,0% на 47,4%. Особено е видливо намалувањето на 

задоволството кај етничките Албанци кое изнесува околу 18 процентни поени, додека кај етничките 

Македонци тоа е околу 7 процентни поени. 

Задоволство од работата на Владата 

 ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

       Септември 2017         Јуни 2018 

Вк. % Мак. Алб. Вк. % Мак. Алб. 

Целосно задоволен 33,5 31,5 36,7 16,5 15,8 16,7 

Донекаде задоволен 25,4 22,8 34,7 32,5 31,6 36,8 

Донекаде незадоволен 6,8 6,9 7,0 12,0 11,2 13,7 

Воопшто незадоволен 28,2 33,3 14,1 35,4 37,9 29,1 

Не знам/одбива да одговори  6,2 5,4 7,5 3,6 3,5 3,8 

Табела 2 - Споредба на одговорите од двете последни анкети според етничката припадност 

И овде може да се забележи влијание на образованието на одговорите на испитаниците. Иако растот или 

падот на задоволството не е праволиниски, сепак најголема е разликата меѓу оние со незавршено 

образование и оние со завршени постдипломски студии. Целосно или донекаде задоволни се 40,7% од 

оние со незавршено образование наспроти 75,0% кај оние со завршени постдипломски студии и обратно, 

25% од испитаниците со завршени постдипломски студии се донекаде или целосно незадоволни од 

работата на новата Влада, додека тој процент кај оние со незавршено основно образование изнесува 

55,6% или нешто над 30 процентни поени. Во поглед на работниот статус и овде најнезадоволни се 

земјоделците. Вкупно 61,8% од нив се донекаде или целосно незадоволни од Владата, додека 33,8% се 

целосно или донекаде задоволни.  

Регионалната перспектива открива дека најнезадоволни се жителите на Вардарскиот регион (62,5%), а 

најзадоволни се жителите на Пелагонија (60,3%) што е доста слично со одговорите на претходното 

прашање.  

Истата дијаметрална спротивност, како и кај претходното прашање, е видлива и во одговорите на ова 

прашање кај гласачите на ВМРО-ДПМНЕ и оние на СДСМ. Вкупно 83,9% од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ се 

донекаде или целосно незадоволни од работата на новата Влада во изминатата година, додека 83,6% од 

гласачите на СДСМ се целосно или донекаде задоволни. Кај партиите на етничките Албанци, таква е 

ситуацијата меѓу гласачите на ДУИ од кои 59,4% се целосно или донекаде задоволни и гласачите на ДПА 

и Алијансата на Албанците од кои 57,1% изјавиле дека се донекаде или целосно незадоволни. Поголемо 

е незадоволството кај гласачите на Беса и тоа изнесува 75,0%.  

Споредбата на податоците со оние од пред осум месеци покажува дека задоволството од работата на 

Владата опаднало кај гласачите на сите политички партии. Најголема е разликата кај гласачите на Беса и 

изнесува 47,4 процентни поени, потоа на гласачите на Алијансата за Албанците, 39 процентни поени по 

што следуваат гласачите на  ДУИ (11 пп), на ДПА (10,9 пп), на СДСМ (6 пп) и на ВМРО-ДПМНЕ (5,5пп). 

Поголемите падови можат да се толкуваат и низ призмата на некои од поместувањата на политичката 

сцена во периодот меѓу двете истражувања.  
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Графикон 3 - Перцепции за Министерство кое работи најдобро 

Судејќи според податоците во графиконот погоре, мнозинството од испитаниците (50,6%) не знаеле или 

одбиле да одговорат на прашањето кое министерство најдобро си ја работи работата. Од оние кои биле 

идентификувани, најчесто е спомнувано Миистерството за надворешни работи (9,3%), па Министерството 

за внатрешни работи (МВР) (8,6%),  Министерството за образование и наука (МОН) (6,5%). Сите други се 

препознаени како добри во својата работа од 3,6% од испитаниците или помалку.  

Министерството за надворешни почесто е избор на испитаниците на возраст од 50 до 64 години (12,6%), 

на етничките Албанци (14,1%) повеќе отколку на етничките Македонци (9,2%), на оние со завршено високо 

образование (20,1%) и оние кои завршиле постдипломски студии (37,5%), на вработените во јавните 

институции (14,5%), на жителите на Полошкиот (13,4%) и на Скопскиот регион (13,3%) и гласачите на СДСМ 

(18,5%) и на ДУИ (18,8%). 

За работата на Министерството за внатрешни работи најголема поддршка дале граѓаните на возраст од 

50 до 64 години, етничките Македонци (10,2%) почесто од етничките Албанци (6,0%), оние со завршени 

постдипломски студии (25,0%), вработените во јавните институции, жителите на Североисточниот регион 

(17,9%) и гласачите на СДСМ (13,2%).  
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Најмладите испитаници (18-29) најчесто го избирале Министерството за образование како институција 

што најдобро си ја работи работата. Етничките Албанци (12,0%) двојно повеќе имаат позитивен став кон 

ова министерство во однос на етничките Македонци (6,2%), додека во поглед на образовната структура 

на испитаниците, и овде, како и кај претходните две, најголема е поддршката од оние со завршени 

постдипломски студии. Жителите на Скопскиот регион се најбројни меѓу оние со позитивен став кон ова 

министерство како и гласачите на Алијансата за Албанците (17,9%).  

Процентите наведени погоре се процент од оние кои одговориле, односно се изјасниле за барем едно од 

министерествата.  

Оние што рекле дека не знаат или одбиле да одговорат, најчесто се жители на Вардарскиот регион (76,4%), 

земјоделци (66,2%), со незавршено (66,7%) или завршено основно образование (66,7%). За споредба, во 

анектата направена пред осум месеци, овој процент бил малку поголем и изнесувал 56,4%. Од оние што 

одговориле, Министерството за здравство било прво рангирано на листата на министерства што најдобро 

си ја вршат работата (9,3%). Министерството за внатрешни работи било на второ место (МВР) (8,0%), па 

Министерството за надворешни работи (МНР) (6,6%) и Министерството за образование и наука (МОН) 

(6,5%).  

 
Графикон 4 - Перцепции за Министерство кое работи најлошо 
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Министерството за здравство ја предводи листата на оние што најлошо си ја работат својата работа 

(18,2%). Нема разлика во одговорите добиени со истражувањето направено пред речиси осум месеци кога 

процентот на испитаници кои вака се изјасниле бил 18,6%. Второ на листата е Министерството за правда 

(7,1%), а по него следуваат Министерството за внатрешни работи (6,6%) и Министерството за економија 

(6,4%).  Сите други министерства се под 5%, а оние што одговориле дека не знаат или одбиле да одговорат 

се околу една третина или 36,2%. 

Кај Министерството за здравство, меѓу оние кои  се изјасниле дека тоа министерство најлошо си ја работи 

работата најбројни се испитаниците на возраст меѓу 40 и 49 години (23,6%), етничките Албанци (24,8%), 

оние со завршени постдипломски студии (37,5%), самовработените 39,4%, жителите на Скопскиот регион 

22,5% и гласачите на Беса (25,0%) и на Алијансата за Албанците (25,0%). Што се однесува до 

Министерството за правда, испитаниците кои сметаат дека најлошо си ја работи работата најчесто се на 

возраст меѓу 50 и 64 години (10,4%), почесто се етнички Албанци (12,8%) отколку етнички Македонци 

((6,7%), со завршено вишо образование (15,0%), живеат во Полошкиот регион (10, 5%), и се гласачи на 

една од политичките партии на етничките Албанци (ДУИ – 17,2%; Беса – 16,7%ч ДПА – 14,3% и Алијанса 

за Албанците 10,7%). 

 
Графикон 5 - Области на кои Владата посветува најмногу внимание 
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Според граѓаните, Владата најмногу внимание посветува на прашањето на името (36,3%) и на 

интеграцијата на Македонија во ЕУ и НАТО (22,4%). Сите други одговори, освен оние кои рекле дека не 

знаат или одбиле да одговорат (17,3%) се под 4,0%. За околу 28 процентни поени пораснал бројот на 

испитаници кои сметаат дека Владата  најмногу внимание посветува на прашањето со името во однос на 

истражувањето правено во септември 2017 година, а за 5,5 процентни поени опаднал бројот на 

испитаници кои интеграцијата во ЕУ и НАТО ја гледаат како прашање што најмногу го приоретизира 

Владата.  

Перцепцијата дека Владата најмногу внимание посветува на името е поизразена кај етничките Албанци 

(54,3%) отколку кај етничките Македонци (31,6%), како и кај самовработените (54,5%) и жителите на 

Полошкиот регион (45,9%). Кај вториот најчесто одбран одговор, ЕУ и НАТО интеграциите, најбројни се 

оние со завршени постдипломски студии (50%)) и гласачите на ДПА (42,9%).  

 
Графикон 6 - Област на кои Владата треба да посвети најмногу внимание 

Размислувањата на граѓаните за тоа на што треба да обрне внимание Владата се разликуваат од 
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најголем приоритет за граѓаните е зголемувањето на работните места за што се изјасниле 26,8% и 

економскиот развој 25,0%, а на трето место е здравството (9,0%). За забележување е значително 
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11,5 процентни поени во однос на претходното прашање. Разликата кај интеграциите во ЕУ и НАТО е уште 

поголема и таа изнесува 16,8 процентни поени во корист на перцепцијата дека Владата посветува 

внимание на тие прашања, а кај прашањето за името разликата е вкупно 30 процентни поени.  

Жените (30,4%) почесто се изјаснувале за зголемување на работните места од мажите (23,2%), додека кај 

ставот за економскиот развој ситуацијата е обратна, мажите (28,8%) почесто инсистирале на ова од жените 

(21,3%). Вакви разлики има и во поглед на етничката припадност, па етничките Македонци (28,6%), 

почесто од етничките Албанци (14,5%), сметаат дека Владата треба да посвети внимание на економскиот 

развој. Но, процентот на етнички Албанци (37,2%) е поголем кај ставот за зголемување на работните места, 

од процентот кај етничките Македонци (23,7%). Слична е ситуацијата и кај испитаниците од град, односно 

од село. Оние од град (28,5%), повеќе се залагаат за економски развој отколку оние од село (19,7%), 

додека пак, оние од село (33,4%) се побројни кај ставот за зголемува на работни места во однос на оние 

од град (22,5%). 

Позаинтересирани за економски развој се самовработените (39,4%) и жителите на Источниот регион 

(37,1%), а за зголемување на работни места ангажираните во домашни обврски (39,3%) и жителите на 

Полошкиот регион (42,4%).  

 
Графикон 7 - Задоволство од мерките на Владата за зголемување на економскиот раст и вработеноста во земјата 

Одговорите на ова прашање покажуваат дека 59,5% од испитаниците воопшто или донекаде не се 

задоволни од тоа што го презема Владата за економскиот раст и вработувањето во земјата. Малцинство 

од испитаниците (36,6%) се целосно или донекаде задоволни. Етничките Албанци се позадоволни (43,6%) 

за околу 10 процентни поени во однос на етничките Македонци (34,3%).  

Незадоволството е поголемо кај испитаниците со незавршено основно образование (70,4%), а 

задоволството е најголемо кај оние со завршено вишо образование (48,3%). Покрај тоа, понезадоволни 

се земјоделците (69,1%), жителите на североисточниот регион (69,0%), како и гласачите на ВМРО-ДПМНЕ 

(87,9%), на ДПА (71,4%) и на Беса (83,3%). Позадоволни се гласачите на владејачките СДСМ 66,6%) и на 

ДУИ (46,9%).  
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 Вкупно ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ДУИ ДПА Беса АА 

Целосно сум задоволен 6,7% 1,6% 15,3% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Донекаде сум задоволен 29,9% 8,1% 51,2% 35,9% 28,6% 8,3% 35,7% 

Донекаде не сум задоволен 18,5% 16,9% 18,1% 12,5% 14,3% 25,0% 10,7% 

Воопшто не сум задоволен 41,0% 71,0% 12,9% 35,9% 57,1% 58,3% 46,4% 

Не знам/Одбива да одговори 3,8% 2,4% 2,4% 4,7% 0,0% 8,3% 7,1% 
Табела 3 - Влијание на партиската определба на испитаниците на одговорите 

 
Графикон 8 - Задоволство од мерките на Владата за зголемување на минималната плата 

Ниско е задоволството на испитаниците од мерките што ги презема Владата за зголемување на 

минималната плата. Вкупно 35,3% се целосно или донекаде задоволни, додека 61,0% се целосно или 

донекаде незадоволни. Незначителни се разликите во одговорите гледано низ призмата на етничката 

припадност на испитаниците, но затоа пак, на одговорите влијае образовната структура на испитаниците. 

Задоволството расте со зголемување на образовното ниво и тоа од 25,0% кај испитаниците со незавршено 

основно образование до 75,0% кај оние со завршени постдипломски студии и обратно, незадоволството 

опаѓа со зголемување на образовното ниво од 70,4% кај оние со незавршено основно образование до 

25,0% кај оние со завршени постдипломски студии. Во поглед на работниот статус, земјоделците се 

најнезадоволни од мерките што ги презема Владата за зголемување на минималната плата. Вкупно 52,9% 

од нив се изјасниле како воопшто незадоволни.  

Гледано според регионите на живеење, најнезадоволни се жителите на Вардарскиот (72,2% се донекаде 

или воопшто незадоволни) и на Североисточниот регион (70,2% се донекаде или воопшто незадоволни).  

 Вкупно ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ДУИ ДПА Беса АА 

Целосно сум задоволен 9,8% 0,8% 23,3% 9,4% 0,0% 0,0% 7,1% 

Донекаде сум задоволен 25,5% 10,9% 38,7% 26,6% 14,3% 16,7% 21,4% 

Донекаде не сум задоволен 19,0% 15,7% 18,8% 17,2% 14,3% 25,0% 21,4% 

Воопшто не сум задоволен 42,0% 69,0% 17,1% 46,9% 57,1% 41,7% 42,9% 

Не знам/Одбива да одговори 3,7% 3,6% 2,1% 0,0% 14,3% 16,7% 7,1% 
Табела 4 - Влијание на партиската определба на испитаниците на одговорите 
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Вкупно 84,7% од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ се донекаде или воопшто незадоволни, додека тој процент 

кај гласачите на СДСМ изнесува 35,9%. Гласачите на коалициониот партнер на СДСМ, ДУИ не се одвојуваат 

од просечните вредности, односно, 35,9% се целосно или донекаде задоволни, додека 64,1% се донекаде 

или воопшто незадоволни.   

 
Графикон 9 - Задоволство од мерките на Владата за интеграција на Македонија во ЕУ и НАТО? 

Кај напорите на Владата за интеграција во ЕУ и НАТО преовладуваат позитивните одговори, односно 

мнозинство од граѓаните (58,1%) се целосно или донекаде задоволни од мерките на Владата. Вкупно 

36,1% од испитаниците се целосно или донекаде незадоволни. За околу 11 процентни поени етничките 

Албанци се позадоволни од етничките Македонци и обратно, за околу 11 процентни поени етничките 

Македонци се понезадоволни од етничките Албанци. 

И на одговорите на ова прашање влијание има образованието на испитаниците. Нешто над една третина 

или 37,0% од оние со незавршено основно образование се целосно или донекаде задоволни, додека тој 

процент кај испитаниците со завршени постдипломски студии изнесува 75,0%. И овде најнезадоволни се 

земјоделците, односно 41,2% од нив се целосно незадоволни од мерките на владата за интеграција на 

Македонија во ЕУ и НАТО. Жителите на Вкупно 50,0% од жителите на Вардарскиот регион се донекаде 

или воопшто незадоволни, што е за околу 14 процентни поени повеќе од просекот во овие одговори. 

 Вкупно ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ДУИ ДПА Беса АА 

Целосно сум задоволен 21,4% 2,8% 46,7% 25,0% 14,3% 8,3% 3,6% 

Донекаде сум задоволен 36,7% 25,0% 41,5% 46,9% 28,6% 33,3% 42,9% 

Донекаде не сум задоволен 10,5% 12,9% 4,9% 10,9% 0,0% 8,3% 21,4% 

Воопшто не сум задоволен 25,6% 53,6% 4,5% 14,1% 57,1% 41,7% 25,0% 

Не знам/Одбива да одговори 5,9% 5,6% 2,4% 3,1% 0,0% 8,3% 7,1% 
Табела 5 - Влијание на партиската определба на испитаниците на одговорите 

Разлики во одговорите можат да се видат и кај гласачите на политичките партии. Во задоволството водат 

гласачите на СДСМ  (88,2% се целосно или донекаде задоволни) и на ДУИ (71,9% се целосни или донекаде 

задоволни). На другата страна се гласачите на Алијансата за Албанците (46,4% целосно или донекаде 
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задоволни), на ДПА (42,9%), на Беса (41,7% и гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, 27,8% кои се најмалку 

задоволни од овие мерки на Владата.  

 
Графикон 10 - Задоволство од мерките кои Владата за сузбивање на корупцијата и криминалот 

Големо е незадоволството од мерките на Владата за сузбивање на корупцијата и криминалот. Мнозинство 

од испитаниците (60,2%) се  донекаде или целосно незадоволни од тие мерки, за разлика од 32,4% кои 

се целосно или донекаде задоволни. Иако процентите кај испитаниците со различна етнички припадност 

не отстапуваат значително од просекот, сепак треба да се напомене дека разликата помеѓу целосно или 

донекаде задоволните етничките Македонци и етничките Албанци изнесува 7,4 процентни поени, односно 

етничките Албанци се помалку задоволни од мерките што ги презема Владата на ова поле. Извештајот за 

проценка на корупцијата во Македонија што МЦМС го издаде во март 2018 година покажа дека етничките 

Албанци се под поголем притисок од корупција па така, „од оние што имале контакт со администрацијата, 

81,3% од Албанците искусиле притисок од корупција, наспроти 53% од Македонците.“ 

Што се однесува до образовната структура, кај ова прашање не е толку карактеристично движењето на 

задоволството или незадоволството во ритам со нивото на образование. Најобразованите, односно оние 

со завршени постдипломски студии (12,5%) се најмалку задоволни од мерките на Владата за сузбивање 

на корупцијата и криминалот, додека најзадоволни се оние со завршено вишо образование.  

Во поглед на регионите каде што живеат испитаниците, најмало е задоволството кај жителите на 

Вардарскиот (22,2%) и Полошкиот регион (22,7%), а најголемо, кај жителите на Источниот регион (42,7%).  

 Вкупно ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ДУИ ДПА Беса АА 

Целосно сум задоволен 9,3% 2,4% 20,2% 10,9% 14,3% 0,0% 0,0% 

Донекаде сум задоволен 23,1% 12,9% 39,4% 20,3% 42,9% 8,3% 17,9% 

Донекаде не сум задоволен 15,1% 12,5% 17,8% 15,6% 14,3% 0,0% 21,4% 

Воопшто не сум задоволен 45,2% 65,7% 18,8% 45,3% 14,3% 91,7% 57,1% 

Не знам/Одбива да одговори 7,2% 6,5% 3,8% 7,8% 14,3% 0,0% 3,6% 
Табела 6 - Влијание на партиската определба на испитаниците на одговорите 
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Задоволството кај гласачите на политичките партии се движи од 59,6% кај оние на СДСМ до 8,3% кај оние 

на Беса. Вкупно 31,3% од гласачите на ДУИ се задоволни, што е 28,3 процентни поени помалку од 

гласачите на нивниот коалициски партнер СДСМ, и речиси двојно повеќе од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ 

(15,3%).   

 
Графикон 11 - Задоволство од мерките на Владата за реформи во образованието 

Вкупно 48,5% се целосно или донекаде задоволни од мерките на Владата за спроведување на успешни 

реформи во образованието, додека 41,3% се донекаде или целосно незадоволни од тие мерки. За 10 

процентни поени помалку од просекот се задоволни испитаниците на возраст од 30 до 39 години. Во 

поглед на работниот статус може да се забележи дека поголемо задоволство од мерките на Владата има 

кај испитаниците кои работат во јавните институции (57,3%) додека најмалку задоволни се земјоделците 

(30,9%). Кај земјоделците е највисок процентот на оние кои воопшто не се задоволни (44,1%) со мерките 

на Владата во областа на образованието. 

Во поглед на образованието, интересно е што задоволството расте со степенот на образование и тоа од 

37,0% (целосно или донекаде задоволни) кај оние со незавршено основно образование до 55,8% кај оние 

со завршено високо образование, но кај испитаниците со завршени постдипломски студии има пад за 18,3 

процентни поени во однос на оние со завршено високо образование (37,5%), односно, кај нив, 

незадоволството изнесува 62,5% (донекаде или воопшто незадоволни).  

Регионално гледано, жителите на Вардарскиот регион се најмалку задоволни (27,8%), додека оние од 

Скопскиот се најзадоволни (58,7%). Кај гласачите на политичките партии, најголемо е задоволството кај 

оние на СДСМ (73,9%), а најмало кај оние на Беса (16,7%). Речиси секој четврти гласач на ВМРО-ДПМНЕ 

(26,6%) е целосно или донекаде задоволен од реформите во образованието,  и речиси секој втор гласач 

на ДУИ (48,4%).    
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Графикон 12 - Задоволство од мерките на Владата за реформа во судството 

Мнозинство од испитаниците (59,0%) донекаде или целосно не се задоволни со мерките на Владата за 

реформи во судството, додека околу една третина или 30,7% се целосно или донекаде задоволни. 

Убедливо највисок е процентот (42,7%) на оние кои воопшто не се задоволни од овие мерки. Овде нема 

значајни разлики предизвикани од етничката припадност на испитаниците или од нивното образование. 

Во најголем број од регионите процентите се движат околу просечните прикажани во графиконот погоре 

освен, кај жителите на Вардарскиот регион каде големо мнозинство од 70,8% се донекаде или воопшто 

незадоволни од реформите во судството.  

 Вкупно ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ДУИ ДПА Беса АА 

Целосно сум задоволен 8,2% 2,8% 29,6% 9,4% 14,3% 0,0% 7,1% 

Донекаде сум задоволен 22,5% 23,8% 44,3% 39,1% 42,9% 16,7% 42,9% 

Донекаде не сум задоволен 16,3% 10,9% 11,8% 21,9% 42,9% 25,0% 17,9% 

Воопшто не сум задоволен 42,7% 50,0% 8,0% 25,0% 0,0% 41,7% 28,6% 

Не знам/Одбива да одговори 10,3% 12,5% 6,3% 4,7% 0,0% 16,7% 3,6% 
Табела 7 - Влијание на партиската определба на испитаниците на одговорите 

Како и кај другите прашања, впечатливи се разликите кај гласачите на политичките партии. Задоволството 

од реформите е најголемо кај гласачите на СДСМ (57,1%) по што следуваат оние на ДУИ (34,3%) и на 

Алијансата за Албанците (21,4%). Најголемо е незадоволството кај гласачите на Беса (91,7%), оние на 

ВМРО-ДПМНЕ (77,8%) и оние на Алијансата за Албанците (75,0%).  
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Графикон 13 - Задоволство од мерките на Владата за реформи на јавната администрација 

Поголем е процентот на оние што се незадоволни од мерките што Владата ги презема за подобрување на 

работата на јавната администрација, па така, 50,8% се донекаде или целосно незадоволни, додека 39,4% 

се донекаде или целосно задоволни. Образованието на испитаниците има влијание врз нивните одговори 

на ова прашање. Анализата покажа дека со зголемување на нивото на образование, се зголемува и 

задоволството од овие мерки и тоа од 29,6% кај оние со незавршено основно образование до 45,0% кај 

оние со завршено вишо образование. Овде престанува трендот на зголемување па кај испитаниците со 

завршено високо образование може да се види благо опаѓање на задоволството на 42,2%, додека 

опаѓањето е највидливо кај оние со завршени постдипломски студии и изнесува 25,0% (целосно или 

донекаде задоволни). Овој процент е понизок од процентот кај испитаниците со незавршено основно 

образование.  

Регионално гледано, најголемо отстапување од просечните вредности има во Вардарскиот регион и тоа 

15,3% се целосно или донекаде задоволни, односно, 65,3% се донекаде или целосно незадоволни од 

мерките на Владата за успешна јавна администрација. 

Иако работењето на јавната администрација ги засега сите граѓани, гледано низ призмата на работниот 

статус, најголемо задоволство има кај самовработените (48,5%). 
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Графикон 14 - Задоволство од мерките на Владата за унапредување на здравствените услуги 

Незадоволството е најголемо на прашањето за унапредување на здравствените услуги. Вкупно 63,6% се 

целосно или донекаде незадоволни од напорите на Владата за унапредување на овие услуги, додека 

33,2% се донекаде или целосно задоволни.  

Нема поголеми отстапувања гледано низ призмата на етничката припадност, возраста, образованието или 

работниот статус. Може да се забележи дека задоволството е поголемо кај жителите на Југозападниот 

регион (44,0%), додека незадоволството е поголемо кај жителите на Вардарскиот (72,2%) и на Полошкиот 

регион (73,3%). Во овие два региони повисоки се процентите на оние кои воопшто не се задоволни, во 

Вардарскиот регион тоа се 59,7% од испитаниците, а во Полог, 58,2% од испитаниците.  

Само гласачите на СДСМ (50,2%) имаат мнозинство во одговорите „целосно сум задоволен“ и „донекаде 

сум задоволен“. Иако имаат највисок процент на задоволство, сепак е доста понизок во однос на другите 

прашања. Задоволството кај гласачите на коалицискиот партнер на СДСМ, ДУИ, изнесува 34,4%. Најголемо 

е незадоволството кај гласачите на Беса (91,7%), потоа кај оние на Алијансата за Албанците (78,6%) па кај 

гласачите на ВМРО-ДПМНЕ (74,2%).     
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Графикон 15 - Задоволство од мерките на Владата за подобрување на инфраструктурата 

Мнозинство од граѓаните или 52,8% донекаде или целосно се незадоволни од она што Владата го прави 

за да ја подобри инфраструктурата. Процентот на оние што се донекаде или целосно задоволни изнесува 

40,4%.  

Образовното ниво на испитаниците имало влијание врз нивните одговори. Како што може да се види во 

Табела 8, задоволството расте со зголемувањето на нивото на образование кај испитаниците од 29,6% кај 

оние со незавршено основно до 50,0% кај оние со завршени постдипломски студии.  

 Вкупно Незавршено 

основно 

Основно Средно Вишо Високо Постдипл. 

Целосно сум 

задоволен 

10,2 0,0 % 7,2 % 10,7 % 11,7 

% 

12,1 % 0,0 % 

Донекаде сум 

задоволен 

30,2 29,6 % 24,8 % 30,6 % 30,0 

% 

32,7 % 50,0 % 

Донекаде не сум 

задоволен 

15,3 22,2 % 19,0 % 12,6 % 23,3 

% 

18,1 % 0,0 % 

Воопшто не сум 

задоволен 

37,5 40,7 % 38,6 % 38,8 % 33,3 

% 

32,7 % 50,0 % 

Не знам/ Одбива 

да одговори 

6,8 7,4 % 10,5 % 7,3 % 1,7 % 4,5 % 0,0 % 

Табела 8 - Влијание на образованието на испитаниците на одговорите 

Во поглед на работниот статус на испитаниците, од просечните вредности отскокнуваат за нијанса 

одговорите на самовработените, кај кои незадоволството е повисоко и изнесува 63,6% и земјоделците 

каде процентот на оние што се донекаде или воопшто незадоволни изнесува 61,8%.  

Другите разлики се евидентни кај гласачите на политичките партии при што, гласачите на СДСМ се 

единствените со мнозинска поддршка на првите два става, односно целосно или донекаде задоволни се 

63,4%. Најнезадоволни се гласачите на Беса, од кои, донекаде или воопшто незадоволни се 91,7%, а по 

нив се гласачите на ВМРО-ДПМНЕ со 74,6%.  
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Графикон 16 - Задоволство од мерките на Владата за успешно спроведување на попис 

Високи 49,0% од испитаниците воопшто не се задоволни од мерките на Владата за спроведување попис. 

Заедно со оние што се донекаде незадоволни, чинат мнозинство од 59,8%. На другата страна, 20,8% се 

донекаде или целосно задоволни од овие мерки. Во однос на другите сектори на работа презентирани 

погоре, овде може да се забележи најниско ниво на задоволство кај граѓаните. 

Разликите што можат да се видат се условени од две работи и тоа од регионот во кој живеат испитаниците 

и од тоа за која политичка партија гласале. Испитаниците од Источниот регион (32,6%) се позадоволни од 

мерките на Владата за успешно спроведување попис, додека кај оние од Југоисточниот регион (14,4%) 

задоволството е најниско. Иако и овде гласачите на СДСМ се најзадоволни во однос на гласачите на 

другите политички партии, може да се забележи дека ова е единственото прашање каде поголем процент 

на гласачи на СДСМ се незадоволни (46,7%) отколку задоволни (35,5%). Најнезадоволни се гласачите на 

Беса (100,0%), а по нив се оние на Алијансата на Албанците (82,1%) и на ВМРО-ДПМНЕ 74,6%).    
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ДОВЕРБА ВО ПОЛИТИЧАРИТЕ И  РЕЈТИНЗИ НА ПАРТИИТЕ 
 

 
Графикон 17 - Доверба во политичарите 

Иако на врвот нема промена, сепак распоредот на табелата за доверба во политичарите е променет од 

последното истражување. За 2,1 процентен поен паднала довербата во Зоран Заев, лидерот на СДСМ и 

актуелен премиер и таа сега изнесува 24,1%. Втор на листата е Ѓорѓе Иванов со 9,9%, а поранешниот 

лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски има 6,1% доверба од граѓаните што е 13,6 процентни поени 

помалку во однос на проверката направена во септември 2017 година. По него следуваат Али Ахмети, 

лидерот на ДУИ со 4,1%, додека Зијадин Села, лидерот на Алијансата на Албанците и Христијан 

Мицковски, новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ имаат по 2,9% доверба. Паднала довербата и во Билал Касами, 

лидерот на едно од крилата на БЕСА од 2,6% на 0,5%. 

Ако се изземат испитаниците кои рекле дека ниту еден од политичарите на заслужува доверба (30,0%), 

етничките Македонци во најголем број довербата му ја дале на Зоран Заев (25,7%), лидерот на СДСМ и 

актуелен премиер. Тој ужива голема доверба и кај етничките Албанци (16,2%) која е само 1,7 процентен 

поен пониска од довербата што му ја даваат на Али Ахмети (17,9%), лидерот на ДУИ и е втор на листата 

политичари кои заслужуваат најголема доверба кај оваа етничка група. Ако се тргне на страна поддршката 

за Заев, останатите резултати покажуваат дека двете најголеми етнички групи си ги поддржуваат секоја 

своите политичари, односно ним им ја даваат довербата. Етничките Албанци (38,9%) се побројни меѓу 

оние кои сметаат дека ниту еден политичар не ја заслужува нивната доверба.  
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Доверба во политичарите 

 ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

 Септември 2017 Јуни 2018 

 Вк. % Мак. Алб. Вк. % Мак. Алб. 

Зоран Заев 26,2 30,8 6,0 24,1 25,7 16,2 

Ѓорѓе Иванов 9,4 12,0 1,5 9,9 12,9 0,4 

Христијан Мицковски - - - 2,9 4,0 0,0 

Никола Груевски 19,7 25,0 2,0 6,1 7,9 0,4 

Али Ахмети 6,0 0,5 27,1 6,7 0,0 17,9 

Зијадин Села 3,4 0,3 15,1 2,9 0,0 12,8 

Билал Касами 2,6 0,1 10,6 0,5 0,0 2,1 

Мендух Тачи 0,6 0,1 2,5 - - - 

Друг 9,2 5,2 25,1 6,7 7,5 3,4 

Ниту еден 14,4 16,3 7,0 31,3 30,0 38,9 

Не знае/без одговор 8,7 9,5 3,0 11,5 12,0 7,7 
Табела 9 - Споредба на довербата во политичарите според етничка припадност на испитаниците 

Од аспект на образовното ниво на испитаниците, Зоран Заев има најголема поддршка кај оние со 

завршено високо (35,7%) и вишо (33,3%) образование, Ѓорѓе Иванов кај оние со завршено средно 

образование (12,6%) и постдипломски студии (12,5%), Никола Груевски кај испитаниците со незавршено 

основно (25,9%) и завршено основно (11,1%) образование, Али Ахмети кај испитаниците со незавршено 

основно (11,1%) и оние со завршено вишо (10,0) образование.  

Сите политичари етнички Македонци уживаат поголема доверба во градските отколку во селските 

средини, додека сите политичари етнички Албанци имаат поголема поддршка во селските отколку во 

градските средини. Па така, поддршката за Зоран Заев е 29,1% кај испитаниците кои живеат во град, а 

16,6% кај оние кои живеат во село, кај Иванов е 13,7% наспроти 4,1% во корист на оние што живеат во 

град итн. Поддршката за Али Ахмети кај испитаниците кои живеат во село изнесува 7,2%, а 2,0% кај оние 

кои живеат во град, кај Зијадин Села е 6,3% наспроти 0,8% во корист на оние кои живеат во село. 

Недовербата кон политичарите е поголема кај испитаниците од село што може да се види и од високиот 

процент (39,7%) на оние кои сметаат дека ниту еден не ја заслужува нивната доверба за разлика од тие 

од градот (25,8%). 

Регионално, Зоран Заев ужива најголема доверба во Југоисточниот (31,1%) и во Скопскиот (30,2%) регион; 

Ѓорѓе Иванов во Вардарскиот (15,3%) како и Никола Груевски (13,9%); Христијан Мицковски (7,9%) во 

Источниот регион; Али Ахмети во Југозападниот (13,8%), а Зијадин Села во Полошкиот (11,0%).    

Гласачите на ВМРО-ДПМНЕ се уште имаат поголема доверба во поранешниот (19,4%) отколку во 

сегашниот (8,5%) партиски лидер, но најголема доверба имаат во претседателот Ѓорѓе Иванов (23,0%). Кај 

нив е прилично висок и процентот (37,5%) на оние кои на ниту еден од политичарите не му ја даваат 

довербата. Гласачите на СДСМ мнозинска поддршка му даваат на лидерот Зоран Заев (61,0%), а 13,2% 

рекле дека ниту еден не заслужува доверба. Мнозинство од гласачите на ДУИ довербата му ја даваат на 

Али Ахмети (51,6%), а 12,5% на Зоран Заев. Една четвртина од гласачите смета дека ниту еден не 

заслужува доверба. Вкупно 42,9% од испитаниците – гласачи на ДПА довербата му ја дале на Зијадин 

Села, како и 64,3% од гласачите на Алијансата на Албанците. 
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Графикон 18 - Ставови за тоа колку премиерот Зоран Заев ја оправдал довербата 

Оценките се повеќе негативни отколку позитивни на прашањето колку премиерот Зоран Заев ја оправда 

довербата на народот. Споредени двата екстремни одговори даваат разлика од околу 11 процентни поени 

во полза на најниската оценка. Покрај тоа, оценката 1 ја избрале најголем број испитаници (26,0%), 

споредено со другите оценки. Средна оценка за премиерот дале 22,2% од испитаниците, додека со 4 и 5 

го оцениле 15,5%, односно 15,2%. За нијанса помалку испитаници му дале оценка 2. 

Најчесто избраните оценки кај етничките Албанци се 3 и 4, односно, мнозинство испитаници (53%) се во 

тој ранг на оценување.   

Премиерот Заев најниските оценки ги добивал најчесто од оние со незавршено основно образование 

(44,4%), од жителите на Вардарскиот (44,4%) и Источниот (36,0%) регион и од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ 

(69,4%). Средните оценки најчесто ги бирале оние со завршени постдипломски студии (37,5%), 

самовработените (36,4%), студентите, односно учениците (35,7%), жителите на Полог (32,0%) и гласачите 

на ДУИ (39,1%), на ДПА (42,9%) и на Алијансата на Албанците (46,4%). Над просекот, за нивото 4 се 

изјасниле оние со завршени постдипломски студии (25,0%), а за нивото 5, гласачите на СДСМ (38,3%).  
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Графикон 19 - Ставови за тоа дали премиерот Зоран Заев заслужува повторен избор 

Само 0,7 процентни поени е разликата меѓу оние што сметаат дека премиерот Заев заслужува повторно 

да биде избран (39,6%) и оние што мислат дека не го заслужува тоа (38,9%). Поголема, односно мнозинска 

е поддршката кај етничките Албанци (55,1%), за разлика од таа кај етничките Македонци која изнесува 

33,7%.   

Гледано од аспект на образовно ниво на испитаниците, премиерот Заев има поголема поддршка за идниот 

избор кај оние со завршено вишо (51,7%) и високо (50,3%) образование. Во поглед на работниот статус, 

речиси секој втор земјоделец (47,1%) смета дека премиерот не заслужува да биде повторно избран на 

позицијата.   

Имајќи ги предвид регионите во кои живеат испитаниците, најголема поддршка за повторен избор 

премиерот Заев има кај жителите на Југозападниот (48,6%) и Полошкиот (47,1%) регион. Од друга страна, 

најниска е поддршката кај жителите на Вардарскиот (58,3%), Југоисточниот (47,8%) и Источниот (47,2%) 

регион.  

Очекувано, највисока е поддршката кај гласачите на СДСМ (75,3%) и на ДУИ (64,1%) и помалку очекувано 

(со оглед на одговорите на претходните прашања) на гласачите на Беса (50,0%). Гласачите на ВМРО-

ДПМНЕ (87,5%) се најбројни меѓу оние кои сметаат дека премиерот не заслужува повторно да биде избран 

на оваа позиција. Меѓу оние што не знаат или одбиле да одговорат, најбројни се гласачите на ДПА (57,1%).  
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Графикон 20 - Доколку утре се одржат Парламентарни избори, за која партија е најверојатно да го дадете Вашиот глас? 

Доколку утре се одржат избори, СДСМ ќе добие најмногу гласови од граѓаните. Поддршката изнесува 

25,5% и таа е за околу 5 процентни поени повисока од поддршката за ВМРО-ДПМНЕ (20,6%). И двете 

партии се на речиси истото ниво на поддршка како пред осум месеци кога поддршката за СДСМ била 

24,3%, а таа за ВМРО-ДПМНЕ била 20,9%. Има благ пад и во поддршката за ДУИ, од 8,9% на 7,4% колку 

што изнесува сега. 

Етничките Македонци речиси идентична поддршка им даваат на ВМРО-ДПМНЕ (28,0%) и на СДСМ (28,5%). 

Разлика има кај етничките Албанци, од кои 13,2% би ја дале поддршката за СДСМ, а 0,0% за ВМРО-ДПМНЕ. 

Поддршката за СДСМ кај нив е повисока и во однос на политичките партии од тнр. албански блок, освен 

од поддршката за ДУИ (30,8%) која е убедливо на прво место.  
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За која партија би гласале? 

    ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

       Ноември 2016         Февруари 2017 Мај 2017 

Вк. % Мак. Алб. Вк. % Мак. Алб. Вк. % Мак. Алб. 
ВМРО ДПМНЕ 23.3 30.9 .0 23.3 30.6 .0 24,5 33,0 ,0 

СДСМ 19.4 22.7 6.0 23.0 23.8 20.4 23,7 26,2 12,4 

ДУИ 6.6 0.1 29.2 3.3 0.1 14.2 8,5 0,3 38,7 

ДПА 3.3 .0 14.7 2.2 .0 10.2 0,9 ,0 4,1 

Алијанса за Албанците 1.9 .0 8.7 1.5 .0 6.7 1,8 ,0 8,3 

БЕСА 2.7 .0 12.2 3.5 .0 15.1 3,7 ,0 17,1 

Друга 4.6 5.5 .0 2.0 2.4 1.3 0,7 2,7 ,0 

Ниту една 5.5 5.9 3.6 7.8 6.8 10.7 10,3 11,7 5,1 

Не знам/Одбива да одговори 32.7 35.0 25.7 33.4 36.3 21.3 24,5 26,2 14,3 

Табела 10 - Споредба на поддршката на политичките партии низ призмата на етничката припадност во последните пет 
истражувања (ноември/февруари/мај) 

За која партија би гласале? 

 ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

Септември 2017 Јуни 2018 

Вк. % Мак. Алб. Вк. % Мак. Алб. 
ВМРО ДПМНЕ 20,9 26,6 2,0 20,6 28.0 .0 

СДСМ 24,3 25,8 15,1 25,5 28.5 13.2 

ДУИ 8,9 0,4 39,7 7,4 .0 30.8 

ДПА 0,6 0,0 2,5 0,6 .0 2.6 

Алијанса за Албанците 2,7 0,4 11,1 2,9 .0 12.4 

БЕСА 3,1 0,0 15,1 2,0 .0 8.5 

Друга 0,1 1,3 2,5 3,0 3.8 0.5 

Ниту една 10,3 12,9 3,0 11,8 12.3 9.4 

Не знам/Одбива да одговори 27,7 32,6 9,0 26,2 27.4 22.6 

Табела 11 - Споредба на поддршката на политичките партии низ призмата на етничката припадност во последните пет 
истражувања (септември/јуни) 

Што се однесува на влијанието на образованието врз одговорите на испитаниците, анализата покажува 

дека СДСМ има поголема поддршка кај оние со завршено високо образование (36,7%) и постдипломски 

студии (37,5%). За ДУИ, најголема е поддршката кај оние со завршено вишо образование (20,0%). 

Испитаниците со завршени постдипломски студии (37,5%) се најбројни и меѓу оние кои рекле дека не 

знаат или не одговориле на прашањето. 

Гледајќи го местото на живеење на испитаниците (град – село) може да се забележи истиот распоред како 

кај прашањето за довербата на политичарите. Условно речено, политичките партии на етничките 

Македонци имаат поголема поддршка во градските средини, додека, условно речено, политичките партии 

на етничките Албанци имаат поголема поддршка во селските средини. Па така, поддршката за СДСМ е 

29,6% кај испитаниците кои живеат во град, а 19,2% кај оние кои живеат во село, кај ВМРО-ДПМНЕ е 

25,0% наспроти 13,9% во корист на оние што живеат во град. Поддршката за ДУИ кај испитаниците кои 

живеат во село изнесува 12,3%, а 4,2% кај оние кои живеат во град, кај Алијансата за Албанците е 6,3% 

наспроти 0,6% во корист на оние кои живеат во село, кај Беса е 3,4% наспроти 1,1% итн.  
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Според регионот во кој живеат испитаниците, поддршката за ВМРО-ДПМНЕ е највисока кај жителите на 

Вардарскиот (36,1%), а за СДСМ, кај жителите на Југоисточниот (34,3%) и Пелагонискиот (33,9%) регион. 

Поддршката за ДУИ е најголема во Југозападниот (22,0%) и Полошкиот (19,2%) регион. Жителите на 

Североисточниот регион (34,5%) најчесто одговарале со „не знам“ или одбивале да одговорат. 

Гласачите на политичките партии најголемата поддршка им ја даваат на „своите“. Вкупно 77,0% од 

гласачите на ВМРО-ДПМНЕ изјавиле дека ќе гласаат за ВМРО-ДПМНЕ; приближно ист процент од 

гласачите на СДСМ (77,4%) рекле дека ќе гласаат за СДСМ. ДУИ има најлојални гласачи, 89,1% од нив 

рекле дека ќе гласаат за ДУИ, а малку заостануваат гласачите на Беса (83,3%) и на Алијанса за Албанците 

(82,1%). Најнизок е процентот на гласачите на ДПА кои рекле дека ќе гласаат за ДПА и изнесува 57,1%.  

За која партија би гласале доколу утре се одржат парламентарни избори? 

  

Ноември 

2016 

Ноември 

2016 

Февр. 

2017 

Мај 

2017 

Септем. 

2017 

Јуни 

2018 

Вк. % Вк. % Вк. % Вк. % Вк. % Вк. % 

ВМРО ДПМНЕ 23,7 23.3 23.3 24,5 20,9 20,6 

СДСМ 18,9 19.4 23.0 23,7 24,3 25,5 

ДУИ 6,2 6.6 3.3 8,5 8,9 7,4 

ДПА 3,3 3.3 2.2 0,9 0,6 0,6 

Алијанса за Албанците 0,7 1.9 1.5 1,8 2,7 2,9 

БЕСА 1,2 2.7 3.5 3,7 3,1 2,0 

Друга 4,4  4.6 2.0 0,7 0,1 3,0 

Ниту една 8,5 5.5 7.8 10,3 10,3 11,8 

Не знам/Одбива да 

одговори 

33,1 32.7 33.4 24,5 27,7 26,2 

Табела 12 - Споредба на поддршката на политичките партии во сите анкети нарачани од МЦМС во периодот 2016-2018 година 

Во табелата подолу може да се види влијанието на етничката припадност на одговорите на испитаниците 

и тоа во пет истражувања. Може да се види дека опаднала поддршката на СДСМ од страна на етничките 

Албанци за 7,2 процентни поени од февруари 2017 година, кога била највисока, до мај 2018 година. Од 

друга страна пак, за 5,8 процентни поени се зголемила поддршката од етничките Македонци од ноември 

2016 година до мај 2018 година. Во истиот период благо опаднала поддршката од етничките Македонци 

за ВМРО-ДПМНЕ за 4,3 процентни поени. 
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ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Целосно или донекаде задоволни од работата на новата Влада се 49% од испитаниците, додека, 

воопшто или донекаде незадоволни се вкупно 47,4%. Изедначен е и процентот на испитаници кои сметаат 

дека ситуацијата во земјата во изминатата година се движи во негативна (36,8%) односно во позитивна 

(35,1%) насока.  

 

Министерството за надворешни работи најдобро си ја работи работата, сметаат 9,3% од граѓаните, а 

според 18,2%, Министерството за здравство, е тоа што најлошо си ја работи работата.  

 

Владата и граѓаните се во расчекор за тоа што е од најголема важност. Прашањето на името (36,3%) и 

интеграциите во ЕУ и НАТО (22,4%) се двете области на кои Владата посветила најмногу внимание. 

Граѓаните пак, сметаат дека она на што треба да посвети внимание се зголемувањето на работните 

места (26,8%) и економскиот развој (25%). 

 

Гледано низ поединечните мерките што ги презема Владата, единствено кај интеграцијата на 

Македонија во ЕУ и НАТО (58,1%) и образованието (48,5%) граѓаните се во поголем процент целосно 

или донекаде задоволни, отколку што се донекаде или целосно незадоволни. Незадоволството е 

поголемо (делумно или целосно) кај мерките за економски раст и вработеност (59,5%), кај зголемувањето 

на минималната плата (61,0%), кај сузбивањето на корупцијата и криминалот (60,3%), кај реформите во 

судството (59,0%), кај подобрувањето на јавната администрација (50,8%), кај унапредување на 

здравствените услуги (63,6%), кај подобрувањето на инфраструктурата (52,8%) и кај активностите за 

успешно спроведување на попис (59,8%). 

 

Образованието и одлуката за кого гласале на последните избори влијае на одговорите на 

испитаниците. Поддршката најчесто на поголема кај оние со повисоко образовно ниво со некои 

исклучоци, како на пример кај мерките за сузбивање на корупцијата и криминалот. Гласачите на 

опозицијата имаат пониска задоволство од мерките на Владата за подобрување на функционирањето во 

одредени области од општеството и обратно, тие на владеачкото мнозинство даваат се позадоволни.   
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