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1. Опис и методологија 

Базата на податоци од теренскoто истражување за време на демонстрациите на „Шарената 

Револуција” (мај 2016) е авторско дело на Др. Трајкоска Јасмина и Др. Ризанкоска Јосипа, 

во рамките на Здружението ДИЈАЛОГ Центар за Делиберативна Демократија – Прилеп.  

Целта на истражувањето е да се анализира структурата на ова граѓанско движење однатре, 

очекувањата и барањата на демонстрантите од моменталната влада, вербата во 

кредибилитетот на четирите партии потпишувачи на Пржинскиот Договор и оценка за 

капацитетите на самото движење како пример на граѓанска партиципативност во 

Македонија. Истражувањето е спроведено уште и со цел да придонесе на оние студии кои 

се базираат на емпириски податоци кои го истражуваат индивидуалното ниво на 

социјализација, структурна достапност и когнитивни рамки во внатрешноста на 

социјалното движење. Теренската анкета беше спроведени на територијата на Скопје и 

Прилеп за време на движењето во периодот од 17-23 мај 2016. Во истражувањето вкупно се 

опфаќаат мислењата на 567 демонстранти/испитаници,  426 од кои се анкетирани во Скопје, 

а 141 во Прилеп. 

Оневозможени да ја користиме стратегијата за одредување на примерокот по квоти, поради 

специфичноста на анкетирањето (фактот дека се анкетира на терен во сите фази на 

протестирање, вклучително и во движење), движењето успешно ги покрива во број, 

демографски состав и теренска концентрација за време на протестирањето користејќи го 

методот на возможност. Селекцијата на испитаниците беше по случаен избор, со посебен 

акцент на теренската покриеност/концентрација на групите за време на протести која беше 

овозможено благодарение на подолгото времетраење на анкетирањето од минимум една 

недела. Анкетирањето се вршеше во текот на целото време за протест, што подразбира 

директен пристап на демонстрантите од збирното место пред Специјалното Јавно 

Обвинителство, за време на движењето по улици и на крајното собирно место (пред 

Собранието на Р. Македонија) во Скопје. Во Прилеп, анкетирањето се вршеше пред 

почетокот на протестот, кај камената бина во центарот на градот. 

Првичниот пристап до испитаниците беше директен со анкетирање и запишување на 

резултатите од страна на анкетарите. На барање на некои од испитаниците, истите беа 

овозможени со копија од анкетата со целосни инструкции за пополнувањето на 

прашалникот, а испитаниците ги пополнуваа прашалниците под надзор и со помош на 

анкетарите. Дополнително, за оние активисти кои беа заинтересирани но кои поради 

конкретни активности за време на протестите беа временски спречени да ја пополнат 

анкетата, овозможена беше интернет верзија на анкетата. Сепак, оваа верзијата не може да 

се смета како метод, туку како средство за пополнување на прашалниците за оние 

демонстранти кои биле видени на терен. Анкетите беа анонимни. 

Поради неизвесноста во однос на траењето на протестите и превенција од евентуално 

губење на можноста за прибирање податоци поради евентуален прекин на истите, пред-

теренскиот тест беше направен во квази лабораториски услови со експерти и намерни 

испитаници кои се поддржувачи на протестите. Дополнително, првите триесетина анкети 

од терен беа спроведувани во полу-отворен карактер со цел евентуалните пропусти во 

составот на прашањата веднаш да бидат коригирани. 

Учесниците во голема мера покажаа заинтересираност за учество во истражувањето, со тоа 

што само мал дел од дистрибуираните прашалници (2%) беа вратени непополнети. 
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2. Преглед и опсег 

Место Прилеп и Скопје 

Движења Шарена Револуција (ШР) 

Времетрење на анкетата 17ти до 23ти Мај 2016 

Единици на анализа Демонстранти (567 вкупно) 

Прилеп 141 испитаник 

Скопје 426 испитаници 

 

3. Шифри на датабаза 

Име на варијаблата Опис/ прашање и вид на варијабла 

number Број на испитаник 

Променлива во низа 

1-567 

number_place Број на испианик по место на протест 

Променлива во низа, четирицифрен број 

Прилеп- 1001 до 1141 

Скопје- 2001 до 2426 

place Место на протестно движење 

Дихотомна варијабла 

1= Прилеп 

2= Скопје 

reg_protest Редовност на протести 

Категорична варијабла 

1= Протестирам редовно 

2= Протестирам понекогаш 

3=Протестирам прв пат денес 

reg_protest_dummy Редовност на протести_дихотомна 

Дихотомна варијабла 

0=Нередовен 

1=Редовен 

q1 Кој стои зад Шарената Револуција? 

Категорична варијабла 

1= СДСМ 

2= Новите левичарски сили во македонија (Левица, 

Солидарност, Ленка, анархисти и тн.) 

3= Сорос и други странски донатори на граѓанските 

организации 



 

 

4=Соединетите Американски Држави 

5=Европската Унија 

6=Странски Служби 

7= Движењето "Протестирам" како спонтана реакција на 

сите граѓани незадоволни од владеењето на ВМРО 

ДПМНЕ во последните десет години 

8=Не знам 

9=Друго 

q2 Како најчесто се информирате за активностите на 

протестите? 

1=Преку телевизија 

2=Преку социјалните мрежи 

3=Преку контакт со пријатели 

4=Преку граѓанска организација во која членувам 

5=Преку политичката партија во која членувам 

6=Друго 

q3_1 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Повлекување на одлуката за аболиција на 

Претседателот Иванов и негова оставка.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_2 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Итна оставка и преземање на политичка и правна 

одговорност на целата Влада на чело со Никола Груевски 

за неуставното, корумпирано и неетичко владеење;] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_3 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Да се овозможи непречена работа на СЈО.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_4 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Повторно свикување на Собранието.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_5 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  



 

 

[Формирање на влада за демократизација на 

институциите и овозможување на фер и демократски 

избори.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_6 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Итно ослободување на сите активисти притворени од 

5ти мај наваму.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_7 Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Задолжително вклучување и присуство на независни 

претставници на граѓанското општество во процесот на 

решавање на кризата.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q3_8 Kако учесник на “Шарената Револуција” кои три барања 

за вас се најприоритетни?  

[Сите.] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q4 Што очекувате од Шарената Револуција на долг рок?  

Категорична варијабла 

1=Никогаш повеќе да не се повтори ваков тип на владеење 

2= Да се научат политичарите на одговорност и отчетност 

пред своите гласачи 

3= Да се врати достоинството на гласачот 

4= Подобрување на граѓанската партиципативност во 

Македонија 

5= Да се направи целосен демократски институционален 

рестарт во државата 

6=Да нема полициска бруталност 

7= Департизација на институциите на државата 

8=Слободни медиуми 

9=Друго 

q4_1 Очекувања на долг рок-  

Подобрување на граѓанската партиципација во РМ 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 



 

 

q4_2 Очекувања на долг рок-  

Да се научат политичарите на одговорност и отчетност 

пред своите гласачи. 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q4_3 Очекувања на долг рок-  

Да се врати достоинството на гласачот. 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q4_4 Очекувања на долг рок-  

Департизација на институциите на 

државата/демократски рестарт. 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q4_5 Очекувања на долг рок-  

Никогаш повеќе да не се повтори ваков тип на 

владеење 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q5 Дали сметате дека со ваквиот вид политичка 

партиципација (протести) може да се влијае на 

зголемување на одговорност на политичките 

претставници? 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

2=Не знам 

q6_1 Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од: 

[Граѓанска војна] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q6_2 Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од: 

[Нов меѓу-етнички конфликт] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q6_3 Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од:  

[Федерализација на Македонија] 



 

 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q6_4 Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од:  

[Закана по безбедноста на Македонија по 

мигрантскиот наплив во Европа] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q6_1a Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од: 

[Граѓанска војна] 

Ликерт скала 

0= Не 

1= До некаде да 

2= Да 

q6_2a Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од: 

[Нов меѓу-етнички конфликт] 

Ликерт скала 

0= Не 

1= До некаде да 

2= Да 

q6_3a Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од: 

[Федерализација на Македонија] 

Ликерт скала 

0= Не 

1= До некаде да 

2= Да 

q6_4a Дали моменталната политичко-општествена криза кај 

Вас влева страв од: 

[Закана по безбедноста на Македонија по 

мигрантскиот наплив во Европа] 

Ликерт скала 

0= Не 

1= До некаде да 

2= Да 

q7 Дали сметате дека четирите субјекти потпишувачи на 

Пржинскиот Договор се' уште се кредибилни за 

разрешување на моменталната криза? 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

2= Не знам 



 

 

q8 Според Вас, која е главната причина за неучество во 

Шарената Револуција? 

Категорична варијабла 

1= Страв кај граѓаните од власта 

2= Поданичка/сервилна култура (менталитет) кај граѓаните 

3= Сиромаштија 

4= Изгубени морални општествени вредности 

5= Коруптивна свест кај сите 

q8_1 Според Вас, која е главната причина за неучество во 

Шарената Револуција? 

[Страв кај граѓаните од власта] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

q8_2 Според Вас, која е главната причина за неучество во 

Шарената Револуција? 

[Поданичка/сервилна култура (менталитет) кај 

граѓаните] 

Дихотомна варијабла 

0= Не 

1= Да 

d1 Пол 

Дихотомна варијабла 

0=Женски 

1=Машки 

d2_1 Возраст 

Скала 

16 до 87 (во примерокот) 

d2_2 Возраст 

Категорична варијабла 

1=до 29 години 

2=од 30 до 39 години 

3=од 40 до 49 години 

4=од 50 до 64 години 

5=над 65 

d3 Етничка припадност 

Дихотомна варијабла 

0=Друго 

1= Македонска 

d3_1 Етничка припадност 

Категорична варијабла 

1=Македонец/ка 

2=Албанец/ка 

3=Друго 

d4 Социјален статус  

Категорична варијабла 



 

 

1=Корисник на социјална помош 

2=Пензионер/ка 

3=Вработен/а неосигуран/а 

4=Вработен/а осигуран/а 

5=Невработен/а 

6=Студент/ка 

7=Ученик/чка 

8=Друго 

d4_1 Социјален Статус 

Дихотомна варијабла 

0=Не е во работен однос 

1=Во работен однос 

d5 Образование 

Категорична варијабла 

1=До основно и основно 

2=Средно 

3=Висока Виша Спрема 

4=Високо 

5=м-р./ д-р. 

d6 Политичка партиципативност/излезност на гласање 

Категорична варијабла 

1= Редовен гласач за една партија 

2= Редовен гласач со променливо гласање 

3=Нередовен гласач 

4=Никогаш не гласам 

5=До сега не сум имал право на глас 

d6_1 Политичка партиципативност/излезност на гласање 

[Гласач/негласач] 

Дихотомна варијабла 

0=Негласач 

1=Гласач 

d6_2 Политичка партиципативност/излезност на гласање 

[Гласач за една партија] 

Дихотомна варијабла 

0=Не гласа за една партија редовно 

1=Гласа за една партија редовно 

d7 Место на живеење 

Дихотомна варијабла 

0=Во местото на протест 

1=Друго место 

 

 


