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Вовед 
Изминатите две години ставија силен акцент на проблемите со кои светот, 
светските лидери и супранационалните ентитети се соочуваат на глобално ниво. 
Меѓутоа, она што најмногу го обележа овој период од поновата историја е фактот 
дека глобалните проблеми станаа локални - видливи за обичниот граѓанин, а 
справувањето со нив стана обврска и нужност на секоја држава без исклучок. 
Денеска, на пример, ниту една земја не е поштедена од пандемијата на Ковид-
19 и со неа поврзаните економски, образовни, безбедносни кризи и останатите 
причинско-последични кризи. Свеста дека ниту една држава не може сама да ја 
решава кризата придонесе соработката помеѓу државите да биде клучен фактор 
за ставање на пандемијата под контрола. Една од најзначајните промени што се 
случуваат во 21 век е секако свеста за зголемената меѓузависност на 
човештвото. Тоа станува свесно дека постојат проблеми кои ниту еден поединец 
и ниту една земја самостојно и без соработка со другите не може да ги решава. 
Такви се проблемите на загадувањето на земјата, справувањето со климатските 
промени, глобалниот тероризам, светските пандемии, масовните миграции и 
многу други појави пред кои, без заедничка и синхронизирана акција, поединците 
и државите се немоќни. Во оваа насока, предизвиците со климатските промени 
стануваат посериозни, актуелни и акутни со рекорден број природни катастрофи. 
НАСА ја рангираше 2020 година како една од најжешките години, а последните 
7 години како најтопли во човечката историја1. Екстремните појави со 
временските услови како што се пожари, поплави, урагани и топлотни бранови 
се случуваат многу повеќе, со голем интензитет и со ова „зелената агенда“ е на 
масата на многу влади што до скоро не размислувале за климатските промени 
со должно внимание или пак биле рамнодушни кон овие проблеми.  

На тема климатски промени, човештвото е во трка помеѓу две пресвртни точки. 
Првата е поврзана со екосистемите на Земјата и животот што тие го содржат, 
точка што доведува до неповратен колапс поради климатските промени. Втората 
се однесува на климатска акција и моментот кога оваа борба ќе престане да биде 
само една од многуте политички грижи и ќе стане масовно општествено 
движење. Најважното прашање секако е, која точка на пресврт ќе ја достигнеме 
прво? 

Оваа студија го мери генералното знаење на граѓаните од Северна Македонија 
поврзано со климатските промени, вклучително и разбирањето и асоцијациите 
на самиот поим и како климатските промени влијаат врз општеството. Исто така 
ги мери ставовите кон климатските промени, особено нивото на загриженост за 
проблемот, ја мери перцепцијата на испитаниците за важноста на определени 
активности што може да бидат клучни во борбата за намалување на климатските 
промени како и нивната подготвеност да преземат акција и да бидат дел од 
решението на проблемот.  Истражувањето ќе се обиде да дознае кои практики 
но и активности се најчести кај граѓаните, како и да дознае кои се потенцијалните 
бариери што ги спречуваат или демотивираат луѓето да се активираат.  

 
1 2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows (последен пристап на 18.08.2021) 
https://www.giss.nasa.gov/research/news/20210114/ 
 

https://www.giss.nasa.gov/research/news/20210114/


                                                                                                                                      
На крај, истражувањето ги мери навиките и средствата за информирање на 
граѓаните како едни од клучните фактори за обликување и креирање на јавното 
мислење.  

 

 

1. Што го формираше јавното мислење во Северна Македонија 
за климатските промени?  
 

Северна Македонија годинава беше повторно соочена со многу пожари и 
поплави, високи летни температури и топлотни бранови, а јавното мислење се 
креираше на еден од можеби најболните начини – преку лични сведоштва и 
непосредна близина, при што граѓаните беа свесни за реалната опасност со која 
се соочуваат. Оттука индиректно се наметнуваше и тоа колку е важно 
справувањето со климатските промени да се стави во центарот на вниманието 
не само на јавноста туку и кај сите релевантни институции што донесуваат 
одлуки, и колку чини занемарувањето на оваа голема опасност по иднината на 
човештвото. 

Во медиумите присутни беа и темите кои низ годините континуирано го 
обликуваат јавното мислење: енормното загадување на воздухот особено во 
зимските периоди од годината, отворање рудници во некои региони во државата, 
отворање мали хидроцентрали и искористувањето на водните ресурси, 
отворање фабрики за обработка на отпад, гасификација на домаќинствата и 
други теми.  

Иако прибирањето податоци за истражувањето за климатските промени и 
животната средина беше спроведено пред да се случат големите пожари за чие 
гаснење беше потребна и странска помош, сепак периодот се карактеризираше 
со натпросечно високи температури, исклучително сушен период, суво време 
без врнежи од дожд. Во моментот на спроведување на теренската работа од 
истражувањето, земјата беше во портокалова фаза, каде што надлежните веќе 
имаа издадено препораки за заштита и мерки на претпазливост кон граѓаните 
поради високите температури. Неповолните климатски промени влијаат 
суштествено и врз земјоделието во земјава. Дополнително, со сѐ подолгите 
сушни периоди, во 2021 година, земјоделците се соочија со намалено 
производство за околу 30 отсто, со тешкотии околу заштитата на посевите, а 
сточарите со намалено производство на млеко и други сточни производи. 

 
Медиумите годинава известуваа за големите пожари во цел свет, од САД до 
Русија и од Канада до Австралија, од Романија и Турција до Грција и Северна 
Македонија и за битките со натчовечки напори да се спасуваат шумите, 
животинскиот свет, животите на луѓето и имотот. Македонските медиуми кои 
систематски известуваа за пожарите кај нас и во светот, наведуваа дека според 
научниците, во јули годинава, во светот се регистрирани најмногу пожари, 



                                                                                                                                      
откако започнал да се следи овој феномен преку сателит во 2003 година2. 
Според нив, поради екстремните температури, долготрајната суша и палењето 
на шумите, испуштени се 343 мегатони јаглерод диоксид, односно 
приближно една петтина од претходното највисоко ниво - пожарите и 
топлотниот бран за јули, кое беше забележано во 2014 година. Научниците 
нагласуваат дека пожарите регистрирани во 2021 година, се само последни во 
низата непожелни феномени во последно време што „се резултат од 
катастрофалните ефекти на глобалното затоплување предизвикано од 
луѓето“. Повеќе од половина од јаглеродот доаѓа од два региони каде што е 
забележано невообичаено топло и суво време – Северна Америка и Сибир. Во 
Западна Канада и САД, шумските пожари беа придружени со долготрајна и 
интензивна топлина, а во Сибир, голем дел од Тајгата3 беше зафатен од пламен 
и облаци со отровен чад што се ширеа сѐ до Северниот пол. Овие феномени се 
шират на источниот и централниот Медитеран, каде што многу земји се 
соочуваат со невообичаено жесток почеток на сезоната на пожари. 

 
Медиумите ја пренесоа и централната вест дека според Американската 
национална администрација за океани и атмосфера (НОАА) во месецот јули 
2021 година, просечната температура на копното и површината на океаните 
во светот била 0,01 степени Целзиусови повисока отколку во претходниот 
најтопол јули – во 2016 година и со тоа стана најтоплиот месец во изминатите 
147 години откако се води статистиката. 

 
Во истиот период со пожарите голем дел од Европа беше зафатен со 
катастрофални поплави. Медиумите известуваа за катастрофални поплави во 
Германија, во кои загинаа над 150 лица, во Австрија, Белгија, Холандија во 
Турција во Лондон , во Индија и во многу други држави во светот. Поплавите во 
Германија ги шокираа научниците кои се занимаваат со климатските промени. И 
покрај нивните сознанија за неволјите што ги носат климатските промени, 
останаа затекнати од интензитетот и размерот на елементарните непогоди кои 
ја погодија планетата.  Агенцијата за вселенски истражувања на САД објави дека 
поплавите може и да зачестат од 2030 година како резултат и на климатските 
промени. 

 
Соединетите Американски Држави, по промената на власта во февруари 2021 
година и само 107 дена по напуштањето, потпишаа за повторно да станат членки 
на Парискиот договор. Американски експерти очекуваат целта за намалување на 
емисиите на јаглерод до 2030 година да биде помеѓу 40 отсто и 50 отсто од 
основните нивоа од 2005 година. Европската комисија во јули 2021 година ја 
објави својата програма  „Подготвени за 55“ (Fit for55). Таа програма содржи 12 
предлози за нови законски промени со кои ќе се остварува Европскиот зелен 

 
2 Во јули регистрирани најмногу пожари во светот, откако сателитски се следи од 2003 година 
https://www.radiomof.mk/vo-juli-registrirani-najmnogu-pozhari-vo-svetot-otkako-satelitski-se-sledi-od-2003-
godina/ (последен пристап на 23.08.2021) 
3 Име за пространи зимзелени шуми во Северна Европа и од Северна Азија 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/16/climate-scientists-shocked-by-scale-of-floods-in-germany
https://www.radiomof.mk/vo-juli-registrirani-najmnogu-pozhari-vo-svetot-otkako-satelitski-se-sledi-od-2003-godina/
https://www.radiomof.mk/vo-juli-registrirani-najmnogu-pozhari-vo-svetot-otkako-satelitski-se-sledi-od-2003-godina/


                                                                                                                                      
договор и со чија примена се очекува ЕУ да ја смали емисијата на стакленички 
гасови за 55 отсто до 2030 година. 
 
Канцеларијата на ОН за Северна Македонија во соработка со Министерството 
за животна средина и Владата на Република Северна Македонија ја донесе 
програмата  под името „Таргети за цел 13“, во рамките на Акцијата за 
справување со климатските промени. Министерството спроведува политики за 
заштита на човековата околина, неговите инспекторати ја контролираат 
емисијата на штетните гасови и загадувањето, а земјата се подготвува за замена 
на јагленот со гасификација на земјата и користењето на енергијата на ветерот 
и на сонцето. Во моментов се подготвува Четвртиот национален план за 
климатски промени (4-ти НП) и се очекува да биде завршен и усвоен од Владата 
во 2022-та година.  

 
Две политички партии во Северна Македонија јасно се изјаснуваат како зелени 
партии. Едната од нив е партијата ДОМ, членка на Алијансата на зелените 
партии од Европа, а од неодамна и партијата ДУИ објави дека се трансформира 
во зелена партија со своја зелена агенда. 

Врз јавното мислење за климатските промени во Северна Македонија секако 
влијаат и бројните невладини организации кои преку своите активности и своите 
сајтови влијаат врз подигнувањето на свеста за потребата од преземање мерки 
за справување со климатските промени и кои преку јавноста, па и со протести, 
делуваат како контролори на загадувачите и неспроведувачите на договорените 
политики. Меѓу нив се: Македонското еколошко друштво, Еко свест, Еко Герила, 
Центар за климатски промени, О2 Коалиција, Балканско движење за 
подобрување на животните стандарди преку подобрување на животната средина 
и други организации што делуваат како но национално, така и на локално ниво. 
Во земјава постои и специјализиран портал за третирање на проблемот со 
климатските промени – www.klimatskipromeni.mk.  

УНИЦЕФ Северна Македонија ја препозна актуелноста на проблемот и оцени 
дека е потребно да се направи анализа на состојбата со јавното мислење преку 
спроведување квантитативно истражување за основните општествени ставови и 
верувања релевантни за животната средина и климатските промени. 
Истражувањето беше направено на 1200 испитаници, репрезентативен 
примерок на цела држава, вклучително и населението на возраст од 15 години и 
повеќе. 

Главната цел на истражувањето насочено кон општата јавност е да обезбеди 
сеопфатна слика за моменталните знаења, ставови и практики во врска со 
климатските промени и животната средина (Knowledge Attitudes and Practices 
Survey, KAP Survey, КАП истражување). Намената на истражувањето е да ги 
лоцира сфаќањата, ставовите и практиките на граѓаните поврзани со 
климатските промени и заштитата на животната средина и да даде генерална 
процена на она што потенцијално би можело да претставува бариера, празнина 
или аномалија за спроведување образование за животната средина и за 
прифаќање еко-неутрален стил на живеење и навики на однесување (практики). 
Податоците генерирани преку ова истражување ќе послужат и кон креирање 

http://www.klimatskipromeni.mk/


                                                                                                                                      
комуникациски активности и иницијативи кон пошироката јавност преку креирање 
кампањи за јакнење на општата свест кон овие теми.  

За целите на истражувањето беше изработен структурен прашалник што се 
фокусираше конкретно на следниве области: 

1. Знаење за климатски промени и нивното влијание кон животната средина 
2. Ставови кон климатски промени и нивното влијание кон животната средина 
3. Перцепција за одговорност и институционално делување 
4. Најчести практики на граѓаните 
5. Медиуми и начини на информирање 
  

 

2. Најголеми проблеми со кои се соочуваат граѓаните во 
Северна Македонија 
 

Пред да се започне со анализа на суштинските прашања, централни за ова 
истражување, неопходно е да се направи преглед на одговорите на 
испитаниците преку кои ќе се увидат примарните проблеми со кои се соочуваат 
граѓаните во државата. Оваа анализа, заедно со контекстот во кој е формирано 
јавното мислење, е особено важна најмалку поради две работи. Прво, овој сет 
прашања (заедно со демографските податоци) дава преглед на повеќе социо-
економски индикатори во поглед на благосостојбата на граѓаните и второ, со 
лоцирање на главните проблеми – а со тоа и приоритетите на граѓаните - ќе може 
правилно да се изведуваат заклучоците од главните наоди на истражувањето.  

Анализата покажа дека граѓаните се најмногу загрижени поради лошиот животен 
стандард и сиромаштијата што владее во земјава, односно загриженост за овој 
проблем изразиле дури четири од десет граѓани. Дека овој проблем е обележан 
како примарен покажуваат неколку социо – економски истражувања од почетокот 
на 2021 година досега. Невработеноста (34,8 отсто) се јавува како второ 
рангирана. Високите животни трошоци (29,6 отсто) и ниските плати (29 отсто) 
како проблем со кој се соочуваат граѓаните се рангирани трети. Главните 
проблеми се несомнено поврзани меѓусебно и се доминантно 
економски/финансиски.  

Следни проблеми според интензитет се иселувањето на младите заради лошите 
услови за живот (26.5 отсто) и недостатокот на перспектива и можности за 
младите (18,1 отсто) и овие проблеми се истакнуваат кај најмладите на возраст 
од 15 до 29 години, што е очекувано бидејќи тие се јавуваат како најзасегнати со 
овие предизвици. За младите, невработеноста и понатаму останува најголем 
проблем. Корупцијата претставува проблем за околу една четвртина од 
испитаниците.  

Граѓаните не изразуваат особена загриженост за загадување на воздухот и 
животната средина, само 8,4 отсто од испитаниците изразиле грижа за овој 
проблем и нешто помалку од ова, само 4,5 отсто загриженост за климатски 
промени/глобално затоплување. Ова не е податок што би требало да изненади 



                                                                                                                                      
доколку се земат предвид главните проблеми кои ги посочивме претходно како 
и прашањата за животен стандард и куповна моќ на граѓаните што ќе бидат 
анализирани подолу.  

 

П1. Кои се Вашите три главни грижи/проблеми во моментот? 
(Можни се повеќе одговори) N=1200 

 

 
 

Перцепцијата на граѓаните е дека животниот стандард во земјава е на незавидно 
ниво. За двајца од десет граѓани животниот стандард е неподнослив, додека 
четири од десет граѓани одговориле дека во земјава е тешко да се живее, но 
подносливо. Животниот стандард е одличен за само 1,5 отсто од граѓаните, а 
околу 12 отсто од нив сметаат дека во земјава животниот стандард може да биде 
подобар.  
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Нискиот/ лош животен стандард / сиромаштијата
Невработеноста

Високи животни трошоци
Ниските плати

Иселување на младите заради лошите услови во …
Корупцијата

Недостаток на перспектива и можности за младите
Пандемијата со Ковид-19
Лоши здравствени услуги

Нестабилни приходи
Криминал и насилство

Ниски пензии
Загадување на воздухот и животната средина

Лоши услови на Балканот
Лошо образование

Климатски промени /Глобално затоплување
Меѓуетнички проблеми и тензии

Недостаток на демократија и слобода на говор
Деликвенција на млади

Злоупотреба на деца
Друго

Одбива да одговори



                                                                                                                                      
П28. Според Вас, кое од следниве тврдења најдобро го опишува моменталниот животен 

стандард во земјата? N=1200 
 

 

 

Во однос на куповната моќ, од графиконот подолу може да се забележи дека 
најголем дел од македонските граѓани живеат „од ден за ден“. Речиси половина 
од испитаниците изјавиле дека можат да го купат само неопходното (47,9 отсто), 
а 41,9 отсто кажале дека можат да купат малку повеќе од она што е неопходно. 
Околу 7 отсто од испитаниците живеат во сиромаштија. 

 

П29. Која од следниве изјави важи за Вас?   N=1200 

 

 

Во однос на прашањето „Дали очекувате дека во следната година Вашиот 
животен стандард ќе се подобри, влоши или нема значајно да се промени?“ 
најголем дел од испитаниците, речиси половина, не очекуваат промена. 16.9 
отсто од нив сметаат дека стандардот ќе им се подобри, за разлика од 
испитаниците кои сметаат дека истиот ќе им се влоши (24,3 отсто).  

Споредбените податоци од анализата укажуваат дека поголем песимизам 
искажале мажите во однос на жените, постарите испитаници над 50 години во 
однос на помладите возрасни групи и етничките Македонци за разлика од 
етничките Албанци кои пак очекуваат подобрување на животниот стандард.  
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Одбива да одговори



                                                                                                                                      
3. Знаење за климатски промени и нивното влијание врз животната 
средина/општество/луѓето 

 

Знаењето генерално е основна предиспозиција за да можат луѓето да разберат 
определен проблем и импликациите што тој ги носи. Недостатокот од знаење се 
поврзува со рамнодушност и неспособност да се препознае потребата од 
делување како на индивидуално така и на колективно ниво. Овој сет прашања го 
мери знаењето и/или информираноста на граѓаните за климатските промени и 
животната средина и ова е всушност првиот индикатор што служи за разбирање 
на јавното мислење. 

Најголем дел од граѓаните (15 отсто) немаат одговор на прашањето „Која е 
Вашата прва помисла кога ќе го слушнете поимот климатски промени?“. Овој 
процент е значително висок, а може да се должи на незаинтересираност на 
испитаникот да одговори на отворено прашање со свои зборови и/или пак поради 
недостаток од или недоволно познавање за поимот климатски промени постои 
одвраќање на испитаникот да го одговори прашањето. Кон оваа насока говорат 
и вкрстените податоци кои укажуваат дека испитаниците со месечни примања до 
10.000 денари, испитаниците со завршено основно образование или без 
образование и постарите граѓани искажале значително помалку асоцијации во 
однос на останатите категории испитаници.  

Што се однесува до испитаниците кои дале одговор на прашањето, за нив, 
глобалното затоплување (9,3 отсто) и честата промена на годишните времиња 
(9,1 отсто) се првите две асоцијации кога ќе го слушнат поимот климатски 
промени. Глобалното затоплување4 е поголема асоцијација за мажите, 
испитаниците кои живеат во урбана средина и оние со високо образование во 
однос на останатите категории испитаници. Останати термини што се 
повторуваат во асоцијациите на граѓаните се: честа појава на поплави (6,5 
отсто), суши и поплави (5,9 отсто), загадување на воздухот (5,2 отсто), 
поместување на годишните времиња (4,9 отсто), природни непогоди (4,4 отсто) 
и честа промена на температурата (4,3 отсто). Одговорите на испитаниците во 
графиконот подолу се групирани по категории за да може полесно да се 
набљудуваат.  

 

 

 

 

 

 

 
4 Иако луѓето имаат тенденција да ги користат овие термини наизменично, глобалното затоплување е 
само еден аспект на климатските промени; What’s the difference between climate change and global 
warming?  https://climate.nasa.gov/faq/12/whats-the-difference-between-climate-change-and-global-
warming/  (последен пристап на 18.08.2021) 

https://climate.nasa.gov/faq/12/whats-the-difference-between-climate-change-and-global-warming/
https://climate.nasa.gov/faq/12/whats-the-difference-between-climate-change-and-global-warming/


                                                                                                                                      
П2. Која е Вашата прва помисла кога ќе го слушнете поимот климатски промени? 

(Отворено прашање) N=1200 
 

 
 

Главен предизвик во истражувањата за знаење, ставови и практики е да се 
препознае кога испитаниците даваат општествено посакувани одговори, дури и 
тогаш кога тие реално не се согласуваат или пак немаат конкретно мислење на 
дадената тема. Така на пример, иако испитаниците на спектарот на секојдневни 
грижи и проблеми, климатските промени ги рангираат на многу ниско ниво 
(проблем за околу 5 отсто од испитаниците), сепак, запрашани директно за нив, 
најголем дел од граѓаните изразиле загриженост за климатските промени (43,5 
отсто многу загрижени и 29,6 отсто главно загрижени). Воопшто незагрижени за 
климатски промени се околу 10 отсто, а главно незагрижени се околу 17 отсто од 
вкупниот број испитаници. Вкрстените резултати укажуват дека оние испитаници 
кои лично имаат преземано конкретна активност за заштита на животната 
средина изразуваат најголема загриженост за разлика од испитаниците кои не 
се активни чинители. Исто така, испитаниците кои се повеќе мотивирани 
(„целосно, донекаде сум мотивиран/а“) да се вклучат во активности поврзани со 
заштита на животната средина изразиле многу поголема загриженост за 
климатските промени во однос на останатите категории испитаници. Понатаму, 
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Нестабилни временски услови
Поместување на годишните времиња
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Поројни дождови

Високи температури
Топлотни бранови
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Природни непогоди
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Уништување на озонот
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Здравствени проблеми
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Друго
Без одговор



                                                                                                                                      
поголема загриженост за климатски промени изразиле испитаниците со место на 
живеење во урбана за разлика од тие во рурална средина, со повисоко 
образованите за разлика од испитаниците без или со завршено основно 
образование и постарите категории граѓани за разлика од помладите (од 15-29 
години). Кај помладите испитаници постои умерена загриженост за климатските 
промени.  

Испитаниците со месечни примања до 18.000 денари изразиле многу поголема 
загриженост за животната средина за разлика од останатите испитаници со 
поголеми примања. Ова е особено значаен податок бидејќи сиромаштијата и 
климатските промени се длабоко и меѓусебно поврзани до тој степен што 
борбата кон еден од овие проблеми може да помогне со решавање/олеснување 
на другиот проблем. Резултатот дека граѓаните со месечни приходи под просекот 
многу повеќе ги загрижува проблемот со климатските промени може да се насочи 
кон развивање комуникациски концепти и стратегии токму со оваа категорија на 
граѓани. Како надоврзување на ова го издвојуваме податокот дека само 16,3 
отсто од испитаниците со месечни примања до 18.000 денари, а кои изразиле 
загриженост за климатски промени, немале никаква асоцијација за овој поим. За 
испитаниците кои се многу загрижени за климатските промени, глобалното 
затоплување, честата промена на годишните времиња и суши/поплави се првите 
три асоцијацији на ова категорија испитаници и овие поими го следат 
генералниот тренд на одговори на сите анкетирани граѓани.   

 

П3. На скала од 1 до 10, каде што 1 означува воопшто не сум загрижен/а, а 10 многу сум 
загрижен/а, колку сте загрижени за климатските промени? N=1200 

 

 

Мнозинството граѓани се согласни дека климатските промени влијаат негативно 
врз квалитетот на животот на децата (40,4 отсто Многу негативно и 36,8 Главно 
негативно). Само 15,7 отсто од испитаниците одговориле неутрално и 3,3 отсто 
со одговор главно позитивно. Кај постарите, за разлика од помладите, 
високообразованите и испитаниците кои живеат во урбана средина е најзастапен 
ставот дека климатските промени влијаат негативно врз квалитетот на животот 
на децата.  
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П4. Според Вас, дали би рекле дека климатските промени влијаат врз квалитетот на животот на 
децата:  N=1200 

 

 

Постои поделено мислење помеѓу граѓаните за главниот причинител на 
климатските промени. Така, 43 отсто од испитаниците сметаат дека климатските 
промени се пред сѐ предизвикани од човечки фактор, додека 39,6 отсто сметаат 
климатските промени се подеднакво предизвикани и од човекот и од природата. 
Дека климатските промени се првенствено природен феномен се изјасниле 14,2 
отсто од испитаниците. Само 1,2 отсто од испитаниците сметаат дека не постојат 
климатски промени. Вкрстените податоци укажуваат дека: жените, младите до 
29 години, испитаниците без или со основно образование и етничките Албанци 
имаат изразени одговори дека климатските промени се пред сѐ природен 
феномен за разлика од останатите групи.  

 

П5. Со кои од следниве тврдења се согласувате: N=1200 

 

 

Следниот сет прашања има за цел да ја измери перцепцијата на граѓаните за 
тоа дали и колкава промена постои за секоја од следниве појави во изминатите 
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10 години. Така, најголем дел од граѓаните одговориле дека денес топлотните 
бранови се случуваат почесто (83 отсто). Почесто поместување на годишните 
времиња, повеќе сушни периоди, почесто оштетување на посевите и повеќе 
шумски пожари се појави што исто така имаат изразен висок процент одговори. 
Ако се земе предвид дека истражувањето е спроведувано во летен период 
обележан со високи температури и сушен период, како и засилените 
информации во медиумите, очекувано е овие појави да бидат поизразени од 
останатите.  

Студените бранови се перципираат како појава што се случува поретко 
споредено со период пред 10 години (46 отсто одговориле дека се случуваат 
поретко), додека за врнежите постои поделено мислење  (44 отсто се случуваат 
почесто, 43 отсто се случуваат поретко). Земјотресите се перципираат како 
појава што генерално се случува почесто отколку во минатото, сепак дури 27 
отсто од испитаниците сметаат дека нема промена  во интензитетот кај оваа 
појава. 

Вкрстените податоци по однос на местото на живеење не укажуваат на значајни 
статистички разлики по сите параметри, освен за појавата оштетување на 
посевите предизвикано од инсекти или болести, каде што испитаниците од 
рурална средина одговориле дека истите се случуваат многу почесто од порано. 
Различни извештаи од Метеоролошки завод и Министерството за животна 
средина и просторно планирање за изминатиот период упатуваат дека овие 
перцепции се точни. Во суштина има зголемени просечни температури, подолги 
сушни периоди, оштетувања на посеви од нагли промени во температурата и 
шумски пожари.  



 

П.6 Според Вас, дали и колкава промена постои за секоја од следниве појави во изминатите 10 години? N=1200 
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Следното прашање од сетот посветен за знаењето и/или информираноста на 
испитаниците се однесува на последиците од климатски промени. Одговорите 
на испитаниците се спонтани, а можен е повеќе од еден одговор.  

Сушите се примарна последица како резултат на климатските промени, вака 
размислуваат околу половина од испитаниците (51,2 отсто). По нив, речиси 
изедначени по важност следуваат поплавите (42,5 отсто) и топлотните бранови 
(42,2 отсто). Следните по ред одговори – помалку/повеќе дожд - можат, исто 
така, да се поврзат со сушите и поплавите респективно со што тие би биле и 
примарните последици според мислењето на граѓаните. 

Споредено со фактичката состојба перцепцијата на граѓаните е точна. Заклучно 
со извештајот5 за климатски промени, Република Северна Македонија во иднина 
ќе се соочи со потопла и посушна клима, што значи дека би имале зголемување 
на топлите екстремни настани и намалување на студените екстремни настани. 
Анализата покажува дека потенцијалното зголемување на дневните екстремни 
врнежи ќе предизвикаат поголем ризик од поплави. Од друга страна пак, 
намалувањето на летните врнежи и продолжувањето на времетраењето на 
последователните сушни денови ќе го зголемат ризикот од суша. Така, како 
резултат на топлите временски услови, должината на вегетацискиот период ќе 
се зголеми во просек.  

П7.Според Вас, кои се последиците од климатските промени? (Можни се повеќе одговори, 
процентот е повеќе од 100) N=1200 

 

 
5 Извештај за проекции на климатските промени и за промени во екстремните климатски 
настани во РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА од Февруари 2020 година 
d36c9c7758ecbb9613ce0873796c6dc62d84da6f3dc88da3fdca47b20ec7b94c.pdf 
(klimatskipromeni.mk) 
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За мнозинството испитаници активноста садење растенија и пошумување 
најмногу влијае за намалување на климатските промени (69 отсто одговориле 
дека многу влијае). Вака размислуваат испитаниците што за климатски промени 
најчесто се инфомират преку телевизија (46,1 отсто), а по нив следуваат 
испитаниците кои се информират преку социјални медиуми (36,7 отсто). По таа 
активност, следуваат намалувањето на потрошувачката на производи во 
пластична амбалажа, поставување сончеви панели на куќите и зградите за 
производство на електрична енергија, поставување на сончеви панели за топла 
вода во градот и околината, рационално користење на водата за пиење и 
селекција на/рециклирање отпад. Ова се највисоко рангирани активности од 
страна на испитаниците, односно за нив повеќе од половината сметаат дека  
најмногу влијаат кон намалување на климатските промени генерално. 
Резултатите укажуваат дека граѓаните немаат доволно познавање за причините 
и решенијата за климатските промени, односно тие ги изедначуваат со 
активности поврзани со заштита на животната средина, еколошки акции, кои не 
секогаш значајно придонесуваат и за климатските промени. 

Активности што се оценети како секундарни за намалување на климатските 
промени, односно активности без големо влијание се: донирање облека (23 отсто 
- воопшто не влијае), дигитализација на работењето (11 отсто - воопшто не 
влијае), помалку патување со авион (10 отсто - воопшто не влијае) и користење 
дрва за греење (9 отсто - воопшто не влијае). 

При анализата она што може да се заклучи е дека граѓаните реагираат, односно 
им даваат поголема важност на поимите (активностите) кои имаат конкретно 
значење или пак дејствие (на пример: пошумување, намалување потрошувачка, 
селектирање отпад) отколку поимите што директно не имплицираат на дејствија 
од кои зависи намалувањето на климатските промени.  

Овој сет прашања ќе добие соодветна дополнителна анализа во делот Практики 
на граѓаните, каде што се врши споредба дали нивните лични активности го 
следат трендот на резултатите коментирани претходно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П8. Според Вашето знаење, на скала од 1 до 5, каде што 1 означува многу влијае,а 5 означува воопшто не влијае, во која мера секоја од следниве 
активности влијае за намалување на климатските промени? N=1200 
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Следните две прашања ја мерат перцепција на јавноста во однос на водата за 
пиење и квалитетот на воздухот генерално, споредено со период пред 10 години. 
Овие ставови се базираат најчесто врз основа на сеќавањата на испитаниците 
но и информациите кои ги добиваат од различни канали за известување (ова 
особено важи за помладата категорија на испитаници). 
 
Во однос на квалитетот на водата, само 6,2 отсто сметаат дека тој е подобрен, 
38,7 отсто сметаат дека не е значајно променет, додека мнозинството (50,7 
отсто) е на мнение дека во последните 10 години квалитетот на водата за пиење 
влошен. Што се однесува до квалитетот на воздухот, седум од десет граѓани 
сметаат дека во последните десет години истиот е влошен, за разлика од 22,8 
отсто кои сметаат дека не е значајно променет и само 4,2 отсто кои сметаат дека 
е подобрен.  
 
На прашањето „Што според Вас најмногу придонесува кон климатски промени?“ 
најголем дел од испитаниците одговориле дека тоа е индустријата (66,1 отсто). 
Понатаму следува транспортот и сообраќајот (44,4 отсто), горењето отпад на 
диви депонии (40,1 отсто) и загревање на домаќинствата со нееколошки 
енергенси (37,8 отсто). Енергетиката како придонесувач кон климатските 
промени директно се посочува во 17,7 отсто од случаите. Енергетскиот сектор6 
е оној кој најмногу емитува стакленички емисии и би бил најточен од сите 
понудени одговори. Меѓутоа, според научните сознанија може да се заклучи 
дека енергетиката спаѓа во индустријата и е таа која што е клучна за 
климатските промени, односно таа ја претставува перцепцијата на граѓаните. 
Индустријата како посочен одговор бил почесто споменуван кај испитаниците со 
повисоко образование за разлика од испитаниците со основно или без 
образование, кај испитаниците што живеат во урбана средина, кај етничките 
Македонци и кај испитаниците со повисоки месечни примања. Спротивно на ова, 
горењето отпад на диви депонии се истакнува повеќе во одговорите на 
испитаниците со завршено основно образование, етничките Албанци и 
испитаниците со месечни приходи под просекот во однос на останатите 
категории испитаници.  
 

П.11 Што според Вас најмногу придонесува кон климатски промени? 
(Можни се повеќе одговори) N=1200 

 

 
 

6 Од каде доаѓаат емисиите на стакленички гасови во секторите Opst_MK (klimatskipromeni.mk) 
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https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/7574a1ef93ea72ab39b14b8828883c1dc8377f64f515d8d67cbaf73e357e44f9.pdf
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На следниот сет прашања одговараат само испитаници кои сметаат дека 
загревање домаќинства со нееколошки енергенси придонесува кон климатски 
промени, а истиот има цел да одреди кои енергенси што се користат за 
загревање домаќинства најмногу влијаат врз загадување на воздухот. Според 
мислењето на испитаниците јагленот (74 отсто) и разните отпадни материи (79 
отсто) се енергенси кои најмногу влијаат за загадување на воздухот. По нив 
следува нафтата и огревното дрво како енергенси кои средно влијаат кон 
загадување на воздухот. 

Сонцето е енергенс за кој најголемото мнозинство од испитаниците смета дека 
не придонесува кон загадување (83 отсто - воопшто не влијае), а по него следува 
гасот за кој дури 63 отсто од испитаниците рекле дека воопшто не влијае кон 
загадување на воздухот. Овие податоци укажуваат на недоволно знаење за 
климатските промени, бидејќи гасот е фосилно гориво кое влијае врз загадување 
на воздухот, но и позначително придонесува за климатските промени. Во однос 
на пелетите, иако преовладува мислењето дека не влијаат кон загадување на 
воздухот, сепак значителен е и процентот на испитаници (22 отсто) кои сметаат 
спротивно на ова. 

 



 
 
 
 
 
 

П14. На скала од 1 до 10, каде што 1 означува воопшто не влијае, а 10 многу влијае, во која мера секој од наведените енергенси кои би можеле да се 
користат за загревање на домаќинства влијаат врз загадување на воздухот? 

 
(Одговараат само испитаници кои сметаат дека загревање на домаќинства со нееколошки енергенси придонесува кон климатски промени) N=453 
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На прашањето „Според Ваше знаење, кои од овие гасови придонесуваат за 
климатски промени? “ мислењето на граѓаните е поделено. Половина од 
испитаниците одговориле дека тоа е јаглерод диоксид (53,1 отсто) и речиси исто 
толку (51,1 отсто) одговориле дека тоа се ПМ10 честички. Ова практично кажува 
дека овие два одговори се повторуваат кај сите испитаници. Вкрстените 
резултати покажуваат дека младите на возраст од 15-18 години прават разлика 
помеѓу аерозагадување и климатски промени, бидејќи одговорот ПМ10 честички 
е значително помалку застапен во однос на останатите категории испитаници.  
 
Генерален заклучок е дека испитаниците не прават разлика дека помеѓу 
загадување на воздухот и климатските промени, односно овие проблеми се 
подведуваат под поширокиот поим на животна средина и/или екологија. 

 

П12. Според Ваше знаење, кои од овие гасови придонесуваат за климатски промени?(Можни се 
повеќе одговори)  N=1200 

 

 
 

 

4. Ставови кон климатски промени и влијанието врз животната средина 
 

Вториот дел од истражувањето се состои од неколку сетови прашања кои имаат 
цел да ги измерат ставовите на граѓаните за различни аспекти поврзани со 
климатските промени и животната средина:  

А. Ставови и стереотипи за климатски промени; 
Б. Ставови за потенцијални решенија за намалување на климатски промени; 
В. Ставови кои детерминираат општествено делување; 
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Ставовите беа дизајнирани за да може да се набљудуваат мислењата на 
граѓаните низ неколку различни параметри, почнувајќи од стереотипи и 
предрасуди за темата, до степенот на прифаќање некои потенцијални решенија 
за намалување на климатските промени.  

Покрај класичната анализа и толкување на резултатите, овој дел ќе опфати и 
дополнителна анализа, а ставовите ќе бидат толкувани низ призмата на најчесто 
користени канали за информирање за климатски промени од страна на 
испитаниците (телевизија и социјални медиуми) онаму каде што постојат 
статистички значајни разлики.  

На почетокот од овој дел, граѓаните најпрво беа запрашани да ги обележат трите 
еколошки проблеми кои ги загрижуваат најмногу. Анализата укажува дека 
граѓаните се најмногу загрижени за загадувањето на воздухот и вака одговориле 
дури 62 отсто од испитаниците. Овој резултат сепак не треба да изненадува 
затоа што загадувањето во нашата земја е алармантно, децениски проблем и 
доминантна тема во јавноста и медиумите, особено во зимските месеци од 
годината кога во земјава се бележи рекордно ниво на загаденост на воздухот 
неколку години по ред. Компаративната анализа помеѓу групите покажува дека 
младите на возраст до 29 години и жените се категории граѓани што 
загадувањето на воздухот особено ги загрижува во однос на останатите групи.  

Следни два највисоко рангирани проблеми се загадување на реките, езерата и 
морињата (27,6 отсто) и сушите (26,6 отсто). Граѓаните исто така изразиле 
повисока загриженост за ГМО7 храната, дивите депонии и радиоактивниот отпад, 
додека најмалку загрижени се за пренаселеноста и изумирањето на 
растителниот и животинскиот свет. Она што е важно да се истакне од 
комуникациски аспект е дека резултатите повторно укажуваат дека луѓето 
генерално реагираат на концепти и поими кои се блиски и видливи за нив за 
разлика од апстрактните поими или проблеми кои имплицираат последици во 
некоја подалечна иднина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Генетски модифицирани организими/Генетски модифицирана храна 
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П15. Заокружете ги трите прашања што Ве загрижуваат најмногу: 
(Можни се три одговори) N=1200 

 

 

4.1. Ставови и стереотипи за климатски промени  
 

Овој сет прашања има за цел да ги истражи верувањата на испитаниците во 
поглед на климатските промени. Одговорите на испитаниците се мерат со помош 
на четири степена скала за искажување согласност во однос на секој од 
ставовите. 

Климатските промени ќе го намалат квалитетот на живот за идните 
генерации е став со кој најголемото мнозинство испитаници најмногу се 
согласува (46 отсто целосно се согласувам, 35 отсто главно се согласувам). По 
овој став, следен со искажана висока согласност е климатските промени и 
глобалното затоплување се иста работа (32 отсто целосно се согласувам, 41 
отсто главно се согласувам). За овој став интересен е податокот дека 
испитаниците кои претежно се информираат преку социјални медиуми на темата 
искажале поголемо несогласување со ставот отколку испитаниците кои се 
информираат преку телевизија. Младите се категорија граѓани кои исто 
искажале поголема несогласност во однос на останатите категории граѓани, иако 
и кај оваа група поголема е согласноста околу несогласност дека климатските 
промени и глобалното затоплување е иста работа. Понатаму, повеќе од 
половина граѓани се согласуваат дека луѓето што живеат во град загадуваат 
повеќе од луѓето што живеат на село и за овој став се практично согласни 
испитаниците што живеат во урбана и рурална средина подеднакво. Генерално 
владее песимизам дека сиромашните земји можат да направат многу за 
климатските промени, иако постои значителен број испитаници кои не се 
согласуваат со ова (испитаници на возраст до 29 години, високо образовани, 

62.1%

27.6%

26.6%

25.5%

24.5%

23.0%

22.1%

21.0%

18.5%

14.6%

10.0%

7.9%

6.8%

0.8%

0.5%

Загадување на воздухот

Загадување на реките, езерата и морињата

Суши

Генетски Модифицирана храна (ГМО)

Диви депонии

Радиоактивен отпад

Поплави

Покачените температури на Земјата

Сообраќаен метеж (Автомобилска култура)

Лошо управување со отпад

Прекумерно користење на ресурсите на Земјата

Истребување/изумирање на животински и …

Пренаселеност

Друго

Ништо од горенаведеното



                                                                                                                                      

3 
 

испитаници со месечни примања над 40.000 денари). Постои поделеност во 
одговорите на испитаниците за ставот опстанокот денес е многу поважен 
отколку да се грижиме за тоа што ќе се случува во иднина. Со ова повеќе се 
согласни мажите отколку жените, помладите отколку постарите и граѓаните со 
месечни примања до 18,000 денари.  

Со ставот климатските промени не влијаат на нашата земја воопшто не се 
согласуваат 54 отсто од испитаниците и главно не се согласуваат 26 отсто од 
нив. Овој податок укажува дека генералното верување на јавноста е дека 
Северна Македонија е засегната со климатските промени. Исто така, во оваа 
насока, најголем дел од граѓаните не се согласуваат дека климатските 
промени ќе ја подобрат климата во земјава (44 отсто воопшто не се согласувам, 
29 отсто главно не се согласувам).  

Што се однесува до ставовите поврзани со начинот на исхрана, преовладува 
мислењето дека вегетаријанците се хранат здраво, само 10 отсто од 
испитаниците воопшто не се согласуваат со овој став (вака размислуваат 
испитаниците со возраст над 65 години и со завршено основно или без 
образование). Во оваа насока, мнозинството испитаници се на мислење дека 
месото не е неопходно за да се преживее, додека само 14 отсто не се 
согласуваат со ова (вака размислуваат испитаниците со возраст над 65 години, 
со завршено основно или без образование и испитаниците кои живеат во 
рурална средина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Ве молам кажете ми колку се согласувате за секој од следниве ставови: 
N=1200 
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Климатските промени ќе го намалат квалитетот на живот за
идните генерации

Климатските промени и глобалното затоплување се иста
работа

Луѓето што живеат во град загадуваат повеќе од луѓето што
живеат на село

Сиромашните земји не можат да направат многу за
климатските промени

Опстанокот денес е многу поважен отколку да се грижиме
за тоа што ќе се случува во иднина

Климатските промени се Божја волја

Луѓето мораат да се хранат со месо за да преживеат

Нормално е да се менува климата, отсекогаш се менувала

Обновлива енергија се добива само кога времето е
облачно или ветровито

Вегетаријанците се хранат нездраво

Климатските промени ќе го подобрат времето (климата) во
земјата

Климатските промени не влијаат на нашата земја

Целосно се согласувам Главно се согласувам Главно не се согласувам Воопшто не се согласувам Не знам/Одбива да одговори



На табелата подолу може поединечно да се анализираат ставовите на граѓаните 
во зависност од каналот на информации што најчесто го користат за да се 
информираат за темата. Овие резултати се прикажани со цел да послужат како 
показател дека постои веројатност различниот извор на информирање да креира 
разлики во ставовите на испитаниците, меѓутоа резултатите немаат тенденција 
да генерализираат заклучоци во поглед на ставовите сами по себе.  

 

П16/П34. Значајни разлики во некои од ставовите на испитаниците според примарен извор на 
информирање 
 

 
Од каде најчесто доаѓате до информации 
за климатските промени и животна 
средина? 

Ставови Екстреми ТВ Социјални 
мрежи Разлика 

Луѓето мораат да се 
хранат со месо за да 
преживеат. 

Целосно се 
согласувам 14 отсто 12 отсто -2 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 26 отсто 34 отсто 8 отсто 

Вегетаријанците се 
хранат нездраво. 

Целосно се 
согласувам 11 отсто 6 отсто -6 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 28 отсто 41 отсто 12 отсто 

Луѓето што живеат 
во град загадуваат 
повеќе од луѓето што 
живеат на село. 

Целосно се 
согласувам 31 отсто 26 отсто -4 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 11 отсто 20 отсто 9 отсто 

Сиромашните земји 
не можат да 
направат многу за 
климатските 
промени. 

Целосно се 
согласувам 29 отсто 23 отсто -6 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 13 отсто 17 отсто 4 отсто 

Климатските 
промени и 
глобалното 
затоплување се иста 
работа. 

Целосно се 
согласувам 36 отсто 26 отсто -10 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 5 отсто 16 отсто 10 отсто 

Климатските 
промени не влијаат 
на нашата земја. 

Целосно се 
согласувам 8 отсто 7 отсто -1 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 48 отсто 62 отсто 14 отсто 

Обновлива енергија 
се добива само кога 
времето е облачно 
или ветровито. 

Целосно се 
согласувам 11 отсто 9 отсто -2 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 16 отсто 31 отсто 15 отсто 

Климатските 
промени се Божја 
волја. 

Целосно се 
согласувам 15 отсто 13 отсто -2 отсто 

Воопшто не 
се согласувам 27 отсто 43 отсто 17 отсто 

 



                                                                                                                                      

1 
 

4.2. Ставови за потенцијални решенија за намалување на климатски 
промени 
 

На следниот сет ставови, што се однесува на потенцијално прифатливи 
решенија за намалување на климатските промени, граѓаните се согласни за 
многу работи кои се прикажани на графиконот под текстот. Најмногу согласни се 
дека фабриките за согорување отпад носат опасност од загадување на 
животната средина и вака размислуваат дури 88 отсто од граѓаните. Исто така, 
високи 86 отсто од граѓаните сметаат дека сончевата енергија е решение за 
загадениот воздух. Иако постоењето фабрики за согорување отпад не мора да 
значи загадување на животната средина per se, сепак генералниот долгогодишен 
сомнеж на јавноста кон тешката индустрија и кон работењето на фабриките по 
стандарди безбедни за животната средина, како и институционалното 
потфрлање при поставување механизми за контрола, регулирање  и 
санкционирање, несомнено придонел за овој силно изразен и јасен став на 
граѓаните.  

Граѓаните изразиле најголемо несогласување со ставот дека е залудно да се 
селектира кога целиот отпад завршува на исто место (18 отсто воопшто не 
се согласувам, 23 отсто главно не се согласувам), иако за една третина од 
испитаниците селектирањето отпад е залудно.  Искористувањето на реките за 
добивање електрична енергија е решение за кое 25 отсто од испитаниците не 
се согласуваат.  



 

П17. Ве молам кажете ми колку се согласувате со секој од следниве ставови: N=1200 
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Фабриките за согорување отпад носат опасност од
загадување на животната средина

Сончевата енергија е решение за загадениот воздух

Секое домаќинство треба да го селектира својот отпад

Поголем влог во образование за животна средина значи
влог за подобра иднина

Гасификацијата е решение за загадениот воздух

Реките треба да се користат за добивање електрична
енергија

Штедење електрична енергија е важно бидејќи со тоа се
ублажуваат климатските промени

Залудно е да селектирам кога целиот отпадот оди на едно
исто место

Купувањето само онолку колку што ми е потребно ќе
придонесе за заштита на животната средина

Целосно се согласувам Главно се согласувам Главно не се согласувам

Воопшто не се согласувам Не знам/Одбива да одговори



 

4.3. Ставови кои детерминираат општествено делување 
 

Третиот сет ставови и сфаќања разработуваат теми што детерминираат 
општествено делување. Она што може да се даде како општ заклучок е дека 
ставовите на испитаниците се разликуваат најмногу во несогласувањата.  

Девет од десет граѓани се речиси подеднакво согласни дека домашното 
воспитување и образованието придонесуваат кон навиките и свеста за 
животната средина. Ова е силен податок што укажува на тоа дека јавноста е 
свесна за улогата на семејството како фактор што придонесува за навиките 
на луѓето за животната средина, но и дека училиштето е најдоброто место 
за развивање на свеста на децата на оваа тема. Влогот во технолошки 
иновации за решавање на проблемот со климатските промени е став кој се 
наоѓа на третото место меѓу ставовите за кои граѓаните се најмногу согласни. 
Доколку се набљудуваат овие ставови низ одговорите на испитаниците кои 
сметаат дека поединецот не може да влијае за климатските промени, податоците 
укажуваат дека 91 отсто од оваа група испитаници (N=241) се согласуваат со 
тврдењето дека домашното воспитување придонесува кон навики и свест за 
климатски промени и исто толку сметаат дека училиштето придонесува кон овие 
навики. Екстремите (целосно се согласувам) укажуваат дека оваа група 
испитаници даваат поголема предност на домашното воспитување пред 
образованието. 

Особено се истакнува податокот дека граѓаните ги обележуваат климатските 
промени како проблем што е реален и се случува во моментот. Исто така тие не 
веруваат дека природата е доволно силна да се справи со негативните влијанија 
што ги предизвикува човекот, ниту пак се согласуваат со ставот дека луѓето 
имаат право да ја менуваат животната средина според нивните лични потреби. 
Меѓутоа овие ставови подлежат на можноста да потпаднат во категорија на 
општествено прифатливи одговори и затоа е потребно да се анализираат во 
комбинација со ставовите што детерминираат подготвеност за индивидуална 
акција како и ставовите поврзани со економска стабилност и егзистенција.  

Така на пример, дури 43 отсто од испитаниците не се согласуваат дека како 
поединци тие можат да влијаат за климатските промени, а речиси половина 
од нив би презеле нешто тогаш кога другите околу нив ќе го направат тоа. 
Понатаму, 35 отсто од испитаниците се согласуваат со ставот работам за 
егзистенција, дури и ако тоа оди на штета на животната средина. Дури 29 
отсто од испитаниците сметаат дека растот на економијата е во корелација со 
причинување штета на животната средина.  

Всушност овие податоци, заедно со почетното прашање за најголемите 
проблеми со кои се соочуваат граѓаните, би требало да претставуваат почетна 
точка при толкувањето и разбирањето на останатите ставови, бидејќи од нив 
точно се забележува мотивот, потенцијалот и поттикот за какво било 
општествено делување.  

 



П18. Ве молам кажете ми колку се согласувате со секој од следниве ставови: N=1200
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Домашното воспитување придонесува кон навиките што
луѓето ги имаат врз животната средина

Училиштето е најдобро место за развивање свест на децата
кон животна средина.

Треба да се вложува во технолошки иновации за решавање
на проблемот со климатските промени.

Растенијата и животните ги имаат истите права како и
луѓето

Владата треба да ги награди луѓето што придонесуваат за
намалување на климатските промени.

Информациите за климатските промени се важни за мене.

Климатските промени се неизбежни.

Ќе преземам нешто за намалување на климатските
промени тогаш кога сите други околу мене ќе го направат…

Природата е доволно силна да се справи со негативните
влијанија кои ги предизвикува човекот

Јас како поединец можам да влијаам на климатските
промени.

За да расте економијата неизбежна е штета врз животната
средина.

Луѓето имаат право да ја менуваат животната средина за да
им одговара на нивните лични потреби.

Рано да се каже дали климатските промени се навистина
проблем.

Работам за егзистенција, дури и ако тоа оди на штета на
животната средина.

Целосно се согласувам Главно се согласувам Главно не се согласувам Воопшто не се согласувам Не знам



 
5. Перцепција за одговорност и институционално делување 

 

Овој дел од истражувањето има за цел да ја утврди одговорноста, а со тоа и 
уделот што различни субјекти го имаат во делот на заштита на животната 
средина и намалување на климатските промени. Така, 66,8 отсто испитаници 
сметаат дека најголемата одговорност лежи во секој граѓанин и овој став повеќе 
го застапуваат најмладите испитаници од 15-18 години за разлика од 
повозрасните, жените повеќе од мажите и етничките Албанци повеќе од 
етничките Македонци. Во 58 отсто од случаите испитаниците ја посочиле 
Владата, додека бизнис индустријата е означена како најодговорна во 47,2 отсто 
од случаите. Големите светски сили се сметаат за најодговорни за решавање на 
овие проблеми во 45,4 отсто од случаите, додека локалните власти се сметаат 
за најодговорни во 34,5 отсто од случаите. Одговорноста на меѓународните 
организации за решавање на овие проблеми е истакната во 19,2 отсто од 
случаите. 

Иако одговорноста на Владата е рангирана на високо второ место, сепак на 
отвореното прашање „Што мислите дека треба да направи Владата за 
справување со климатските промени и зачувување на животната средина?“ 
најголемиот дел од испитаниците (40,5 отсто) немале одговор. Она што 
граѓаните го сметаат за потребно да се направи од страна на Владата може да 
се подели во три групи. Во првата група спаѓаат мерките и санкциите: повеќе 
мерки за заштита на животната сердина (9,2 отсто) и казни за тие што ја 
загадуваат животната средина (9,8 отсто). Во втората група спаѓаат 
испитаниците кои сметаат дека со пошумување (5,5 отсто) Владата би се 
справила со овие проблеми, додека во третата група спаѓаат субвенциите за 
соларни панели и колектори (5,3 отсто), еколошкиот транспорт (3,5 отсто) и 
гасификација (3 отсто) како дел од работите со кои би придонеле за решавање 
на овие проблеми. Околу 2,5 отсто од испитаниците одговориле дека Владата 
треба да се залага за едукација на населението за овие проблеми и околу 1,2 
отсто од испитаниците одговориле дека е потребно да се работи на подигање на 
свеста на населението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

П20. Што мислите дека треба да направи Владата за справување со климатските промени и 
зачувување на животната средина? N=1200 

 
 

6. Практики на граѓаните 
 

Третиот дел од ова истражување ја разработува темата практики на граѓаните 
поврзани со животната средина. Резултатите покажуваат дека речиси шест од 
десет граѓани немаат преземено конкретна активност која има цел да ја заштити 
животната средина. Само 18,6 отсто од испитаниците одговориле дека тие лично 
презеле активност, а 7,3 отсто одговориле дека тоа го прави некој друг што го 
познаваат. Најактивна категорија граѓани кои лично презеле активност се 
испитаниците на возраст од 15-18 години, машките повеќе од женските 
испитаници. Дека презеле конкретни активности повеќе се изјасниле 
испитаниците кои имаат завршено високо образование, кои живеат во урбана 
средина и кои имаат повисоки месечни примања за разлика од другите категории 
граѓани. Како најчести активности на граѓаните за заштита на животната средина 
се истакнати: селекција на отпад (22 отсто), чистење на околината (12 отсто), 
менување грејни тела и уреди за ладење (9 отсто) и пошумување (8 отсто).  
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Казни за несовесните загадувачи
Повеќе мерки за заштита на животната средина

Пошумување
Субвенции за соларни панели / колектори / …

Еколошки транспорт
Гасификација

Едукација на населението
Поголема контрола на фабрики

Повеќе еколошки програми
Рециклирање на отпад

Селекција и преработка на отпад
Подигање на свеста кај граѓаните

Поставување на канти за селективен отпад
Поредовно одржување на хигиена

Филтри на фабриките
Забрана за употреба на пластика

Спречување на сечењето на шумите
Помош во земјоделието

Да се намали цената на струјата
Ништо не може да направи

Друго
Без одговор



                                                                                                                                      

 

П21. Дали Вие лично или некој што го познавате сте презеле конкретни активности со цел 
заштита на животната средина? N=1200 

 

 

 

Преку следниот сет прашања мериме практики на граѓаните поврзани со 
активности што општо придонесуваат кон заштита на животната средина. Така, 
најпрактикувани активности се пешачењето (35 отсто редовно), рационалното 
користење на водата (34 отсто редовно) и користење енергетско ефикасни 
светилки во домот (39 отсто редовно).  

Редовно консумираат органска храна 15 отсто од испитаниците и речиси исто 
толку воопшто не практикуваат консумирање храна од органско потекло. 
Огревно дрво редовно користат 28 отсто од испитаниците, додека 35 отсто 
воопшто не користат. 

Повеќе од половина испитаници одговориле дека воопшто не практикуваат 
патување со авион. Можно објаснување за непрактикувањето на оваа активност 
ја поврзуваме со неможноста да се приуштат авионски билети или пак забрана 
и/или отежнати услови за патување поради пандемијата со Ковид-19 вирусот, 
одошто како непрактикување на активноста за заштита на животната средина. 
Понатаму, 47 отсто од граѓаните никогаш не компостирале и речиси исто толку 
(44 отсто) никогаш не одгледувале зеленчук или овошје за сопствени потреби. 
Очекувано, постојат значајни статистички разлики во одговорите за овие две 
активности кај испитаниците што живеат во рурална средина за сметка на оние 
испитаници кои живеат во урбана средина.  

Во поглед на активностите за кои се прави евалуација во графиконот подолу, 
нужно е да се напомене дека некои од нив зависат исклучиво од желбата и 
свеста на поединецот, но и дека дел од активностите зависат од условите 
(средината на живеење) и можностите. Така на пример, користење јавен превоз 
е можност и опција само за испитаниците чиишто општини обезбедуваат таква 
услуга, возењето велосипед/тротинет како активност се поврзува со 
инфраструктурната опременост на дадена општина или средина, понатаму, 
селектирањето отпад е поврзано со постоење специјални корпи за таа намена. 

18.6%

7.3%

8.7%

58.5%

6.3%

.6%

Да, јас лично

Да, некој што го познавам

Да, јас лично и некој што го 
познавам

Не

Не знам

Одбива да одговори



                                                                                                                                      

 

Оваа констатација е во насока на заклучокот дека покрај тоа што е потребно 
јакнење на свеста на граѓаните во поглед на определени активности, 
истовремено е потребна и многу поголема проактивна институционална, а оттука 
и општествена заложба за олеснување и поттикнување определени активности 
да станат редовна практика на општеството во целина.  

 

П23. Колку често Вие ги практикувате следниве активности: N=1200 

 

 

Следната анализа ги споредува активностите кои граѓаните ги посочиле како 
активности што многу влијаат за намалување на климатските промени и 
најчестите практики на граѓаните. Од податоците на графиконот подолу јасно се 
гледа дека граѓаните не практикуваат редовно активности кои ги посочиле како 
клучни за намалување на климатските промени. Ова укажува дека иако 
граѓаните се генерално  информирани како лично може да помогнат во 
намалување на овој глобален проблем, сепак низ резултатите од претходните 
анализи се доаѓа до заклучокот дека индивидуалната мотивираност и спремност 
за преземање каква било активност е на незавидно ниво.  
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Пешачам

Внимавам на потрошувачката на вода.

Користам енергетски ефикасни светилки

Консумирам органска храна

Користам дрва за греење

Создавам што помалку отпад од храна

Селектирам отпад

Одгледувам зеленчук/овошје за сопствени 
потреби

Користам јавен превоз

Донирам облека

Возам велосипед/тротинет до работа

Избегнувам производи во пластична 
амбалажа

Собирам отпадоци од јавни површини

Избегнувам да употребувам пластика

Не користам пластични кеси

Компостирам

Патувам со авион

Редовно Често Понекогаш Ретко Воопшто не практикувам



                                                                                                                                      

 

П22со23. Според Ваше знаење кои од следниве активности многу влијаат за намалување на 
климатските промени и дали редовно Вие ги практикувате: N=1200 (одговори на испитаници: 
редовното практикување на активности е вкрстено со активности кои многу влијаат за 

намалување на КП)  

 

 

Постои поделеност на граѓаните за подготвеноста да се вклучат во активности 
поврзани со заштита на животната средина. Запрашани: „Колку сте Вие лично 
подготвени (мотивирани) да се ангажирате во активности поврзани со заштита 
на животната средина?“ 19,3 отсто од испитаниците одговориле дека се целосно 
мотивирани, а 26,8 отсто се донекаде мотивирани. Поголема мотивација 
изразиле помладите испитаници со возрасна категорија од 18–29 години, 
испитаниците со завршено високо образование, за разлика од испитаниците со 
основно образование каде што мотивацијата е значително помала и 
испитаниците кои живеат во урбани средини за разлика од испитаниците од 
рурални средини.  
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Намалување на потрошувачката на 
производи во пластична амбалажа

Рационално користење на водата за пиење

Селекција /Рециклирање отпад

Собирање отпадоци од јавни површни

Користење енергетски ефикасни светилки

Возење велосипед

Пешачење

Користење јавен превоз

Компостирање

Намалување на отпадот од храна

Консумирање органска храна

Донирање облека

Многу влијае за намалување на КП Редовно практикувам



                                                                                                                                      

 

П25. Колку сте Вие лично подготвени (мотивирани) да се ангажирате во активности поврзани со 
заштита на животната средина?  N=1200 

 

 

Од испитаниците кои се изјасниле како подготвени да се вклучат во активности 
за заштита на животната средина, најголем дел од нив одговориле дека тоа би 
го направиле за подобар живот на идните генерации (25,4 отсто), поради 
љубовта кон животните и растенијата (22,8 отсто), поради лични убедувања (20,4 
отсто) и поради решавање конкретен проблем или потреба  (11,9 отсто).  Во 
однос на одговорите на различните групи граѓани според демографските 
фактори, нема статистички значителни разлики.  

 

П26. Што Ве поттикнува / мотивира да се вклучите во активностите за заштита на животната 
средина? N=554 

 

 
 

Испитаниците кои немаат мотивација се ангажираат во вакви активности како 
основна причина за ова истакнале дека тоа е загубено време и дека тие самите 
не можат ништо да променат (32,6 отсто) и речиси исто толку (33,6) сметаат дека 
тоа не ги засега нив, односно дека други се задолжени за ова.  
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Целосно сум мотивиран
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Одбива да одговори
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Лични убедувања

Љубовта кон животните/растенијата 
или живиот свет

Решавање конкретен проблем или 
потреба

Надградба на личните знаења, да 
научам нешто повеќе, нешто ново

Дружење и социјализација

Да бидам пример за останатите

За подобар живот на идните генерации

Користење на слободното време

Друго



                                                                                                                                      

 

Примерокот на оваа подгрупа е мал за да се извлекуваат статистички значајни 
разлики, меѓутоа вредно е да се напомене следнава констатација. Со исклучок 
на повозрасната категорија граѓани од 65 години нагоре, особено 
изненадуваат вкрстените податоци кај оваа група испитаници кои не се 
мотивирани да се ангажираат во активности за заштита на животната 
средина. Имено она што се истакнува е хомогеноста на одговорите меѓу 
групите што практично би значело дека немотивираноста на граѓаните не 
потекнува од разликите што луѓето ги имаат по однос на пол, возраст, 
средина на живеење или приходи, туку дека причината за ова е можеби 
многу подлабока, структурно втемелена и општествена.  

 
П27. Која е основната причина поради која не сте мотивирани да се ангажирате во активности 

за заштита на животната средина? N=599 

 

 

7. Средства за информирање и медиуми 
 

Јавното мислење во земјата го формираат над 10 телевизии со национална 
концесија на македонски и албански јазик што секојдневно информираат и 
организираат дебати по најактуелните прашања. Во информативниот простор 
дејствуваат голем број радиостаници, над 250 интернет портали и над еден 
милион профили на социјалните мрежи Фејсбук, Твитер, Инстаграм и други. 
Телевизијата останува највлијателен медиум во земјата што редовно го следат 
две третини од испитаниците. Социјалните медиуми се дел од животот 
секојдневно за 55 отсто од граѓаните, процент што од година за година 
значително е во пораст.  

И покрај зголемувањето на бројот различни комуникациски платформи и 
технологии, според резултатите на анкетата, телевизијата ја задржува својата 
позиција на најчест извор за информирање. Овој медиум за испитаниците со 

32.6%

33.6%

24.2%

7.5%

2.1%

Воопшто не верувам дека нешто можам да 
сменам / Тоа е загубено време без резултат

Тоа не е моја работа , други се задолжени за 
тоа

Немам посебна причина

Друго, што

Не знам / Одбива да одговори



                                                                                                                                      

 

својата достапност и интегрираност во секојдневните навики останува 
највлијателен вид на медиум. Испитаниците најмногу ѝ веруваат на Телевизија 
Сител (17,5 отсто), Канал 5 (16,9 отсто), Алсат М (13,8 отсто) и Телевизија Телма 
(9,5 отсто). Околу 10 отсто од испитаниците се изјасниле дека немаат доверба 
во ниту еден телевизиски канал.  

Онлајн изворите за информирање од своја страна се раздвојуваат на веб-
страници и социјални мрежи, иако во практиката тие делуваат како меѓусебно 
поврзани извори за информации, односно социјалните мрежи вообичаено ги 
користат веб-страниците како првичен извор за да ги преобјавуваат нивните 
информации на своите платформи и комуникациски канали. Меѓутоа овој процес 
може да биде и реверзибилен, во којшто веб-порталите ги користат социјалните 
медиуми како извор за креирање вести. 

Користењето на печатените медиуми, дневните и неделните весници, како 
извори на информации имаат позиција на стагнација или се во опаѓање. 

   

П31. Колку често ги користите овие медиуми/канали за да се информирате N=1200 

 

 
Од испитаниците кои редовно се информираат преку телевизијата, популацијата 
на  возраст од 65+ години е застапена со највисоки 96 отсто. Во исто време, со 
опаѓањето на возраста се намалува и процентот, при што најмладите 
испитаници на возраст од 15-18 години но и од 19-29 години најмалку се 
информираат преку телевизија.   
 

 
 
 

66%

55%

34%

11%

4%

3%

19%

16%

23%

15%

7%

5%

8%

7%

13%

21%

9%

11%

4%

4%

8%

17%

14%

16%

3%

18%

22%

36%

65%

65%

Телевизија

Социјални медиуми

Веб-страни/веб-
портали

Радио

Дневни весници

Неделни 
весници/Списанија

Редовно Често Понекогаш Ретко Воопшто не ги користам



                                                                                                                                      

 

 
П31соД2.3 Колку често ја користите телевизијата да се информирате? 

 

 
 

Високи 42,7 отсто од испитаниците во изминатите 6 месеци забележале 
актуализација на темите поврзани со климатските промени и животната средина 
во медиумите, додека 50,6 отсто се изјасниле негативно по ова прашање. Два 
доминантни извори за информирање за климатски промени и животната средина 
се телевизијата (46,5 отсто) и социјалните медиуми (35,6 отсто). Околу 7 отсто 
од испитаниците за овие теми се информираат преку специјализирани интернет 
портали/страни.  

 

П34. Од каде најчесто доаѓате до информации за климатските промени и животна средина? 
N=1200 

 
 

 
 

 

38% 40%
58%

79%
96%

15 до 18 19 до 29 30 до 49 50 до 64 65+

Редовно 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Воопшто не ги користам

46.5%

35.6%

6.8%

3.3%

1.4%

0.9%

0.7%

0.6%

0.5%

1.7%

1.4%

Телевизија

Социјални мрежи

Специјализирани интернет портали/интернет 
страници

Преку разговор со семејство/пријатели/соседи

Радио

Веб страницата (www.klimatskipromeni.mk)

Извештаи од проекти, студии

Министерство за животна средина и просторно 
планирање ( www.moepp.gov.mk)

Специјализирани списанија (на пример: научни 
списанија)

Не ме интересираат теми од овој вид

Не знам



                                                                                                                                      

 

8. Методологија на истражување 
За спроведување на истражувањето беше употребена квантитативна 
истражувачка методологија. Техниката за прибирање на податоците се состоеше 
од спроведување на интервју лице во лице со испитаници во нивните домови. За 
постигнување на целите на истражувањето беше изготвен прашалник од околу 
120 варијабли (прашања), од затворен и отворен вид комбинирано. 

За целите на ова истражување беше користена квантитативна истражувачка 
методологија на повеќе степен стратификуван репрезентативен примерок. 
Според гео-демографската структура на населението, Северна Македонија е 
поделена на осум региони: Скопски, Полошки, Пелагониски, Вардарски, 
Североисточен, Југоисточен, Југозападен и Источен регион, на урбани и рурални 
заедници. Бројот на испитаниците е пропорционален на вкупната популација во 
секој регион.  

Главниот примерок содржи 1200 домаќинства; Секое домаќинство го 
претставува испитаник на возраст од 15+ години.  

Во истражувањето беа вклучени вкупно 46 општини, со опфат во урбани и 
рурални средини, репрезентативно одбрани од сите осум статистички региони 
во земјава. Теренската работа се одвиваше од 12ти до  30ти Јули 2021 година. 

Статистичката грешка за истражувања од овој вид е + / -3 отсто, што е нормална 
девијација за овој репрезентативен примерок. 

 

9. Демографија 
 

Табела  % 
Пол Машки 49,5% 

Женски 50,3% 
Одбива да одговори 0,3% 

Возрасна 
граница 

15 до 29 22,7% 
30 до 49 36,1% 
50 до 64 23,6% 
65+ 17,6% 

Работен статус Вработен во приватен сектор 30,7% 
Вработен во државен сектор 17,3% 
Меѓународна институција 0,1% 
Невладин сектор 0,7% 
Невработен 12,4% 
Ученик / Студент 7,5% 
Домаќинка 5,2% 
Приватник/сопственик на бизнис 3,6% 
Хонорарец 0,9% 
Пензионер 18,9% 
Земјоделец 2,5% 



                                                                                                                                      

 

Нешто друго 0,3% 
Образование* Без образование / незавршено основно 2,3% 

Основно 17,0% 
Средно со три години 5,4% 
Средно 45,6% 
Вишо 8,9% 
Високо, М.р., Др. 20,1% 
Одбива да одговори 0,8% 

Етничка 
припадност* 

Македонец/ка 67,0% 
Албанец/ка 25,2% 
Србин/ка 1,5% 
Влав/инка 0,3% 
Турчин/ка 2,5% 
Ром/ка 2,5% 
Бошњак/чка 0,2% 
Друга 0,7% 

Брачен статус Во брак /со партнер 63,8% 
Неженет, немажена 24,5% 
Вдовец/ица 9,3% 
Разведен/а 1,8% 
Одбива да одговори 0,6% 

Регион Вардарски 7,3% 
Источен 8,6% 
Југозападен 10,8% 
Југоисточен 8,4% 
Пелагонија 11,6% 
Полог 15,1% 
Североисточен 8,1% 
Скопје 30,0% 

Место на 
живеење 

Град 60,9% 
Село 39,1% 

Просечен 
месечен 
приход* 

До  10000 ден. 4,1% 
10 000 - 18 000 ден. 13,1% 
18 000 - 25 000 ден. 17,4% 
25 000 - 40 000 ден. 25,6% 
Над 40 000 ден. 28,1% 
Не знам / Одбива да одговори 11,7% 

Приход од 
земјоделие 

Да 17,7% 
Не 82,3% 

*Некои демографски варијабли при анализа на податоците се споени со цел 
изведување правилни заклучоци.  

 

 

10. Aнекс – Прашалник за општа јавност 
ОПШТА ЈАВНОСТ - ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КЛИМАТCКИ ПРОМЕНИ И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА  



                                                                                                                                      

 

 
Адреса: ___________________________________________   Телефон______________________ 
 
Датум:________________   
 
Време на почеток _________  Време на завршување_________ Должина на интервјуто 
_________  
 
ВОВЕД И ПРЕТСТАВУВАЊЕ на анкетар  
 
Добар ден, моето име е__________ и работам како анкетар во Агенцијата за 
истражување Рејтинг од Скопје.  
За потребите на УНИЦЕФ Северна Македонија спроведуваме истражување поврзано со 
климатските промени и заштита на животната средина. Ова истражување го 
спроведуваме за да го разбереме подобро јавното мислење и ставовите за климатските 
промени и животната средина во Северна Македонија. 
Би Ви биле многу благодарни доколку прифатите да учествувате во ова истражување и 
со своите искрени одговори да придонесете УНИЦЕФ своите програми подобро да ги 
насочи кон потребите на децата и граѓаните, за подобар и поквалитетен живот. 
 
Вашето домаќинство случајно е избрано како дел од репрезентативен примерок за 
нашата земја и во анкетата учествувате целосно анонимно.  
За да учествувате во анкетата потребно е да имате наполнето 15 години.  
 
Разговорот би траел околу 25 минути, дали е сега добро време да поразговараме? 
ИЗЈАВА НА РОДИТЕЛ ЗА ДЕЦА ОД 15-17 ГОДИНИ  

Јас, _____________________, во својство на родител, свесно изјавувам дека 
дозволувам моето дете да одговара на анкета која ја спроведува Агенцијата Рејтинг од 
Скопје, од страна на анкетар__________________. Пред да ја дадам својата дозвола 
бев поучен дека анкетата е целосно анонимна и дека одговорите и податоците што ќе 
ги даде моето дете ќе се обработуваат групно, а ќе служат само за истражувачки цели.  

Потпис 

________________ 

Демографија (D1) 
 
D1.1 Регион: 
1. Вардарски  
2. Источен  
3. Југозападен  
4. Југоисточен  
5. Пелагонија  
6. Полог 
7. Североисточен  
8. Скопје 

 
D1.2. Општина на живеење:  
_______________________ (запишете ја општината) 
D1.3. Место на живеење:  

1. Град 
2. Село  

 
D1.4. Колку години живеете во Вашето место на живеење? _______________ 
(запишете со бројки) 



                                                                                                                                      

 

 
D1.5. Етничка припадност   

1. Македонец/ка 
2. Албанец/ка 
3. Србин/ка 
4. Влав/инка 
5. Турчин/ка 
6. Ром/ка 
7. Бошњак/чка 
8. Друга 

 
1. Ве молам да ми кажете кои се Вашите три главни проблеми/грижи во моментот?  
(инт.: Не читај. Спонтан одговор на испитаникот. Кодирај го одговорот во 
категориите подолу, ако не може да се кодира запиши во друго)  
 

            Проблем 1.1  
Прв 

проблем 

1.2  
Втор 

проблем 

1.3  
Трет 

проблем 
Невработеноста  1 1 1 
Ниските плати  2 2 2 
Нискиот/ лош животен стандард / сиромаштијата  3 3 3 
Корупцијата  4 4 4 
Недостаток на перспектива и можности за 
младите  

5 5 5 

Нестабилни приходи  6 6 6 
Криминал и насилство  7 7 7 
Лоши услови на Балканот  8 8 8 
Високи животни трошоци  9 9 9 
Недостаток на демократија и слобода на говор  10 10 10 
Меѓуетнички проблеми и тензии  11 11 11 
Иселување на младите заради лошите услови во 
државата  

12 12 12 

Лоши здравствени услуги  13 13 13 
Ниски пензии  14 14 14 
Лошо образование  15 15 15 
Загадување на воздухот и животната средина 16 16 16 
Деликвенција на млади 17 17 17 
Злоупотреба на деца 18 18 18 
Климатски промени /Глобално затоплување 19 19 19 
Пандемијата со Ковид-19 20 20 20 
Друго, што______________________________ 21 21 21 

Нема проблем  22 22 22 
Одбива да одговори (инт.: не читај)  23 23 23 
    
ДЕЛ1. ЗНАЕЊЕ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА/ ОПШТЕСТВОТО/ ЛУЃЕТО 

 

2. Која е Вашата прва помисла кога ќе го слушнете поимот климатски промени? 
(инт.: отворено прашање, запиши целосен одговор) 

 



                                                                                                                                      

 

99. Не знам/БО (инт.: не читај) 

 

3. На скала од 1 до 10, каде што 1 означува воопшто не сум загрижен/а, а 10 многу 
сум загрижен/а, колку сте загрижени за климатските промени? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Воопшто не сум загрижен       Многу сум 
загрижен 
 
98. Без одговор (инт.: не читај) 
99. Не знам/Не сум слушнал за климатски промени (инт.: не читај) 
 
4. Според Вас, дали би рекле дека климатските промени влијаат врз квалитетот на 
животот на децата:  
 
1. Многу негативно 
2. Главно негативно 
3. Ниту позитивно, ниту негативно 
4. Главно позитивно или 
5. Многу позитивно 
9. Не знам (инт.: не читај) 
99. Одбива да одговори (инт.: не читај) 
 

5. Со кои од следниве тврдења се согласувате: 

1. Климатските промени се пред сè предизвикани од човечки фактори  
2. Климатските промени се пред сè природен феномен 
3. Климатските промени се подеднакво предизвикани и од човекот но и од природата 
4. Ниту едно, бидејќи климатските промени не се случуваат 
9. Не знам (инт.: не читај) 
99. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
6. Според Вас, дали и колкава промена постои за секоја од следниве појави во 

изминатите 10 години? За секоја промена што ќе Ви ја прочитам кажете ми 
дали се случува почесто, поретко или нема промена: 
 

Појава Се 
случуваат 
почесто/ 
повеќе 

Се 
случуваа

т 
поретко/ 
помалку 

Нема 
промена 

Не знам/ 
Б.О 

(инт.: не 
читај) 

6.1 Топлотни бранови 1 2 3 9 
6.2 Студени бранови 1 2 3 9 
6.3 Поместување на годишните 
времиња 

1 2 3 9 

6.4 Сушни периоди 1 2 3 9 
6.5 Врнежи  1 2 3 9 
6.6 Поплави 1 2 3 9 



                                                                                                                                      

 

 

7. Според Вас, кои се последиците од климатските промени? (инт.: спонтано 
прашање, можни се повеќе одговори) 

1. Повеќе дожд 
2. Помалку дожд 
3. Поплави 
4. Суши 
5. Топлотни бранови 
6. Студени бранови 
7. Уништување на шумите 
8. Изумирање на животните и растенијата 
9. Недостаток од храна 
10. Недостаток од вода за пиење 
11. Повеќе болести/вируси 
12. Борба за опстанок на човештвото 
13. Ништо, климатските промени не постојат 
14. Нешто друго (запишете) __________________________ 
15. Не знам (инт.: не читај) 
16. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 

8. Според Вашето знаење, на скала од 1 до 5, каде што 1 означува многу влијае 
- а 5 означува воопшто не влијае, во која мера секоја од следниве 
активности влијаат за намалување на климатските промени? 
 

6.7 Изумирање на животните и 
растенијата 

1 2 3 9 

6.8 Оштетување на посевите 
предизвикано од инсекти /болести 

1 2 3 9 

6.9 Шумски пожари 1 2 3 9 
6.10 Земјотреси 1 2 3 9 

Активности 1-
многу 
влијае 

2 3 4 5-
воопшто 

не 
влијае 

Не 
знам/ 
Б.О 

(инт.: 
не 

читај) 
8.1 Пешачење 1 2 3 4 5 9 
8.2 Возење велосипед 1 2 3 4 5 9 
8.3 Користење јавен превоз 1 2 3 4 5 9 
8.4 Селекција /Рециклирање отпад 1 2 3 4 5 9 
8.5 Користење енергетски ефикасни светилки  1 2 3 4 5 9 
8.6 Консумирање органска храна 1 2 3 4 5 9 
8.7 Собирање отпадоци од јавни површни 1 2 3 4 5 9 
8.8 Поставување сончеви панели за топла 
вода во градот и околината 

1 2 3 4 5 9 

8.9 Рационално користење на водата за 
пиење 

1 2 3 4 5 9 

8.10 Садење растенија, пошумување 1 2 3 4 5 9 
8.11 Редуцирање и повторна употреба на 
отпадот 

1 2 3 4 5 9 



                                                                                                                                      

 

 
9. Дали би рекле дека во последните десет години квалитетот на водата е: 
 

1. Подобрен 
2. Не е значајно променет 
3. Влошен 
4. Не знам/Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
10. Дали би рекле дека во последните десет години квалитетот на воздухот е: 
 

1. Подобрен 
2. Не е значајно променет 
3. Влошен 
4.  Не знам/Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
11. Што според Вас најмногу придонесува кон климатски промени? (можни се 
повеќе одговори) 
 
1. Индустрија  
2. Енергетика (производство на електрична енергија) 
3. Транспорт и  сообраќај 
4. Градежништво 
5. Загревање на домаќинства со нееколошки енергенси  
6. Загревање на индустрија (греење на мали и поголеми фирми) 
7. Горење отпад на диви депонии  
8. Земјоделие (на пр. потпалување на стрништа и земјоделски посеви, користење 
хемикалии) 
9. Сточарство 
10. Друго, што (запишете)______________________________________ 
11. Не знам/Одбива да одговори (инт.: не читај) 
 
12. Според Ваше знаење, кои од овие гасови придонесуваат за климатски 
промени? (Можни се повеќе одговори) 
 
1. ПМ 10 

8.12 Компостирање – одвојување на 
органскиот отпад (зеленчук, овошје, лисја и 
слично) и преработка во органско ѓубриво) 

1 2 3 4 5 9 

8.13 Употреба на енергетско ефикасни уреди 
во домаќинството 

1 2 3 4 5 9 

8.14 Донирање облека 1 2 3 4 5 9 
8.15 Намалување на отпадот од храна 1 2 3 4 5 9 

8.16 Намалување на потрошувачката на 
производи во пластична амбалажа 

1 2 3 4 5 9 

8.17 Дигитализација на работењето  1 2 3 4 5 9 

8.18 Поставување сончеви панели на куќите и 
зградите за производство на електрична 
енергија  

1 2 3 4 5 9 

8.19 Помалку патување со авион 1 2 3 4 5 9 

8.20 Користење на дрва за греење  1 2 3 4 5 9 



                                                                                                                                      

 

2. Јаглерод диоксид 
3. Озон 
4. ПМ 2,5 
5. Метан 
6. Сулфур диоксид 
7. Јаглерод моноксид 
8. Ниту едно од горенаведените 
9. Друго, што (запишете)______________________________________ 
10. Не знам(инт.: не читај) 
11. Одбива да одговори(инт.: не читај) 
 
 
(ИНТ.: Само ако на П11=5- Загревање на домаќинства со нееколошки енергенси )  
14. Според Ваше мислење, на скала од 1 до 10, каде што 1 означува воопшто не 
влијае, а 10 означува многу влијае, ве молам да ми кажете во која мера секој од 
наведените енергенти кои би можеле да се користат за загревање на 
домаќинствата влијаат врз загадување на воздухот? 
 

 Енергент -                                                                     
+ 

Не знам 
/Одбива 

14.1 Огревно дрво 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
14.2 Јаглен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
14.3 Нафта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
14.4 Пелети 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
14.5 Разни отпадни материи 

(лакирано дрво, пластика 
итн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

14.6 Гас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
14.7 Сонце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

 

ДЕЛ 2. СТАВОВИ КОН КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

 
15. Ве молам погледнете ја следнава листа и заокружете ги трите прашања што 
Ве загрижуваат најмногу. (ИНТ.:. Покажи ја листата. Заокружете само три 
прашања од списокот. Ако испитаникот не знае премини на следно прашање) 
 
1. Загадување на воздухот 
2. Загадување на реките, езерата и морињата 
3. Поплави 
4. Суши 
5. Диви депонии  
6. Лошо управување со отпад  
7. Сообраќаен метеж (Автомобилска култура)  
8. Генетски Модифицирана храна (ГМО) 
9. Покачените температури на Земјата 
10. Прекумерно користење на ресурсите на Земјата 
11. Истребување/изумирање на животински и растителен свет 
12. Радиоактивен отпад 
13. Пренаселеност 
14.Ништо од горенаведеното 
15. Друго, што_________________________(запишете) 



                                                                                                                                      

 

 

А. Мислења на граѓаните/групата  

Следуваат сет прашања за кои е потребно да ми кажете дали и колку се согласувате со 
истите. Нема правилни и погрешни одговори, важно е да го кажете вашето мислење. 

16. Ќе ви прочитам повеќе ставови. Ве молам кажете ми дали целосно се 
согласувате, главно се согласувате, главно не се согласувате или воопшто не се 
согласувате дека:  

Став Целосно 
се 

согласув
ам 

Главно 
се 

согласу
вам 

Главно 
не се 

согласу
вам 

Воопшто 
не се 

согласув
ам 

Не 
знам/Одби

ва да 
одговори 
(инт.: не 

читај) 
16.1 Луѓето мораат да се 
хранат со месо за да 
преживеат. 

1 2 3 4 9 

16.2 Опстанокот денес е 
многу поважен отколку да се 
грижиме за тоа што ќе се 
случува во иднина. 

1 2 3 4 9 

16.3 Вегетаријанците се 
хранат нездраво. 

1 2 3 4 9 

16.4  Луѓето што живеат во 
град загадуваат повеќе од 
луѓето што живеат на село.  

1 2 3 4 9 

16.5 Сиромашните земји не 
можат да направат многу за 
климатските промени.  

1 2 3 4 9 

16.6 Климатските промени и 
глобалното затоплување се 
иста работа. 

1 2 3 4 9 

16.7 Климатските промени ќе 
го подобрат времето 
(климата) во земјата.  

1 2 3 4 9 

16.8 Климатските промени ќе 
го намалат квалитетот на 
живот за идните генерации. 

1 2 3 4 9 

16.9  Климатските промени не 
влијаат на нашата земја. 

1 2 3 4 9 

16.10  Обновлива енергија се 
добива само кога времето е 
облачно или ветровито.  

1 2 3 4 9 

16.11  Климатските промени 
се Божја волја. 

1 2 3 4 9 

16.12 Нормално е да се 
менува климата, отсекогаш 
се менувала 

1 2 3 4 9 

 
 
 

Б. Ставови за потенцијални решенија за намалување на климатски промени  



                                                                                                                                      

 

 
Следува сет на ставови што се однесуваат на потенцијални решенија за намалување 
на климатските промени.  

17. Ве молам кажете ми дали целосно се согласувате, главно се согласувате, 
главно не се согласувате или воопшто не се согласувате дека:  

Став Целосн
о се 

согласу
вам 

Главно 
се 

согласу
вам 

Главно 
не се 

согласу
вам 

Воопшт
о не се 
согласу

вам 

Не 
знам/Одбив

а да 
одговори 
(инт.: не 

читај) 
17.1 Фабриките за согорување 
отпад носат опасност од 
загадување на животната 
средина.  

1 2 3 4 9 

17.2 Гасификацијата е решение 
за загадениот воздух. 

1 2 3 4 9 

17.3 Сончевата енергија е 
решение за загадениот воздух. 

1 2 3 4 9 

17.4 Реките треба да се користат 
за добивање електрична 
енергија. 

1 2 3 4 9 

17.5 Секое домаќинство треба 
да го селектира својот отпад. 

1 2 3 4 9 

17.6 Залудно е да селектирам 
кога целиот отпад оди на едно 
исто место. 

1 2 3 4 9 

17.7 Купувањето само онолку 
колку што ми е потребно ќе 
придонесе за заштита на 
животната средина. 

1 2 3 4 9 

17.8 Поголем влог во 
образование за животна 
средина значи влог за подобра 
иднина.  

1 2 3 4 9 

17.9 Штедење електрична 
енергија е важно бидејќи со тоа 
се ублажуваат климатските 
промени  

1 2 3 4 9 

17.10 Доколку купам еколошко 
возило од ЕУ, ќе платам понизок 
данок за увоз. 

1 2 3 4 9 

 
В. Ставови кои детерминираат делување на општеството 
 
18. Ве молам кажете ми дали целосно се согласувате, главно се согласувате, 
главно не се согласувате или воопшто не се согласувате дека: 
 

Став 
 

 

 

Целосн
о се 

согласу
вам 

Главно 
се 

согласу
вам 

 

Главно 
не се 

согласу
вам 

Воопшт
о не се 
согласу

вам 

Не 
знам/О
дбива 

да 
одгово

ри 
(инт.: 



                                                                                                                                      

 

 
ДЕЛ 3. ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА ОДГОВОРНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО ДЕЛУВАЊЕ 

 

19. Кога зборуваме за заштита на животната средина и намалување на климатски 
промени, кои три од следниве би рекле дека се најодговорни за тоа:  

(можни се три одговори)  

 Прв 
одговорен 

Втор 
одговорен 

Трет 
одговорен  

не 
читај) 

18.1 Климатските промени се 
неизбежни  

1 2 3 4 9 

18.2 Јас како поединец можам да 
влијаам на климатските промени. 

1 2 3 4 9 

18.3 Ќе преземам нешто за 
намалување на климатските промени 
тогаш кога сите други околу мене ќе 
го направат тоа.  

1 2 3 4 9 

18.4 Владата треба да ги награди 
луѓето што придонесуваат за 
намалување на климатските 
промени. 

1 2 3 4 9 

18.5 Рано е да се каже дали 
климатските промени се навистина 
проблем. 

1 2 3 4 9 

18.6 Информациите за климатските 
промени се важни за мене.  

1 2 3 4 9 

18.7 Работам за егзистенција, дури и 
ако тоа оди на штета на животната 
средина.  

1 2 3 4 9 

18.8 Луѓето имаат право да ја 
менуваат животната средина за да 
им одговара на нивните лични 
потреби. 

1 2 3 4 9 

18.9 Растенијата и животните ги 
имаат истите права како и луѓето 

1 2 3 4 9 

18.10 Природата е доволно силна да 
се справи со негативните влијанија 
кои ги предизвикува човекот 

1 2 3 4 9 

18.11 Треба да се вложува во 
технолошки иновации за решавање 
на проблемот со климатските 
промени.  

1 2 3 4 9 

18.12 За да расте економијата 
неизбежна е штета врз животната 
средина.  

1 2 3 4 9 

18.13 Домашното воспитување 
придонесува кон навиките што луѓето 
ги имаат врз животната средина 

1 2 3 4 9 

18.14 Училиштето е најдобро место 
за развивање свест на децата кон 
животна средина. 

1 2 3 4 9 



                                                                                                                                      

 

1. Секој граѓанин 1 1 1 
2. Владата  2 2 2 
3. Локалните власти (Општините) 3 3 3 
4. Големите светски сили  4 4 4 
5. Меѓународните организации  5 5 5 
6. Бизнис индустријата 6 6 6 
7. Невладини организации за животна средина  7 7 7 
8. Јавно претпријатие за комунална хигиена 8 8 8 
9. Некој друг, 
кој______________________________ 

9 9 9 

98. Ниту еден 10 10 10 
99. Одбива да одговори (инт.: не читај)  11 11 11 
 
 
20. Што мислите дека треба да направи Владата за справување со климатските 
промени и зачувување на животната средина?(инт.: отворено прашање, запиши 
целосен одговор)  
_________________________________________________________________________
__ 

99. Без одговор (инт.: не читај) 
 

ДЕЛ 4. ПРАКТИКИ НА ГРАЃАНИТЕ 
21. Дали Вие лично или некој што го познавате сте презеле конкретни активности 
со цел заштита на животната средина? 

1. Да, јас лично 
2. Да, некој што го познавам 
3. Да, јас лично и некој што го познавам 
4. Не (прескок) 
5. Не знам (инт.: не читај) (прескок) 
6. Одбива да одговори (инт.: не читај) (прескок) 

 
(ИНТ.: Само ако П21=1,2,3)  
22. Каква активност било тоа? (отворено прашање) 
________________________________________________________________________ 

23. Колку често Вие ги практикувате следниве активности: 
Активности 

Редовно 
(речиси 

секој 
ден) 

Често 
(неколку 

пати 
неделно) 

Понекогаш 
(два до три 

пати 
месечно) 

Ретко 
(еднаш 

месечно, 
неколку 

пати 
годишно) 

Воопшт
о не 

практик
увам 

23.1 Пешачам 1 2 3 4 5 
23.2 Возам велосипед/тротинет 
до работа 

1 2 3 4 5 

23.3 Користам јавен превоз 1 2 3 4 5 
23.4 Селектирам отпад 1 2 3 4 5 
23.5 Користам енергетски 
ефикасни светилки 

1 2 3 4 5 

23.6 Консумирам органска храна 1 2 3 4 5 



                                                                                                                                      

 

23.7 Собирам отпадоци од јавни 
површини 

1 2 3 4 5 

23.8 Внимавам на 
потрошувачката на вода. 

1 2 3 4 5 

23.9 Одгледувам 
зеленчук/овошје за сопствени 
потреби 

1 2 3 4 5 

23.10 Не користам пластични 
кеси 

1 2 3 4 5 

23.11 Избегнувам да 
употребувам пластика 

1 2 3 4 5 

23.12 Донирам облека 1 2 3 4 5 
23.13 Компостирам – одвојување 
на органскиот отпад (зеленчук, 
овошје, лисја и слично) и 
преработка во органско ѓубриво 

1 2 3 4 5 

23.14 Создавам што помалку 
отпад од храна 

1 2 3 4 5 

23.15 Патувам со авион 1 2 3 4 5 
23.16 Користам дрва за греење 1 2 3 4 5 
23.17 Избегнувам производи во 
пластична амбалажа 

1 2 3 4 5 

 
24. Што од следново имате/поседувате во Вашиот дом? 
 
Опции Да Не Не знам 
24.1 Енергетско ефикасни прозори и врати  1 2 9 
24.2 Изолација на ѕидови (стиропор или 
тервол) 

1 2 9 

24.3 Изолација на кров (стиропор или тервол) 1 2 9 
24.4 Сончев колектор за топла вода 1 2 9 
24.5 Сончеви фотоволтаици (Соларен 
системи) 

1 2 9 

24.6 Енергетски ефикасен уред за греење 1 2 9 

24.7 Енергетски ефикасен уред за ладење 1 2 9 
 
 
25. Колку сте Вие лично мотивирани да се ангажирате во активности поврзани со 
заштита на животната средина? 
 

1. Целосно сум мотивиран 
2. Донекаде сум мотивиран 
3. Донекаде не сум мотивиран  
4. Воопшто не сум мотивиран  
5. Не знам (инт.: не читај; оди на П28) 
6. Одбива да одговори (инт.: не читај; оди на П28) 

 
(ИНТ.: Само ако П25=1,2)  
26. Што Ве поттикнува / мотивира да се вклучите во активностите за заштита на 
животната средина? (спонтано, не ги читај одговорите) 

1. Лични убедувања  
2. Љубовта кон животните/растенијата или живиот свет 



                                                                                                                                      

 

3. Решавање конкретен проблем или потреба   
4. Надградба на личните знаења, да научам нешто повеќе, нешто ново   
5. Дружење и социјализација  
6. Да бидам пример за останатите   
7. За подобар живот на идните генерации 
8. Користење на слободното време  
9. Финансии  
10. Кариера 
11. Друго, што? (запишете)_____________________________ 
12. Не знам/Одбива да одговори (инт: не читај) 

 
(ИНТ.: Само ако П25=3,4)  
27. Која е основната причина поради која не сте мотивирани да се ангажирате во 
активности за заштита на животната средина?  

1. Воопшто не верувам дека нешто можам да сменам / Тоа е загубено време без 
резултат  

2. Тоа не е моја работа , други се задолжени за тоа    
3. Немам посебна причина (инт: не читај)  
4. Друго, што? (запишете) _______________________________________________

  
5. Не знам / Одбива да одговори (инт: не читај) 

 
Сет прашања за животен стандард и куповна моќ 
 
28. Според Вас, кое од следниве тврдења најдобро го опишува моменталниот 
животен стандард во земјата?  
 

1. Животниот стандард е неподнослив  
2. Тешко е да се живее, но подносливо   
3. Животниот стандард не е многу добар, но ниту многу лош  
4. Животниот стандард е добар, но може да биде и подобро  
5. Животниот стандард е одличен  
6. Не знам (инт.: не читај) 
7. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
29. Која од следниве изјави важи за Вас? 

 
1. Можам да купам се што ќе посакам  
2. Можам да купам малку повеќе од она што е неопходно  
3. Можам да го купам само неопходното  
4. Не можам да го купам дури ни неопходното  
5. Не знам (инт.: не читај) 
6. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
 
30. Дали очекувате дека во следната година Вашиот животен стандард: 

 
1. Ќе се подобрува  
2. Ќе се влошува  
3. Нема значајно да се менува  
4. Не знам (инт.: не читај) 
5. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
ДЕЛ 5. МЕДИУМИ И ИНФОРМИРАЊЕ 

 



                                                                                                                                      

 

31. Колку често ги користите следните извори за да се информирате? 
 
 

Редовно 
(речиси секој 

ден) 

Често 
(неколку 

пати 
неделно) 

Понекогаш 
(два до три 

пати 
месечно) 

Ретко 
(еднаш 

месечно) 

Воопшт
о не ги 
користа
м 

31.1 Телевизија 1 2 3 4 5 

31.2 Радио 1 2 3 4 5 

31.3 Веб-страни/веб-
портали 

1 2 3 4 5 

31.4 Дневни весници 1 2 3 4 5 

31.5 Неделни весници/ 
Списанија 

1 2 3 4 5 

31.6 Социјални 
медиуми  

1 2 3 4 5 

 
 
ИНТ.: Ако на П33.1 испитаникот даде одговор од 1-4 за телевизија прашај:  
32. Како извор на вести, на кој домашен телевизиски канал најмногу му верувате?   

1. МТВ 1 - Прв програмски сервис (Државно) 
2. МТВ 2 - Втор програмски сервис (Државно) 
3. МТВ Сат - Прв програмски сервис преку сателит (Државно) 
4. МРТ - Собраниски сервис  (Државно) 
5. Алфа (Државно) 
6. Алсат-М (Државно) 
7. Канал 5 (Државно) 
8. Сител (Државно) 
9. ТЕЛМА (Државно) 
10. 21 ТВ (КОМПАНИ 21- М) (Државно) 
11. ШЕЊА Скопје (Државно) 
12. НОВА Скопје (Државно) 
13. КЛАН МАКЕДОНИЈА Тетово (Државно) 
14. ТВ 24 Вести  (Државно) 
15. Канал 5 Плус (Државно) 
16. Наша ТВ (Државно) 
17. ТВ Сонце (Државно) 
18. Локални ТВ канали  
19. Некој друг канал 
20. Ниту еден 
21. Не знам / одбива да одговори (инт: не читај) 

 
33. Дали во изминатите 6 месеци сте забележале актуализација на темите 
поврзани со климатските промени и животната средина во медиумите? 

1. Да   
2. Не   
9.  Не знам  (инт.: не читај) 
99. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 



                                                                                                                                      

 

34. Од каде најчесто доаѓате до информации за климатските промени и животна 
средина? 

1. Телевизија 
2. Радио 
3. Специјализирани интернет портали/интернет страници 
4. Социјални мрежи 
5. Извештаи од проекти, студии 
6. Специјализирани списанија (на пример: научни списанија) 
7. Весници, печатени медиуми 
8. Веб страницата (www.klimatskipromeni.mk) 
9. Министерство за животна средина и просторно планирање ( www.moepp.gov.mk) 
10. Преку разговор со семејство/пријатели/соседи 
11. Не ме интересираат теми од овој вид 
12. Друго (наведете)  _______________ 
13. Не знам (инт.: не читај) 
14. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 
35. Кои меѓународни организации ги поврзувате со климатски промени и животна 
средина? (инт.: не читај. Спонтан одговор на испитаникот. Кодирај го одговорот во 
категориите подолу, ако не може да се кодира запиши во друго) 

1. Светска банка 
2. Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) 
3. GIZ (Рурален развој, Влада и демократија, Животна средина и климатски 

промени, Економски развој и вработување) 
4. UNICEF 
5. USAID 
6. UNDP 
7. Европска Унија (ЕУ) 
8. Друга (наведете која)_______________________ 
9. Не знам (инт.: не читај) 
10. Одбива да одговори (инт.: не читај) 

 

ДЕМОГРАФИЈА D2  
 
D2.1 Пол   

1. Машки   
2. Женски   
3. Одбива да одговори  

  
D2.2 Возраст: ____________________ години (запишете со бројки) 
 
D2.3 Возрасна граница:  

1. 15 до 18  
2. 19 до 29  
3. 30 до 49  
4. 50 до 64  
5. 65 +  

 
D2.4 Брачен статус  

1. Во брак /со партнер  
2. Неженет, немажена  

http://www.klimatskipromeni.mk/
http://www.moepp.gov.mk/


                                                                                                                                      

 

3. Вдовец/ица  
4. Разведен/а  
9. Одбива да одговори  

 
D2.5 Образование 

1. Без образование / незавршено основно  
2. Основно   
3. Средно со три години   
4. Средно  
5. Вишо   
6. Високо, М.р., Др. 
7. Одбива да одговори  

 
D2.6 Работен статус   

1. Вработен во приватен сектор   
2. Вработен во државен сектор  
3. Меѓународна институција 
4. Невладин сектор  
5. Невработен   
6. Ученик / Студент   
7. Домаќинка  
8. Приватник/сопственик на бизнис  
9. Хонорарец  
10. Пензионер 
11. Земјоделец  
12. Нешто друго, што______________(запишете) 
 

D2.7 Колкав беше просечниот месечен приход за вашето домаќинство во текот 
на последните три месеци?  
 

1. До  10000 ден.  
2. 10 000 - 18 000 ден.   
3. 18 000 - 25 000 ден.   
4. 25 000 - 40 000 ден.   
5. Над 40 000 ден. 
9.   Не знам / Одбива да одговори  

 
D2.8 Дали имате приход од земјоделие во вашето домаќинство? 
 

1. Да 
2. Не 

 
D2.9 Дали во последните 10 години во Вашето домаќинство сте имале случај на 
трајно иселување од државата? Ако сте имале, поради која причина било тоа? 

 
1. Да, иселување поради продолжување на образование 
2. Да, поради работа  
3. Да, поради друга причина 
4. Не сме имале случај на иселување. 
9. Одбива да одговори (инт.: не се чита) 
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