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Анкета: Признавање на Косово како независна држава 
  

 
Помалку од половина од граѓаните на Република Македонија, 41,4% 

одговориле позитивно на прашањето- Дали се согласувате Република Македонија 
да го признае Косово како независна држава? Од останатите испитаници 34,1% не 
се согласуваат Македонија да го признае Косово како независна држава, а 24,5% 
од испитаниците дале друг одговор или не знаеле. 

 
Со очекуваното повторно актуелизирање на прашањето за Косово, Центарот за 
Истражување и Креирање Политики на 24 и 25 април ја спроведе оваа анкета. 
Истата е работена според репрезентативен примерок од 1100 испитаници со 
запазени критериуми за етничка полова и регионална припадност. 
 
Спротивставени се бројките доколку се анализираат одговорите според етничка 
припадност. Ако на ова прашање позитивно одговориле 92,8% од испитаниците 
Албанци, а помалку од 4% одговориле со „Не“ или „Не знам“, кај Македонците 
позитивно одговориле 20,3% додека 47% не се согласуваат, а 32,5% од прашаните 
македонци не знаат или дале друг одговор. Во табелата подоле се дадени 
податоците за сите етнички заедници.  
 
Прашање: Дали се согласувате Република Македонија да го признае Косово како независна држава? 

 Македонец Албанец Турчин Ром Србин Други... 
Да 20,3% 92,8% 73,3% 38,7% 16,6% 25% 

Не 47% 3,5% 8,8% 32,2% 45,8% 50% 

Друго/ 
Не знам 

32,5% 3,5% 17,7% 29% 37,5% 25% 

 
Табела 1:Етничка припадност 

 

Споредено со претходното истражување спроведено во периодот од 6-8 март, на 
ист репрезентативен примерок, овој пат се забележува благ пораст во генералното 
мислење кај испитаниците кои биле ЗА и пад во одговорите кои значат ПРОТИВ 
признавање на Косово . Од тогашните 35%,9, денес 41,4% од испитаниците се за 
признавање на Косово како независна држава. Според претходното истражување, 
во март дури 45,8% од граѓаните биле против признавањето на Косово, а 18,2% 
дале други одговори или не знаеле. 
 
По прашањето за маркацијата на границата поставено во претходното 
истражување, 55,5% од испитаниците се изјасниле дека прво треба да се маркира 
границата па да се признае Косово, 29,1% сметале дека маркацијата не е 
приоритет, а 15,4% од испитаниците дале друг одговор. Тука за 74% од 
македонците приоритет е маркирањето на границата, додека пак 85% од албанците 
сметаат дека е поважно да се признае независноста на Косово.  
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Резултатите од анкетите се објавени на интернет страната на Центарот- 
www.crpm.org.mk. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Центарот за Истражување и Креирање Политики ја користи оваа 
прилика да ја најави големата јавна трибина која ја организира на 11 мај на 
тема „Нато и ЕУ интеграции и пропратни импликации“. Овој настан го 
организираме во предворјето на изборната кампања со цел да ја 
потенцираме важноста на овие процеси кои очигледно ќе бидат фрлени во 
сенка на кратко со оглед на политичката атмосфера во државава. Повеќе 
информации, како и покани за учество и присуство, за овој настан на кои 
свои излагања ќе имаат истакнати професори и акадамски научници од 
Македонија и соседните држави ќе добиете наскоро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За повеќе информации обратете се кај наведените контакти: 
Центарот за Истражување и Креирање Политики; тел: 02/ 3216 646 
Башким Бакиу- координатор за анкетирање во ЦИКП; тел: 070 226 127 


