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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 

 

- АКТУЕЛНИ ПЕРЦЕПЦИИ ЗА НАЈАВЕНИОТ БОЈКОТ НА ОПОЗИЦИЈАТА - 

 

01.03.2013 година 

 

Почитувани, 

 

Во периодот помеѓу 25 до 28 февруари 2013 година, Институтот за Политички 

Истражувања од Скопје спроведе телефонска анкета на 1110 испитаници кои го даваа 

своето мислење за повеќе актуелни политички прашања поврзани со најавениот бојкот на 

локалните избори од страна на опозицијата.  

 

Ова истражување беше спроведено според стадардизиран прашалник и врз основа на 

стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во 

примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, 

старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и 

соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална 

средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во 

примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.  

Dali go poddr`uvate napu{taweto na parlamentot od strana na 
pratenicite od opozicijata se do proglasuvawe na predvremeni 

parlamentarni izbori? 

  Procent 

Da 34.6 

Ne 54.1 

Ne znam/nema odgovor 11.4 

Vkupno 100.0 

  

Dali spored vas treba da se raspi{at predvremeni 
parlamentarni izbori so cel da se re{at aktuelnite politi~ki 

problemi vo Makedonija? 

  Procent 

Da 32.4 

Ne 57.0 

Ne znam/nema odgovor 10.5 

Vkupno 100.0 
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Dali smetate deka e ispravna odlukata za bojkot na lokalnite 
izbori? 

  Procent 

Da 20.8 

Ne 65.6 

Ne znam/nema odgovor 13.6 

Vkupno 100.0 

  

Spored vas dali me|unarodnata zaednica vinata za bojkotot ja 
locira pove}e kaj vlasta ili kaj opozicijata? 

  Procent 

kaj vlasta 23.3 

kaj opozicijata 40.8 

Ne znam/nema odgovor 35.9 

Vkupno 100.0 

  
Dali smetate deka seu{te ima prostor za politi~ki dogovor 

pome|u SDSM i VMRO-DPMNE, so cel opozicijata da zeme 
u~estvo na izborite? 

  Procent 

Da 62.4 

Ne 27.4 

Ne znam/nema odgovor 10.2 

Vkupno 100.0 

 

 

НАПОМЕНА: 

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните 

преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка 

грешка  која  изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот 

можат да се движат во тој интервал. 

 

Со почит, 

Владимир Божиновски 

 

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) 

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје 

тел. +389 2 3078 319 

www.ipis.org.mk  


