
    

            

 

 

ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ 

 

 

11.11.2012 година 

 
 
Во периодот помеѓу 24-27 октомври 2012 година, Институтот за Политички Истражувања од 

Скопје (ИПИС), на барање на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија 

спроведе телефонска анкета на 1115 испитаници како дел од редовните мерења на ставовите на 

граѓаните во однос на нивната доверба и перцепции за работата на Претседателот на Република 

Македонија.  

 
 
Истражувањето на јавно мислење беше спроведено според стадардизиран прашалник и врз 

основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република 

Македонија. Во примерокот беа запазени сите релевантни демографски 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. 

Во анкетата беа опфатени повеќе прашања кои се однесуваат на работата на Претседателот при 

што беше подготвена и компаративна анализа со претходно спроведените истражувања.  

 

 

Во однос на прашањето: Какво е вашето мислење за Претседателот на Република 

Макеоднија д-р Ѓорге Иванов? - 58,4% се изјасниле позитивно, 23.2% негативно, додека 

18.4% одговориле со незнам / немам одговор. Во прилог се компаративните резултати во 

однос на истото прашање од октомври 2010 до октомври 2012 година: 

 



    

            

 

 

Во однос на прашањето: Дали сметате дека Претседателот Иванов чесно ја извршува 

својата функција? – 73.1% одговориле позитивно, 15.5% одговориле негативно и 11.4% 

немале одговор или одговориле со незнам. 

 

 

 

Комплетните резултати од истражувањето ќе бидат презентирани од страна на Кабинетот на 

Претседателот на Република Македонија. 



    

            

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  
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