ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА
- РЕЈТИНГОТ НА ПOЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ –

04.11.2012 година
Почитувани,
Во периодот помеѓу 29 октомври до 1 ноември 2012 година, Институтот за Политички
Истражувања од Скопје спроведе телефонска анкета на 1115 испитаници кои одговараа
на повеќе актуелни политички прашања како дел од редовните испитувања на јавното
мислење со цел да се измерат ставовите на граѓаните за нивната поддршка на политичките
партии и нивните лидери.
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.
РЕЗУЛТАТИ
Во првото прашање се мереше рејтингот на политичките партии и коалиции, односно
коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и најновата коалиција на СДСМ (вклучувајки ги ВМРО-НП, ОМ,
ЛДП и Достоинство). Резултатите од ова истражување покажуваат стабилен рејтинг на
најголемите партии без позначајни позитивни или негативни отстапувања во однос на
претходното истражување кое беше спроведено во мај 2012 година. На второто прашање се
мереше довербата во политичарите во Република Македонија. И кај овие резултати нема
поголеми поместувања, односно го следат трендот кој се забележува во резултатите од
претходните истражувања, каде што најпопуларен политичер сеуште е лидерот на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски, по кој следат лидерите на СДСМ, ДУИ и ДПА.
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Za koja partija bi glasale dokolku parlamentarnite izbori bi se
odr`ale slednata nedela?
Procent
niedna
druga
ne znam/nema odgovor
koalicija SDSM
koalicija VMRO-DPMNE
DUI
DPA
NDP
Vkupno

14,1
0,7
34,3
16,5
22,5
6,5
3,9
1,3
100,0
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Dokolku samo vie bi odlu~uvale, koj politi~ar bi go izbrale kako iden
premier na RM?
Procent
nieden
drug
ne znam/nema odgovor
Branko Crvenkovski
Nikola Gruevski
Ali Ahmeti
Menduh Ta~i
Rufi Osmani
Radmila [e}erinska
Zoran Zaev
Vkupno

21,9
0,4
27,7
8,1
23,3
6,2
3,4
1,3
4,0
3,6
100,0
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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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