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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА  

- РЕЈТИНГ НА ПOЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ- 

-РЕЈТИНГ НА ИНСТИТУЦИИ- 

-РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-  

19 Декември, 2010 година 

Почитувани, 

 

Помеѓу 10-14 Декември 2010 година, Институтот за Политички Истражувања од Скопје 

спроведе телефонска анкета на репрезентативен примерок од 1100 испитаници со цел да 

се увидат перцепциите на граѓаните за работата на институциите и како овие видувања се 

рефлектираат врз рејтингот на политичките партии и врз најистакнатите политичари и 

носители на јавни функции. Како и во претходното истражување, основен критериум при 

изборот на темите за истражување беше нивната актуелност, а со оглед дека анкетата беше 

спроведена пред годишното обраќање на претседателот на Република Македонија во 

Собранието, во истражувањето беа вметнати и две прашања преку кои граѓаните ја оценуваа 

работата на претседателот во контекст со прашањето за името како најактуелна 

политичка активност директно поврзана со македонските евроатлантски аспирации, како и 

компарација на досегашната дипломатската активност на актуелниот со претходниот 

претседател на РМ, со оглед дека надлежностите и работата на претседателот се 

најексплоатирани токму во надворешната политика.  

 

Последното 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 

Анкетниот прашалник се состоеше од пет прашања на кои испитаниците ги дадоа следните 

одговори. Вообичаено со ПРВОТО ПРАШАЊЕ се мереше рејтингот на политичките партии. 

Според истражувањето, иако имаше интензивирана политичка активност и значајни 

настани во последните два месеци, не се забележуваат осцилации во поддршката кај 

најголемите политички субјекти, што може да се забележи доколку се направи компарација 
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на резултатите со претходните две истражувања на Институтот за политички истражувања 

од Скопје.  

Dokolku utre se odr`uvaat parlamentarni izbori za koja partija bi glasale? 

    14 Dekemvri 3 Dekemvri 15 Noemvri 

Nema da glasam   29,5 28 27,6 

Druga   0,8 2,3 2,1 

Ne znam/nema odgovor   20,7 25,1 24,4 

SDSM   11,4 11,3 11,5 

VMRO-DPMNE   23,3 23,1 23 

DUI   6,9 6,3 6,5 

DPA   2,6 2,2 2,9 

DOM   0,8 / / 

LDP   0,9 0,6 0,6 

VMRO-Narodna   0,7 / / 

Nova Demokratija   1,8 1,1 1,4 

Obedineti za Makedonija   0,5 / / 

Dokolku utre se odr`uvaat parlamentarni izbori za koja partija bi 

glasale?
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Во ВТОРОТО ПРАШАЊЕ граѓаните даваа позитивно или негативно мислење за работата на 

истакнати политичари и носители на јавни функции, каде испитаниците беа најпозитивни 

во оценката на Претседателот и Премиерот на РМ, а притоа се направи компарација и со 

претходно истражување спроведено во Октомври.  

Kakvo e va{eto mislewe za slednite li~nosti? 

  Pozitivno Negativno Pozitivno Negativno 

Ali Ahmeti 25 57,3 25,5 52,5 

Branko Crvenkovski 29,1 61,5 28,3 63,5 

\orge Ivanov 45,7 44,8 47 42,3 

Menduh Ta~i 13,7 72,5 10,8 74,2 

Nikola Gruevski 45,9 46,8 47 46,4 

Trajko Veljanovski 39,6 39,2 37,3 44,8 

 oktomvri dekemvri 
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На ТРЕТОТО ПРАШАЊЕ се мереше работата на Собранието, Владата, Претседателот и 

опозицијата во Република Македонија. Граѓаните ги оценуваа овие институции на скала до 

пет, каде пет беше најдобрата оцена за нивната работа. Слично како и во претходното 
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прашање, најдобро беа оценети работата на Владата и Претседателот на Република 

Македонија.  

 

 

Во ЧЕТВРТОТО ПРАШАЊЕ повторно со оценување на скала каде 5 е највисока оценка, се 

направи, компарација на досегашната дипломатската активност на актуелниот со 

претходниот претседател на РМ, и притоа се сумираа резултатите во средна оцена. 

Заклучокот е дека граѓаните се позадоволни од работата на полето на дипломатијата од 

актуелниот Претседател на Република Македонија.  

 

Na skala do 5 ocenete ja diplomatskata aktivnost i kontaktite so 

stranskite pretstavnici na prethodniot i aktuelniot Pretsedatel? 

Ѓорге Иванов 2,97 

Бранко Црвенковски 2,36 
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Na skala do 5 ocenete ja diplomatskata aktivnost i kontaktite 

so stranskite pretstavnici na prethodniot i aktuelniot 

Pretsedatel?

 

На последното ПЕТТО ПРАШАЊЕ од ова истражување граѓаните го оценуваа ставот и 

политиката на Претседателот на РМ во однос на спорот со името со Република Грција и 

притоа повеќе од половината анкетирани како позитивен го оценија ставот и 

политиката на Претседателот во насока на решавање на спорот со името.  

Kako ja ocenuvate politikata i rabotata na 

Pretsedatelot vo odnos na pra{aweto za imeto?

53,4

39,6

6,9

0

10

20

30

40

50

60

pozitivno negativno ne znam/nema odgovor
 



    

            

 6 

 

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. 

 

Институтот за Политички Истражувања од Скопје е формиран во март 2010 година од страна 

на членовите на истражувачкиот центар на Институтот за Демократија. Истражувањата на 

јавното мислење се спроведуваат според стандардизирана методологија за испитување која 

е унифицирана и тестирана од страна на Институтот за Политички Истражувања. За 

релевантноста и точноста на резултатите е одговорен Институтот и неговите членови зад кои 

стои 11 годишно работно искуство во оваа област.  

 

Со почит, 

 

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) 

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје 

тел. +389 2 3078 319 

 

Владимир Божиновски 

моб. 070 269 828 

 


