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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 

- РЕЈТИНГОТ НА ПOЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ – 

-АФИНИТЕТИ КАЈ НЕОПРЕДЕЛЕНИ ГЛАСАЧИ- 

29.04.2011 година 

Почитувани, 

Во периодот помеѓу 17-20 Април 2011 година, Институтот за Политички Истражувања од 

Скопје спроведе телефонска анкета на 1110 испитаници со цел да се измерат ставовите на 

граѓаните за нивната поддршка на политичките партии и нивните лидери, како и за 

перцепциите и афинитетите кај неопределените гласачи на следните парламентарни избори 

во Република Македонија.  

 

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 

 

Во ПРВОТО ПРАШАЊЕ се мереше рејтингот на политичките партии. Резултатите од ова 

истражување соодветствуваат со оние од претходното, при што нема големи поместувања 

во рејтинзите на политичките партии. Како и претходно најголем рејтинг во моментов има 

владејачката ВМРО-ДПМНЕ, по што следуваат СДСМ, ДУИ, ДПА и НДП.  Процентот на 

неопределените испитаници и оние кои не дале одговор на ова прашање се движи во 

рамките на очекувањата и соодветствува на претходните истражувања. На ВТОРОТО 

ПРАШАЊЕ се мереше довербата во политичарите во Република Македонија. На отворената 

листа кај која испитаниците се одлучуваат само за еден политичар, најголем рејтинг има 

лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски по кој следува лидерот на 

Социјалдемократскиот сојуз, Бранко Црвенковски, додека кај албанскиот политички блок 

најголем рејтинг ужива лидерот на ДУИ, по кој следува лидерот на ДПА, Мендух Тачи, 

лидерот на Нова Демократија, Имер Селмани и Руфи Османи. Во ТРЕТОТО ПРАШАЊЕ од 
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ова истражување се мереше ставот на граѓаните во насока на нивните желби за тоа кој би 

сакале да го видат како победник, односно која партија посакуваат да победи на следните 

парламентарни избори. И во овој случај, соодветно на рејтингот на политичките партии, 

најголем дел од граѓаните, односно четвртина од вкупниот број испитаници посакуваат да 

победи ВМРО-ДПМНЕ, при што соодносот со опозиционата СДСМ останува ист. Преку ова 

прашање се мери потенцијалот на политичките партии кај неопределените гласачи, кои во 

овој случај, како што тоа го покажуваат и резултатите од анкетата, најголемите политички 

партии вкупно имаат за околу 3,6% повисока афирмативна перцепција од нивните актуелни 

рејтинзи, која произлегува од неопределените испитаници. Со оглед на искуството од 

претходните избирачки циклуси каде на гласање излегуваат 4% до 7% од неопределените 

гласачи, резултатите од ова прашање го антиципираат и можниот исход од изборите по 

предизборната кампања на политичките партии, односно ефектуираните афинитети  од 

неопределените избирачи. 

 

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

  Fev. 2011 Mart 2011 April 2011 

  

nema da glasam 27.7 24.9 25.1 

Druga 
1.8 4.5 

0.5 

ne znam/nema odgovor 20.8 19.7 17.9 
VMRO DPMNE 23.5 23.6 23 
SDSM 13 13.3 13.9 
DUI 7 7.6 7.1 
DPA 3.2 3.5 3.9 
ND 2 2 2.2 
NDP     2.3 
LDP 1.1 1 1.4 
OM / /  1.3 
VMRO - Narodna / / 0.9 
DOM / /  0.5 
Vkupno 100 100 100 
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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 

моб. 070 269 828 

 

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) 

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје 

тел. +389 2 3078 319 


