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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 

 

- РЕЈТИНГОТ НА ПOЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ – 

-РАБОТА НА ВЛАДА- 

-ЕВРО-ИНТЕГРАЦИИ- 

-АКТУЕЛНИ ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА- 

 

 

04.11.2011 година 

 

Почитувани, 

 

Во периодот помеѓу 28 Октомври и 1 Ноември 2011 година, Институтот за Политички 

Истражувања од Скопје спроведе телефонска анкета на 1119 испитаници кои одговараа 

на 16 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. Во 

истражувањето исто така беа вклучени и прашања со цел да се детектираат ставовите на 

граѓаните за новата Влада, како и перцепциите и афинитетите во однос на актуелните 

политички прашања, особено оние поврзани со македонските евро-интеграции. 

 

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. Резултатите од ова 

истражување покажуваат стабилизација на рејтингот на партиите во пост-изборниот период 

при што доаѓа до определено зголемување на разликата меѓу власта и опозицијата, што 

беше карактеристично и по претходните изборни циклуси. На второто прашање се мереше 
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довербата во политичарите во Република Македонија. И овие резултати го следат трендот 

кој се забележува во резултатот од претходните одговори, односно најпопуларен политичер 

е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, по кој следат лидерите на СДСМ, ДУИ и ДПА. 

Во следните неколку прашања  се  истражуваше перцепцијата на граѓаните во однос на 

новата Владата, при што беше поголем процентот од испитаниците кои дадоа позитивна 

оценка за нејзината работа и претпоставуваат задоволителни резултати од нејзиниот иден 

ангажман.  Македонските евро-интеграции се наметнаа како следна тема на истражувањето 

со оглед на актуелните случувања во изминатиот месец. Иако желбата за членство во ЕУ е 

сеуште изразито висока, се појавува тренд на извесен пад во поддршката како реакција на 

директната конфронтација помеѓу ЕУ аспирациите и уставното име, чија промена се 

наметнува како услов за понатамошна европска интеграција, а поттикнато од неодамнешниот 

прогрес-репорт во кој беше изоставена придавката македонски. Ова може да се детектира од 

одговорите на неколку прашања кои ја третираат оваа проблематика. Во последните 

прашања се направи обид за детекција на ставовите во однос на слободата на медиуми и 

прекинувањето на пописот како актуелни теми со висок приоритет и зачестена 

фрекфенција на јавен интерес.    
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Dali smetate deka novata Vlada }e gi ispolni predizbornite 
vetuvawa? 

  Procent 

  

Da 47.2 

Ne 37 

Ne znam/nema odgovor 15.8 

Vkupno 100 

 

 

 

 

Dali spored vas, ovaa Vlada e reformska? 

  Procent 

  

Da 45.8 

Ne 37.6 

Ne znam/nema odgovor 16.6 

Vkupno 100 

 

 

 

 

Dali ste zadovolni od novite kadrovski re{enija vo Vladata? 

  Procent 

  

Da 42.1 

Ne 39.1 

Ne znam/nema odgovor 18.9 

Vkupno 100 
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Dali smetate deka e opravdana reakcijata na Vladata do EU poradi 
izostavuvawe na pridavkata "makedonski" od izve{tajot na 

Evropskata Komisija? 

  Procent 

  

Da 70.6 

Ne 12.7 

Ne znam/nema odgovor 16.7 

Vkupno 100 

 

 

 

Dali ja opravduvate reakcijata na organizacii i zdru`enija od 
Makedonija koi ispratija protestni pisma do [tefan File poradi 

izostavuvawe na pridavkata "makedonski" vo izve{tajot na 
Evropskata Komisija? 

  Procent 

  

Da 70.2 

Ne 12.3 

Ne znam/nema odgovor 17.5 

Vkupno 100 

 

 

 

Koe tvrdewe e poto~no: 

  Procent 

  

Vladata ne saka da vlezeme 
vo EU i NATO i ja nosi RM 
vo me|unarodna izolacija 

29.3 

Vladata pravi se {to e vo 
nejzina mo} za da staneme 
~lenka vo EU i NATO 

54.8 

Ne znam/nema odgovor 15.9 

Vkupno 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 

 

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) 

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје 

тел. +389 2 3078 319 

www.ipis.org.mk  

http://www.ipis.org.mk/

