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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА  

- РЕЈТИНГОТ НА ПOЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ - 

 

8.12.2010 година 

 

Почитувани, 

 

Помеѓу 3 - 5 декември 2010 година, Институтот за Политички Истражувања од Скопје 

спроведе телефонска анкета на 1110 испитаници со цел да се измери рејтингот на 

политичките партии и нивните лидери, во контекст на последните најавиод политичките 

партии за можни предвремени парламентарни избори. 

 

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 две прашања на кои испитаниците ги дадоа следните 

одговори.  

 

Во ПРВОТО ПРАШАЊЕ се мереше рејтингот на политичките партии. Според 

истражувањето, најголем рејтинг во моментов има ВМРО-ДПМНЕ со 23,1%, по што следува 

Социјалдемократскиот сојуз со 11,3%. Останатите партии од македонскиот блок уживаат 

доверба помала од 1%. Во албанскиот блок партии, најголем рејтинг има Демократската 

унија за интеграција со 6,3%, по која следуваат Демократската партија на Албанците со 2,2% 

и Нова Демократија со 1,1%.Процентот на неопределените испитаници и оние кои не дале 

одговор на ова прашање е 32,1%, додека 21% од испитаниците изјавиле дека нема да 

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

  Procent 

  

nema da glasam 28 

druga 2,3 

ne znam/nema odgovor 25,1 

VMRO DPMNE 23,1 

SDSM 11,3 

DUI 6,3 

DPA 2,2 

ND 1,1 

LDP 0,6 

Vkupno 100 
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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 т.е. 23,9% по кој следува лидерот на 

Социјалдемократскиот сојуз, Бранко Црвенковски со 8,6%. Кај албанскиот политички блок 

најголем рејтинг ужива лидерот на ДУИ, Али Ахмети со 6,3% по кој следува лидерот на ДПА, 

Мендух Тачи кој има рејтинг од 2,3%, а потоа следи лидерот на Нова Демократија, Имер 

Селмани со 1,5%. На ниеден политичар не му веруваат 38,6% од испитаниците. 

 

Vo koj politi~ar imate najgolema doverba? 

  Procent 

  

nieden 38,6 

drug 3,5 

ne znam/nema odgovor 14,3 

Nikola Gruevski 23,9 

Branko Crvenkovski 8,6 

Ali Ahmeti 6,3 

Menduh Ta~i 2,3 

Imer Selmani 1,5 

Jovan Manasievski 0,5 

Radmila [ekerinska 0,5 

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, 

 

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) 

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје 

тел. +389 2 3078 319 

 

Владимир Божиновски 

моб. 070 269 828 

 


