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ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЈТИНГОТ НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ

Помеѓу 27-28 Март 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна
телефонска анкета за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република
Македонија.

МЕТОДОЛОГИЈА
Истражувањето 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 според поделбата од 2002 година.

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Анкетниот прашалник се состоеше од едно прашање со цел да се измери рејтингот на
Кандидатите за Претседател на Република Македонија. Одговорите се прикажани во
табелата и графиконот подолу
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За кој кандидат ќе гласате во вториот круг на Претседателските избори?
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*Резултатите се прикажани врз база на проценти од вкупниот број на избирачи,
односно за Иванов во моментов би гласале 25,4% од 1 792 082 граѓани со право на глас,
а за Фрчкоски 13,8% од 1 792 082 граѓани со право на глас. 15% од 1 792 082 граѓани со
право на глас се уште не се определиле, а 45,8% изјавиле дека нема да гласаат. Во
методологијата на ДИК, процентите се прикажуваат врз база на избирачите кои
гласале, односно само од излезените гласачи (1 011 441 гласачи во првиот круг), а
не од нивниот вкупен број (1 792 082 гласачи во РМ)
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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 +/- 3,1% . Поради тоа сите резултати

претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,
Владимир Божиновски - Институт за Демократија (ИДСЦС)
Моб. +389 70 26 98 28
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