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Соопштение до медиумите     17 април 2014 
 
 
 
 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО ВРСКА СО 
ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 

 
 
Институтот за демократија во периодот од 22 март до 6 април 2014 

година спроведе истражување на јавното мислење во врска со прашања 

кои се однесуваат со можноста на граѓаните слободно да го изразат 

својот став на изборите и рејтинзите на политичките партии во Република 

Македонија пред предвремените парламентари избори кои треба да се 

одржат на 27 април 2014 година.  

 

Истражувањето е спроведено преку теренската анкета, „лице в лице“ 

интервјуа на 1000 случајно избрани испитаници. Примерокот е повеќе-

етапен примерок кој ја следи географската дистрибуција на население 

според региони и поделен на 100 основни примерочни единици. За избор 

на испитаници во секое домаќинство користен е методот на „последен 

роденден“. Примерокот е репрезентативен на ниво на целата територија, 

според пол, возраст и етничка припадност. Сите податоци подлежат на  

статистичка грешка од ±3,1%. Истражувањето е спроведено и е во 

сопственост на  Институтот за демократија. 

 

Со почит,  

 

Институт за демократија 

 

Во прилог следуваат резултатите од истражувањето: 
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1. Колку се согласувате со изјавата дека изборите во оваа држава се 
слободни? 

  Процент 

  Воопшто не се согласувам 13,9 

Делумно не се согласувам 13,3 

Ниту се согласувам, ниту не се 
согласувам 

26,9 

Делумно се согласувам 18,2 

Целосно се согласувам 17,3 

Не знам и без одговор 10,5 

Вкупно 100,0 

 

 

2. Дали сметате дека гласачите се поткупувани? 

  Процент 

  Воопшто не се поткупувани 11,8 

Ретко се поткупувани 26,1 

Често се поткупувани 30,5 

Многу често се поткупувани 24,5 

Не знам и без одговор 7,1 

Вкупно 100,0 

 

3. Дали сметате дека гласачите се заплашувани со насилство на гласачките 
места? 

  Процент 

  Воопшто не се заплашувани 26,5 

Ретко се заплашувани 29,2 

Често се заплашувани 20,9 

Многу често се заплашувани 14,1 

Не знам и без одговор 9,3 

Вкупно 100,0 

 

4.  Дали сметате дека вестите ја фаворизираат владејачката партија? 

  Процент 

  Воопшто не ја фаворизираат 6,2 

Ретко ја фаворизираат 16,8 

Често ја фаворизираат 35,4 

Многу често ја фаворизираат 35,8 

Не знам и без одговор 5,8 

Вкупно 100,0 
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5.  Дали сметате дека новинарското покривање на изборите е фер? 

  Процент 

  Воопшто не е фер 16,8 

Ретко е фер 30,4 

Често е фер 30,2 

Многу често е фер 10,3 

Не знам и без одговор 12,2 

Вкупно 100,0 

 

 

6. Дали сметате дека на гласачите им е понуден вистински избор на изборите? 

  Процент 

  Воопшто не им е понуден вистински 
избор 

9,8 

Ретко им е понуден вистински избор 32,4 

Често им е понуден вистински избор 33,9 

Многу често им е понуден вистински 
избор 

13,4 

Не знам и без одговор 10,5 

Вкупно 100,0 

 

 

7. Доколку утре се одржат парламентарни избори за која политичка партија е 
најверојатно дека ќе гласате? 

  Процент 

  АПМ – АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА 
МАКЕДОНИЈА 

,3 

ВМРО-ДПМНЕ 24,9 

ВМРО-НП ,4 

ГРОМ 2,3 

ДОСТОИНСТВО ,5 

ДУИ 8,7 

ДПА 5,6 

НДП ,6 

СДСМ 19,7 

Друга 1,5 

Нема да гласам 10,5 

Не знам 10,5 

Не знам и без одговор 14,4 

Вкупно 100,0 
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Пол 

  Процент 

  Маж 50,7 

Жена 49,3 

Вкупно 100,0 

 

Возраст 

  Процент 

  18-29 31,5 

30-39 17,5 

40-49 16,3 

50-64 22,6 

65+ 12,1 

Вкупно 100,0 

 

Образование 

  Процент 

  основно и помалку 18,8 

средно 51,4 

вишо и високо 29,8 

Вкупно 100,0 

 

 

Етничка припадност 

  Процент 

  Македонец 67,3 

Албанец 25,3 

Турчин 2,8 

Ром 2,9 

Србин ,8 

Влав ,5 

Бошњак ,1 

Друго ,3 

Вкупно 100,0 

 


