TADIĆ, NIKOLIĆ, PA DAČIĆ
BEOGRAD, 09. april 2012. (FoNet) - Ispitivanje javnog menjenja, koje je
uradila agencija Faktor plus, pokazalo je da bi u ovom trenutku za
predsedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića na izborima
glasalo 35,8 odsto, a za kandidata koalicije okupljene oko Srpske
napredne stranke Tomislava Nikolića 35,7 odsto ispitanika.
Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić ocenio je da će se između
Tadića i Nikolića do samih izbora voditi "žestoka" borba, koja će
sigurno uticati i na rezultate njihovih stranaka, odnosno koalicija.
"Ukoliko ne bude nekih spektakularnih rezultata, mislim da će Tadić i
Nikolić ući u drugi krug predsedničkih izbora", rekao je on i dodao da
se na "čvrstom" trećem mestu, sa 11,2 odsto glasova podrške, nalazi
kandidat koalicije Socijalistička partija Srbije-Partija ujedinjenih
penzionera Srbije - Jedinstvena Srbija Ivica Dačić.
Istraživanje, koje je rađeno od 2. do 8. aprila na uzorku od 1.160
ispitanika, pokazalo je i da bi za predsedničkog kandidata Pokreta
Preokret Čedomira Jovanovića glasalo 5,6 odsto, kandidata Demokratske
stranke Srbije Vojislava Koštunicu četiri odsto, kandidata Srpske
radikalne stranke Aleksandra Martinovića 3,6, a kandidata Ujedinjenih
regiona Srbije Zorana Stanković jedan odsto birača.
Pejić je objasnio da su se u međuvremenu, pojavili novi kandidati,
ispred SRS Jadranka Šešelj, kao i muftija Muamer Zukorlić koji nisu
obuhvaćeni ispitivanjem javnog mnjenja.
Rezultati ispitivanja pokazuju i da će 70 odsto ispitanika na
predsedničkim izborima podržati predsedničkog kandidata stranke ili
koalicije za koju će glasati na parlamentarnim izborima, 17 odsto njih
neće, a 13 odsto ne zna kako će glasati.
Kada je reč o podršci strankama i koalicijama na predstojećim
parlamentarnim izborima tu nema većih promena u odnosu na prethodno
istraživanje, rekao je Pejić precizirajući da je razlika između stranaka
koje su okupljene oko DS i SNS i dalje oko četiri odsto.
Za koaliciju koju predvodi DS glasalo bi 29,4 odsto birača, za koaliciju
okupljenu oko SNS 33,4 odsto, a za koaliciju SPS-PUPS-JS 11,6 odsto
birača.
Pokret Preokret bi podržalo 6,3 odsto, SRS 5,7 odsto, DSS 5,5 odsto, URS
3,4 odsto, dok bi stranke manjina dobile podršku od tri odsto birača.
Prema rezultatima ispitivanja javnog mnjenja, 50 odsto ispitanika je
navelo da izborne kampanje ne utiču na njihov izbor, 26 odsto je reklo
da veoma malo utiču, 18 odsto da utiču donekle, a samo šest odsto da
utiču u velikoj meri.

Takođe, predizborne kampanje su marketinški dobre, ali neuverljive za 38
odsto ispitanika, 23 odsto ih ne prati, 17 odsto smatra da su
ponižavajuće za građane, 14 odsto da izgledaju kao i rad samih stranaka,
a samo osam odsto kaže da su uverljive i iskrene.
Čak 34 odsto ispitanika je navelo i da veoma malo veruje partiji kojoj
daje svoj glas, 33 odsto je reklo da ne veruje uopšte, 23 odsto veruje
donekle, a 10 odsto veruje u velikoj meri.
"I dalje u Srbiji ne postoji poverenje ne samo generalno u partije, već
i u partije za koje se glasa. To pokazuje da se i dalje glasa protiv, a
ne za, što nije dobro jer bi nas sve više radovalo da građani glasaju za
neki program i svog kandidata, a ne da glasaju protiv nekog", naglasio
je Pejić.
Većina ispitanika veruje i da će predstojeći izbori biti regularni - 26
odsto u potpunosti i 32 odsto uglavnom, dok 24 odsto smatra da neće biti
regularni, a 18 odsto ne zna.
Većina ispitanika veruje da ćemo posle izbora živeti isto - 38 odsto,
malo bolje 20 odsto i sedam odsto znatno bolje, dok 19 odsto misli da
ćemo živeti znatno gore, a 16 odsto malo gore, pokazalo je istraživanje.

