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“Ако сте имали неку дилему зашто је Александар Вучић решио да актуелне градске
челнике “затури” и потисне на изборној листи, као и у кампањи СНС-а за предстојеће
београдске изборе, разјашњење те мистерије можете наћи у одговору на једно питање у
нашој последној анкети”, каже за Данас Ђорђе Вукадиновић, главни уредник и
руководилац истраживачког тима НСПМ, који је спровео истраживање у периоду од 26.
јануара до 3. фебруара, на репрезентативном узорку од 1200 испитаника.

   На директно питање “Да ли мислите да би садашња градска власт требало да буде
промењена?”, половина свих испитаника у овој анкети (46,8 одсто) одговорила је
потврдно, док свега 32,7 процената мисли супротно, односно има поверења у гарнитуру
која руководи Београдом (20,5 одсто нема став). “То практично значи да чак и значајан
проценат оних који кажу да ће гласати за СНС или СПС заправо не подржава актуелну
градску власт – за коју Александар Вучић каже да је “најбоља у историји”. Да тако стоје
ствари зна вероватно и Вучић, па је зато, с једне стране, предузео ову маскараду са
скривањем Малог и Весића иза разних доктора и јавних личности. Истовремено, с друге
стране, решио је да сам и лично узме учешће у кампањи на начин који је апсолутно
непримерен функцији и улози шефа државе”, рекао је Вукадиновић.
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Што се самих рејтинга тиче, Вукадиновић истиче да је овај пут примењен тзв. “изборни”,
а не стандардан статистички узорак. “То конкретно значи да смо овај пут
пропорционално повећали број пензионера и, уопште, удео старије популације у узорку
зато што они у већем проценту излазе на гласање у односу на млађу популацију”, каже
Вукадиновић. “Другим речима, дали смо режиму одређену “фору”, а опозицију мало
“затегли” и можда за нијансу “оштетили” – и опет, када саберете све проценте, видимо
да опозиционих гласача има нешто више (“Само је питање ко ће боље мотивисати своје,
односно обесхрабрити супарничке гласаче – а у томе је, нажалост, до сада власт обично
била успешнија”). По Вукадиновићу, једини реални губитак од неколико процената у
односу на претходно истраживање забележио је Александар Шапић, и код њега је, због
непостојања чврстог гласачког језгра, могућа највећа осцилација у односу на тренутно
стање, али је он и даље “убедљиво двоцифрен – што се за неке друге из опозиционог
табора који говоре да су “двоцифрени” то нипошто не би могло рећи, с обзиром да ће се
коалиција ДЈБ-Двери и колона око ДС до последњег дана борити за цензус”.

  

 “Гледајући ове резултате, а они, разуме се, до краја кампање могу да се мењају, али не
много више од по неколико процената горе или доле, јасно се види да је опозиција у
Београду имала, односно да још увек има шансу. И да је велика штета што неки
опозициони лидери нису имали довољно слуха или памети да превазиђу сујете и да се
удруже у једну колону, јер овако постоји реална опасност да значајан проценат
опозиционих гласова заврши испод цензуса и тако посредно допринесе победи СНС-а”,
закључио је Вукадиновић. 
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  (Данас-НСПМ)  
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