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Заједничка листа за београдске изборе на којој би се налазили Драган Ђилас, лидер
Покрета слободних грађана Саша Јанковић и лидер Народне странке Вук Јеремић
освојила би у овом тренутку 27,7 одсто гласова, и значајно се приближила Српској
напредној странци (СНС) за коју би гласало 33,8 одсто бирача, показало је најновије
истраживање Нове српске политичке мисли (НСПМ).

  - Ми смо експериментисали са том комбинацијом, тог тројног савеза који ће на крају
можда бити шири или ужи, али показало се да је та комбинација врло добро примљена у
бирачком телу - рекао је уредник НСПМ Ђорђе Вукадиновић.   

Поред СНС-а и листе "Ђилас, Јанковић, Јеремић", врло добар резултат у овом тренутку
има и листа Александра Шапића за коју би гласало 16,1 одсто бирача.

  

Све остале листе су далеко испод, на ивици цензуса, па тако СПС добија 5,5 одсто, СРС
3,6 одсто, Двери 2,7 одсто, листа Љубише Прелетачевића Белог 2,6 одсто, ДС 2,3 одсто,
Доста је било 2,1 одсто, Не давимо Београд 1,9 одсто и остали 1,7 одсто.

  

Истраживање је рађено на узорку од 1.000 грађана у периоду од 25. до 30. септембра.
Половина испитаника анкетирана је телефоном, а половина разговорима на терену.

  

Ђилас, Јанковић и Јеремић комбатибилни

  

Према Вукадиновићевим речима, успех савеза "Ђилас, Јанковић, Јеремић", лежи у
чињеници да су они компатибилни, односно да свако од њих има неке адуте којима
компензује недостатке осталих.
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  - Јанковић иза себе има ореол заштитника грађана и добар резултат на председничкимизборима. Ђилас се показао као способан технократа и менаџер. Остао је у сећању каоенергичан и способан градоначелник иако је неколико година одсуствовао из политике.С друге стране, Јеремић има огромно искуство и везе у међународним круговима иорганизацијама што овима недостаје - казао је Вукадиновић.  Он је рекао да тај савез има реалне шансе да расте и да се шири, али се још не зна докојих граница.  Шапић изненађење  Према његовим речима, прилично изненађење је Шапићев резултат који би остварио собзиром да иза себе нема политичку странку и организацију.  - На први поглед то јесте изненађење, али Шапић има неколико година деловања нанивоу Новог Београда и то је остало запажено код грађана - рекао је Вукадиновић.  Поред те две листе, остале опозиционе странке имају велики проблем да се докопајуцензуса.  Упитани да ли им је потребна нова политичка снага, 47,1 одсто испитаника одговорилоје потврдно, док је 42,4 одсто рекло да за тако нешто нема потребе.  Већина грађана би гласала  На питање да ли би изашли на градске изборе ако би били одржани следеће недеље65,5 одсто испитаника рекло је да би сигурно изашло, вероватно 18,7 одсто, а не биизашло 7,7 одсто.  Према истраживању НСПМ, 80 одсто бирача каже да данас живи горе или исто у односуна пре четири године (горе 40,6 одсто, исто 39,5 одсто).  Сиромаштво и незапосленост највећи проблеми Београђана  Као највеће проблеме у престоници анкетирани виде сиромаштво 18,7 одсто,незапосленост 18 одсто, корупцију 13,9 одсто, саобраћај 10,2 одсто, медијски мрак 9,2одсто, криминал 8,8 одсто, здравствене услуге 7,2 одсто, градски превоз 5,7 одсто.  Грађани Београда користе већински интернет, показује истраживање, јер њих 59,7одсто каже да га користи свакодневно, 8,2 одсто неколико пута недељно, док интернетне користи 32,2 одсто.  (Бета)  
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