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На следећим изборима за Александра Вучића, без обзира ко је са друге стране, гласаће
35,7 одсто грађана, против њега је 32,9 одсто бирача, док 31,4 одсто гласача не зна како
ће се определити или неће изаћи на изборе, показало је истраживање јавног мњења
које је поручила странка Слободе и правде Драгана Ђиласа.

  

  

Лидер ССП Драган Ђилас у више наврата изјавио је да се манипулише истраживањима
која медији преносе и оптужио “независне експерте” да својим изјавама и анализама
помажу председнику Србије Александру Вучићу.

  

Он је порталу Нова.рс проследио истраживање чији је наручилац његова странка. Ђилас
није желео да нам открије име агенције која га је урадила уз наводе да би због лоших
резултата по Вучића могла да трпи консеквенце.
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Ово истраживање је рађено у децембру, на узорку од 1.200 људи, а како показују
резултати на следећим изборима за лидера СНС Александра Вучића, без обзира на то
ко је са друге стране, гласаће 35,7 одсто грађана.

  

У исто време, против Вучића, без обзира ко је са друге стране, гласаће 32,9 одсто
бирача, а 31,4 одсто испитаника не зна кога ће заокружити на бирачком месту или ће
прескочити изборе.

  

  

На питање да су избори у недељу за кога би гласали, за СНС – Александар Вучић
определило би се 40,2 одсто бирача, а СПС би освојио 6,8 одсто гласова.
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За СПАС Александра Шапића определило би се 3,7 одсто грађана, док би за опозиционе
странке и покрете (ССП, ДС, ДЈБ, Двери, НС, ПСГ, ЗЗС, НДБГ, СДС) гласало 26,4
одсто бирача.

  

Према том истраживању – СРС, ПОКС, Заветници и ДСС добили би укупно четири
одсто гласова, мањине 3,5 одсто, а 15,4 процената определило би се за опозицију, али
не знају тачно за кога.

  

На питање да ли садашња власт може да реши проблеме који их муче, 38,2 одсто
испитаника сматра да може, 45,7 одсто њих тврди да не може, а 16,2 процената не зна.

  

  

Здравство, пољопривреда и корупција највећи проблеми
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Упитани која су три највећа проблема са којима се Србија суочава, 37,8 одсто грађана
сматра да је то здравство, 24,6 одсто пољоприведа, а 24,5 одсто мисли да је то
корупција. Да је то низак наталитет мисли 23,2 одсто испитаника, док 22,6 одсто њих
издваја образовање.

  

Криминал као један од три највећа проблема издвојило је 22,3 процента испитаника,
исељавање људи 22,1 одсто, а да је проблем екологија мисли 17,8 одсто грађана.

  

Половина грађана се информише преко телевизије

  

Више од половине грађана – 52,7 одсто – у истраживању је навело да се информише
преко телевизије, док се 22 одсто њих определило за интернет портале.

  

Исто истраживање је показало да се 13 одсто грађана информише путем друштвених
мрежа, 7,1 одсто преко новина, а у разговорима са пријатељима информише се пет
одсто испитаника.

  

Од оних који су се определили за телевизију 43,9 одсто рекло је да се информише преко
РТС, 21,2 одсто њих навело је да то чини путем ТВ Прва, а 19,7 одсто преко Пинка. Око
7,3 одсто испитаника изјаснило се да се информише гледајући ТВ Н1, а преко осталих
телевизијских станица то чини 7,9 одсто грађана.

  

Када је реч о порталима, највише грађана – 23,5 одсто информише се преко сајта Блица,
14,7 одсто са Н1, а 13,3 одсто са портала Нова.рс. Око 11,3 то чини посећујући сајт
Курира, а са свих осталих портала 37,2 одсто.

  

(Нова.рс)

  

 4 / 4


