
ЦЕДЕМ: ДПС 35,3 одсто;  Коалиција За будућност Црне Горе 24,7; Демократе-Демос 16,5; УРА 6,6; Социјалдемократе 5,3 и СДП 4,2 одсто
четвртак, 13 август 2020 20:27

По истраживању ЦЕДЕМ-а прогноза излазности на предстојећим парламентарним
изборима је 66 одсто, а најбољи рејтинг има ”Одлучно за Црну Гору! ДПС – Мило
Ђукановић” са 35.3 одсто. На другом мјесету налази се ”За будућност Црне Горе” 24,7
одсто, док је на трећем ”Мир је наша нација”, 16,6 одсто”, саопштено је на данашњој
конференцији за новинаре. Истраживање је показало да је најбоље оцијењени
политичар носилац листе За будућност Црне Горе Здравко Кривокапић, на другом
мјесту је предсједник Црне Горе Мило Ђукановић, премијер и носилац листе ДПС-а
Душко Марковић је на трећем, а предсједник Демократа Алекса Бечић на четвртом
мјесту.

  

  

Демократска партија социјалиста има рејтинг од 35,3, коалиција За будућност Црне
Горе 24,7, а Мир је наша нација 16,5, показало је истраживање ЦЕДЕМ.

  Црно на бијело има 6,6, Ми одлучујемо досљедно 5,3, Исправно - Рафет Хусовић 4,8,  а
Јака Црна Гора 4,2.    

Милена Бешић из ЦЕДЕМ-а је казала да се ради о рејтингу изборних листа на основу
става грађана и да резултати нису прогноза изборног резултата.
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    !function(e,i,n,s){var
t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialize
d)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var
o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loade
r-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");  

Прогноза излазности на предстојећим парламентаним изборима је 66 одсто.

  

Из ЦЕДЕМ-а су казали да стандарадна статистичка грешка мјерења износи +/-3,1 одсто
за појаве са инциденцом од 50 одсто са интервалом повјерења од 95 одсто.

  

Истраживање је спроводено у периоду од 5. до 12. августа 2020. године и рађено је на
узорку од 1037 испитаника.
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  Програмски менаџер ЦЕДЕМ-а Марко Пејовић је нагласио да се смањује се повјерењеграђана у политичке институције.  ”Иако је Здравко Кривокапић најбоље оцијењен политичар, оцјењивао га је значајномањи број грађана него остале политичаре”, навео је Пејовић’  Како из ЦЕДЕМ-а додају, по резултатима истраживања већи број грађана незадовољанје радом Владе Душка Марковића.  
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  Одговарајући на питања која методологија је коришћеена за прикупљање података, дали је то био “лицем у лице у стану испитаника”, да су анкетари могли ући у домаћинства,колики је проценат одбијања испитаника, да ли су корона и мјере НКТ-а могле да доведуу питање поузданост и квалитет података, те да ли су анкетирани грађани у општинамау којима је била на снази мјера забране уласка у ту опстину из ЦЕДЕМ-а су одговорилида је то њихова стандардна методологија која подразумијева анкетирање лицем у лице.  
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  У ЦЕДЕМ-у тврде да су током испитивања поштоване све препоруке НКТ-а, узкориштење рукавица, маски, срестава за дезинфекцију. Анкете су, у онимдомаћинствима која су узоркована, достављене испред врата и послије одређеногпериода, преузимане.   “Када је ријеч о томе да ли имамо податак колико је грађана одбило да одговори,методологија је таква да када испитаник који није спреман да одговори, то се дешавалои раније, без епидемије, софтвер аутоматски изабере другу осбоу која одговара тојкатегорији, по годинама, полу, бирачком мјесту итд. Не бавимо се колико их је одбило,јер се то дешава и у регуларним околностима”, појашњено је из ЦЕДЕМ-а.    Напомињу да је ЦЕДЕМ организација која је позвана на препоруку колега из ЦДТ-а дабуде укључена у процес давања препрука НКТ-а и ДИК-а за комплетни изборни процес,не само изборни дан, већ и прикупљање подршке за листе, изборне кампање, као и самизборни дан.  

  “Ја сам учествовала у дијелу тог процеса, колико смо били позвани. Иницијално самобили спремни да уколико НКТ са ДИК као једине релевантне одговорне институције дајупрепоруку да прикупљање потписа од врата до врата буде препоручено као непожељно,ни ми не радимо истраживање. Међутим, све што су бие препоручене мјере,испоштовали смо, анкетари нису улазили у домаћинства. Наши анкетари су грађани тихопштина, имамо широку мрежу људу, у свакој општини имамо сарадника”, казала јеБешић.  
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  Социјалдемократе имају највише сигурних гласача  Странке које чине владајућу коалицију имају и највећи проценат оних који ће сигурногласати. Социјалдемократе имају 73%, Бошњачка странка 72,6, а ДПС 72.3 одстосигурних.   За будућност Црне Горе има 66,7, СДП 65.5, а Мир је наша нација 62.1%.  Да ће сигурно гласати је рекло трећина оних који подржавају коалицију Црно на бијело.  ДПС може до 38,2  ЦЕДЕМ је прогнозирао и резултате избора са маргином статистичке грешке.  ДПС иде од 32,4 до 38,2 одсто, "За будућност Црне Горе од  22,1 до 27,3 одсто, "Мир јенаша нација од 14,2 до 18,7 одсто, "Црно на бијело" од 5,1 до 8,1 одсто, Бошњачкастранка од 3,5 до 6,1 одсто, Социјалдемократе од 3,9 до 6,7 одсто, Социјалдемократскапартија од 3,1 до 5,4 одсто, а Албанска листа од 1,1 до 2,8 одсто.  Видети још:  Блиц: Да се избори сада одржавају Ђукановићев ДПС би освојио 41,2% гласова  Ђорђе Вукадиновић: Црна Гора 2020 – шансе за промену дефинитивно има!  (Вјести, ЦДМ)  
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http://www.nspm.rs/hronika/blic-da-se-izbori-sada-odrzavaju-djukanovicev-dps-bi-osvojio-412-glasova.html
http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/crna-gora-2020-%E2%80%93-sanse-za-promenu-definitivno-ima.html

