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(Време)

  

Последња у низу оптужби је да сам повезан са убицама попут Вељка Беливука и да
преко њих хоћу да се вратим на власт. Са људима који су клали, одсецали делове тела,
млели их у машини!? То изјављују и највиши државни и партијски функционери. Е то је
кампања, г. Богосављевићу, кампања која уништава људе и породице. И коју никад нисте
осудили ниједном речи, иако сте некад били активан члан цивилног друштва

  У интервјуу који је господин Срђан Богосављевић дао за последњи број "Времена"
изнет је низ нетачних тврдњи које желим овим текстом да демантујем.   

Тврдња прва: "Део опозиције са снажном медијском инфраструктуром врши
озбиљан притисак, пре свега политички, на Ипсос."

  

Господине Богосављевићу, да ли бисте били љубазни да одговорите на питање коју то
медијску инфраструктуру има тај део опозиције, односно ко је чини?

  

Пре него што одговорите, имајте на уму да сам презентацију нашег истраживања са
нетачним подацима из истраживања Ипсоса објавио на Фејсбуку. Ни моје обраћање, ни
податке из истог, није пренела ниједна телевизија са националном фреквенцијом, али ни
телевизије које се емитују преко кабла као што су Н1, Еуронеwс, Танјуг, Нова С. Такође,
податке нису објавиле ниједне дневне новине. Међутим, реаговање Ипсоса су пренели
сви. И професионални и режимски медији, укључујући и таблоиде којих сте се некада
згражавали, а сада Вам више не смета што свакодневно лажима и простаклуком
уништавају људске животе. Тек после одговора Ипсоса добио сам прилику да говорим на
једној кабловској телевизији и дам кратак интервју за један портал.
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  Тврдња друга: "На медијима блиским тој опцији води се..."  Господине Богосављевићу, будите бар толико храбри па кажите јавно који су то медијикоји су "блиски тој опцији"?  Претпостављам да не мислите на Пинк, Хаппy, Прву, Б92, "Информер", "Српскителеграф", "Курир", "Објектив", "Ало", "Вечерње новости"… А уколико мислите накабловску телевизију Н1, позивам Вас да погледате анализу колико је на тој телевизијиприсутан рецимо Александар Вучић, а колико ја. Можете и да испратите програм оветелевизије неколико дана, па ћете схватити да колико год има критика на рачун властитолико их има и на рачун опозиције. Али пошто је ово једина телевизија на којој сепојављују информације негативне и по власт, напредњаци је називају опозиционом, ањихове новинаре страним плаћеницима и издајницима. По Вашој реченици, изгледа дасте почели да делите такве ставове. А ако нисте мислили на Н1, "Данас" или Нову С,молим Вас да кажете на кога сте мислили.    Коју кампању против Ипсоса помињете, господине Богосављевићу? Једна објава наФејсбуку, један одговор на Фејсбуку на ваш напад, једно гостовање на кабловскојтелевизији и један интервју за портал? То је за вас страшна кампања?    Тврдња трећа: (На медијима блиским тој опцији) "води се кампања против Ипсоса саневероватним бројем негативних оптужби"  Коју кампању против Ипсоса помињете, господине Богосављевићу? Једна објава наФејсбуку, један одговор на Фејсбуку на ваш напад, једно гостовање на кабловскојтелевизији и један интервју за портал? То је за вас страшна кампања?  А да се окренете мало око себе, г. Богосављевићу? Да погледате насловне страненовина на којима сам већ годинама. Имам их више стотина месечно. Крађа 619 милионаевра, изношење пара на Маурицијус и још петнаестак земаља света, пребијање супруге,ангажовање украјинских снајпериста да пуцају у народ, организовање убиствапредседниковог сина, отцепљење Косова, одвајање Црне Горе, десетине станова увласништву мог брата, навијање да отмичар убије дете које је отео, моје тројке којеупадају у станове, пљачкају и силују... Ово су само неке од тврдњи које годинама противмене објављује 90 одсто медија у овој земљи по налогу Александра Вучића. Сати и сатиТВ програма су посвећени мени са тим најстрашнијим оптужбама. Последња у низу је дасам повезан са убицама попут Вељка Беливука и да преко њих хоћу да се вратим навласт. Са људима који су клали, одсецали делове тела, млели их у машини!? То изјављујуи највиши државни и партијски функционери.

  Е то је кампања, г. Богосављевићу, кампања која уништава људе и породице. И којуникад нисте осудили ниједном речи, иако сте некад били активан члан цивилногдруштва. Срамота је да моју аргументовану критику фирме за коју радите из пензијеназивате кампањом.  Дакле, нема никакве кампање против Ипсоса нити је било ко спроводи. Немаопозиционих медија ни опозиционе медијске инфраструктуре.  Пређимо сад на неистине из Ипсосових истраживања које г. Богосављевић негира.  Три дана пред изборе Ипсос је објавио да ће листа коју ја водим добити 11,4% – 15,4%(средња вредност 13,4%). Добили смо 19% гласова.  У децембру 2017. Ипсос је објавио да би Демократска странка на београдским изборимадобила 4,4%, СДС 0,8%, Нова 0,5%. У збиру то даје 5,7%. Добили су 2,2%.  У истом истраживању Ипсос је објавио чак и то да би ДС сам на парламентарнимизборима у Београду добио 6,6%!    Постоје две могућности: прва – Ипсос не зна да ради тај посао и зато објављујепогрешна истраживања; друга – Ипсос зна да ради тај посао, али намерно објављујепогрешна истраживања.Трећа могућност не постоји.    Постоје две могућности:  • прва – Ипсос не зна да ради тај посао и зато објављује погрешна истраживања;  • друга – Ипсос зна да ради тај посао, али намерно објављује погрешна истраживања.  Трећа могућност не постоји.  У наставку интервјуа г. Богосављевић тврди да је процена Ипсоса на неколико данапред изборе била 3,9%, а неколико месеци раније 4,4%, да је до раста листе коју сампредводио дошло тако што су бирачи ДС-а, Нове и СДС-а ипак гласали за листу коју сампредводио, да је ДС одлуку о томе како ће на изборе изаћи донео пре него што је Ипсосурадио децембарско истраживање.  Не може агенција да на три дана пред градске изборе једној од листа да процену од11,4 до 15,4% (средња вредност 13,4%), а да она добије 19% – што је скоро 50% више.Не може та листа да нарасте на рачун ДС-а за тих скоро 5%, јер је ДС у односу напоследњу процену добио 1,7% мање. Кад се то сабере, добије се резултат по коме стеопет промашили за трећину.  Признали сте, г. Богосављевићу, да радите истраживање сваки месец и да удецембарском пише да ће ДС добити 4,4% на градским изборима. Ту такође пише даСДС и Нова имају заједно 1,3%. Дакле укупно 5,7%. Добили су 2,2%. Погрешили стескоро три пута.    Признали сте, г. Богосављевићу, да радите истраживање сваки месец и да удецембарском пише да ће ДС добити 4,4% на градским изборима. Ту такође пише даСДС и Нова имају заједно 1,3%. Дакле укупно 5,7%. Добили су 2,2%. Погрешили стескоро три пута    Кажете да се та истраживања не објављују и да ДС није ни знао за њих и да је раниједонео одлуку да иде у тој коалицији, а не са листом коју сам ја водио. То је лаж,господине Богосављевићу. Свако истраживање које урадите презентујете АлександруВучића па га он даље прослеђује коме мисли да треба. Лаж је и да је ДС раније донеоодлуку како ће на изборе. Одлука да иду у коалицији са Новом странком је саопштена 29.децембра 2017. Одлука да ће са њима на листи бити и СДС Бориса Тадића саопштена једве недеље касније, 15. јануара.  

 2 / 3



Одговор Срђану Богосављевићу - Зашто браните неодбрањиво?!
понедељак, 09 август 2021 16:10

  Толико о прошлости.  Кажете, г. Богосављевићу, да сада немате истраживање које бисте могли дапрезентујете. Зар Ви не знате да је Ипсос радио истраживања за НДИ? Зар не знате даје у том истраживању узорак направљен тако да је у њему 72% људи који су гласали2020. и само 28% оних који нису? Зар не знате да је званично гласало 3.150.000 људиили 48% од целог бирачког списка.  Да би та три милиона чинила 72%, у Србији би грађана са правом гласа могло да буденајвише 4.350.000. Баш тако и пише у презентацији!? Пише да у Србији живи 4.350.000људи с правом гласа!? До пре годину-две Ви сте тврдили да их има 5,2–5,3 милиона. Гденестаде тај милион?  Да ли бисте били љубазни да кажете грађанима какви би били резултати да Ипсосрачуна да у Србији има 5,2 милиона бирача и да је на последњим изборима гласалаполовина њих? Јер и врапци на грани знају да су напредњаци у последњих неколикосати убацили стотине хиљада листића и да стварна излазност није прешла 2,6 милиона.Ако имате проблем да саопштите, прочитајте наглас податке које ми објављујемосарађујући са три агенције за истраживање јавног мњења, и нећете погрешити.  И за крај једно питање, г. Богосављевићу.  Зашто Ви одговарате на критике Ипсосовог рада, а то не раде партнери СинишеНарића у компанији Нумератор, Марко Уљаревић и Предраг Курчубић који имајудиректорске позиције у Ипсосу? Знате Ви јако добро да не постоји ни теоретскашанса да СНС освоји 60% на републичким изборима јер би то значило да ће добитипреко 2,1 милион гласова. Знате и за однос г. Марка Уљаревића и АлександраВучића. Можда не знате све, али знате бар пола од онога што ја знам. Заштоприхватате да се бламирате пред крај успешне каријере и да браните неодбрањиво,притом нападате слободне медије тврдећи да су под утицајем опозиције?  Доста је овој Србији ведета цивилног друштва које су се одавно продале Вучићу.Доста је брнабићки, верана матића, саша мирковића и њима сличних, који су сенекад представљали као велики борци за слободу и демократију, а данас су пиониу рукама Александра Вучића. Немојте и Ви међу њих, господине Богосављевићу. Папобогу, 45. је!  (Аутор је председник странке слободе и правде)   Видети још  "КАМПАЊА ПРОТИВ ИПСОСА ЈЕ ПРОМАШЕНА", "ВРЕМЕ" БР. 1594
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