PODRŠKA 58 ODSTO GRAĐANA
(FoNet) - Vladu Srbije, posle 100 dana rada, podržava 58 odsto građana, a
najviše njih, 75 odsto, misli da je ona najviše učinila u suzbijanju
kriminala i korupcije, pokazalo je danas predstavljeno istraživanje agencije
Faktor plus.
Vladu u potpunosti podržava 27 odsto ispitanika, 31 odsto delimično, ne
podržava je 30 odsto, a bez odgovora je bilo 12 odsto od 1.150 ispitanika, u
anketi sprovedenoj krajem oktobra i početkom novembra.
Da posle 100 dana Vlada Srbije ide u dobrom pravcu smatra 38 odsto ispitanih,
njih 26 odsto misli da se kreće u lošem, a 36 odsto još uvek ne može da
oceni. Bolje mišljenje o Vladi Srbije nego kad je formirana ima 35 odsto
ispitanika, lošije 17 odsto, a 48 odsto zadržalo je isti stav.
Izjašnjavanja ispitanika o pojedinačnim oblastima rezultata Vlade, pokazuju
da, posle borbe protiv kriminala i korupcije, najviše njih, 64 odsto, smatra
da je Vlada uradila dosta na rešavanju pitanja Kosova, a slede politička
stabilnost (62 odsto) i priključenje EU (56 odsto).
Direktor Faktor plusa Vladimir Pejić ocenio je da agilnost Vlade u pravcu
rešavanja kosovske krize dovodi do povećanja podrške građana.
U obećanja članova Vlade da će se obračunati sa kriminalom i korupcijom
veruje 29 odsto ispitanika, da će to učiniti samo u pojedinim segmentima
smatra 36 odsto, dok 35 odsto ne veruje.
Da je Srbija bliže EU nego pre 100 dana smatra 51 odsto ispitanih, da nema
pomaka misli trećina, a 16 odsto veruje da je sve dalje.
Vladu kao potpuno stabilnu posle 100 dana vidi 45 odsto ispitanika, da će
ostati uz probleme veruje 21 odsto, a uz velike napore 16 odsto, dok osam
odsto misli da će uskoro pasti.
Od članova Vlade najjači utisak na građane je u prethodnih 100 dana ostavio
potpredsednik i ministar odbrane Aleksandar Vučić, na njih 55 odsto, a sledi
premijer Ivica Dačić sa 30 odsto, što je porast u odnosu na prošlo
istraživanje.
Dačićev porast Pejić objašnjava činjenicom da, posle Vučićeve prednosti u
startu, kada je "ostvario jači zalet", premijer i ministar unutrašnjih
poslova "uzima sve više zamaha i dobija na značaju kad je u pitanju njegova
funkcija".
Istraživanje je pokazalo da je ubedljivo najjača partija u Srbiji i dalje
Srpska napredna stranka (SNS) sa 32,6 odsto poverenja građana, ili 2,5 odsto
više u odnosu na prethodnu anketu. Demokratska stranka (DS) beleži dalji pad
i sad joj je rejting 17,3 odsto, a razlog za to je, prema rečima Pejića,
konfuzija u njenim redovima, koja bi trebalo da prestane kad se izabere novo
rukovodstvo i partija stabilizuje.
Pejić je naveo i da je po prvi put rađeno i istraživanje o utisku koji je
Tomislav Nikolić ostavio od izbora za predsednika Srbije i da je zaključak da
je on "prijatno iznenađenje", jer pozitivno mišljenje ima 41 odsto građana,
negativno 32, neutralno 24, a bez odgovora je bilo 12 odsto.

