FAKTOR PLUS: SNS NAJJAČA
(FoNet) - Kada bi u nedelju bili održani vanredni parlamentarni izbori Srpska
napredna stranka (SNS) osvojila bi 36 odsto glasova, Demokratska stranka (DS)
15,3 odsto, dok bi koalicija koju predvode socijalisti imala podršku 11,8 odsto
birača, izjavio je danas direktor agencije za istraživanje javnog mnenja Faktor
plus Vladimir Pejić.
Pejić je rekao da je SNS zabeležila blagi rast rejtinga u odnosu na prošlo
istraživanje iz decembra, dok DS i Socijalistička partija Srbije (SPS) beleže
blagi pad.
Kada je reč o demokratama, rekao je Pejić, pad rejtinga je verovatno posledica
nerešenih unutarstranačkih pitanja, dok se kod SPS verovatno radi o tome što je
ova stranka zadužena za rešavanje pitanje Kosova i Metohije.
Pejić je rekao da bi cenzus prešle još Demokratska stranka Srbije za 7,8 odsto,
Ujedinjeni regioni Srbije sa 5,2 odsto i Liberalno demokratska partija sa 5,1
odsto. U slučaju vanrednih parlamentarnih izbora, na biralište bi sigurno izašlo
38,6 odsto birača, nije sigurno 36,1 odsto, dok se na glasanje ne bi odazvalo
25,3 odsto birača.
Pejić je rekao da su ispitanicima postavili pitanje koji stranački lider im
uliva najviše poverenja, gde je postajala mogućnost više odgovora, pa je 56
odsto njih reklo da je to lider SNS Aleksandar Vučić. Vučić očigledno
materijalizuje rezultate borbe protiv korupcije, ali to može povećati očekivanja
građana i za Vučića postati mač sa dve oštrice, ocenio je Pejić. Isti broj
ispitanika, 23 odsto, ima poverenja u lidera DS Dragana Đilasa i predsednika SPS
Ivicu Dačića.
Pejić je rekao i da 31 odsto ispitanika misli da će sukobi unutar DS urušiti
njen rejtinga, ali će stranka opstati. Da će se stranka pocepati misli 11 odsto,
28 odsto ispitanika misli da će doći do stvaranja više manjih stranaka, dok 16
odsto veruje da će DS ojačati, rekao je Pejić. Građani su podeljeni i misle da
unutrašnji sukobi nisu dobri po stranku, a rukovodstvo DS izgleda smatra da na
kratak rok vredi pristati na urušavanje rejtinga i da je to žrtva koja se mora
podneti, istakao je Pejić.
Prema mišljenju građana, Vlada Srbije bi mogla da padne zbog neslaganja oko
borbe protiv kriminala i korupcije ili raspodele funkcija.
Pejić navodi da građani, kao najveće uspehe Vlade vide borbu protiv korupcije i
kriminala, stabilizaciiju dinara, dovođenje stranih investitora i redovnu
isplatu penzija. Kao najveće neuspehe Vlade, dodao je Pejić, građani vide borbu
za Kosovo i Metohiju, nezaposlenost, ekonomski razvoj, zaduživanje, evropske
integracije i borbu protiv kriminala i korupcije.
Pejić je rekao da su građanima postavili i pitanja da li Republiku Srpsku,
odnosno Kosovo i Metohiju "osećaju" kao svoju zemlju. Republiku Srpsku kao svoju
zemlju ne oseća 40 odsto ispitanika, 19 odsto u potpunosti oseća RS kao svoju
zemlju, dok je delimično kao deo zemlje oseća 38 odsto ispitanika. Kosovo i
Metohiju u potpunosti kao svoju zemlju oseća 51 odsto ispitanika, delimično 24
odsto, dok četvrtina ispitanika ne vidi Kosovo kao deo Srbije, rekao je Pejić.
Istraživanje javnog mnenja obavljeno je u januaru na teritoriji Srbije, bez
Kosova i Metohije, na uzorku od 1.280 ispitanika.

