
ЦЕДЕМ: ДПС 28,2 одсто; Демократе 14,9; Демократски фронт 14; "Европа сад" 10,9; УРА 4,8; СНП 3,8; СДП 3,4 и БС 3,3 одсто. Испод цензуса остају СД са 2,6, Права Црна Гора са 1,6 и Слободна Црна Гора са 1 одсто
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 Демократска партија социјалиста (ДПС) имала би подршку 28,2 одсто грађана на
парламентарним изборима, ако би се одржали наредне недеље, показује истраживање
ЦЕДЕМ-а.

  

Друга партија по снази би биле Демократе са подршком 14,9 одсто, трећи је
Демократски фронт са 14 одсто а потом Европа сад са 10,9 одсто.

  

  

Грађански покрет УРА би могао да рачуна на подршку 4,8 одсто, СНП 3,8, СДП 3,4 а БС
3,3.

  

Албанска алтернатива би добила 2,3 одсто гласова, а ДУА 1,8 одсто.
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Испод цензуса би остали СД са 2,6 одсто, Права Црна Гора са 1,6 одсто и Слободна
Црна Гора са 1 одсто.

  

Подршка ДПС је пала за више од два одсто у односу на децембар прошле године, када
би ту партију гласало 30,5 одсто, а пад биљеже и ДФ (6,4 одсто мање), Демократе (4,4
одсто мање), УРА (1,4 одсто мање), БС (2,8 одсто мање) и СДП (0,9 одсто мање).

  

Раст подршке биљеже СНП (0,9 одсто више), СД (0,2) одсто док је највећи допринос
паду водећих партија дало укључивање у истраживање покрета Европа сад, који је сада
први пут мјерено.

  

"Од јуна 2021. имамо негативан тренд код ДПС. Међутим, очигледно је да не стоји теза
да ће та партија нагло да еродира. ДФ и Демократе су изгубили проценте, око 11, које
је узела Европа сад. С друге стране, неће бити да јавност награђује Уру за мањинску
владу. Морају да раде боље и другачије, јер негативни тренд није добар по перапективу
партије. Гласачи БС нису спремни да награде партију за улазак ову Владу. У децембру
су имали 6,1, сад 3,3 одсто подршке. СНП или остаје на истом нивоу, или је нешто бољи.
Капитализовање уласка у власт код те партије засад се не дешава", рекао је методолог
ЦЕДЕМ-а Милош Бешић.

  

Истраживање ЦЕДЕМ-а спроведено је од 11. до 27. јуна, а учествовало је 1.026
испитаника.

  

Спајић и Милатовић најбоље оцијењени политичари

  

Министри у бившој Влади, Милојко Спајић и Јаков Милатовић, најбоље су оцијењени
политичари у јунском истраживању јавног мњења које је спровео Центар за демократију
и људска права (ЦЕДЕМ).

  

Спајић има просјечну оцјену 2,62, Милатовић 2,51, а на трећем мјесту је лидер
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Демократа и бивши предсједник Скупштине Алекса Бечић, с оцјеном 2,45.

  

Слиједи предсједник Црне Горе и лидер Демократске партије социјалиста (ДПС) Мило
Ђукановић (2,37), потом бивши премијер Здравко Кривокапић (2,22), један од лидера
Демократског фронта (ДФ) Милан Кнежевић (2,15) и премијер и лидер Грађанског
покрета (ГП) УРА Дритан Абазовић (2,11).

  

Најгоре оцијењени политичар је потпредсједник Владе и лидер Социјалистичке народне
партије (СНП) Владимир Јоковић, затим посланик Социјалдемократа (СД) Иван
Брајовић, министар људских и мањинских права Фатмир Ђека и лидер СД-а Дамир
Шеховић.

  

"Истраживање је рађено у термину кад су Спајић и Милатовић формирали партију, и
сигурно да је и то утицало на резултате", казао је на прес-конференцији метолог
ЦЕДЕМ-а, Милош Бешић.

  

Истраживање је спроведено у периоду од 11. до 27. јуна, а у њему је учествовало 1.026
испитаника.

  

(Вијести)
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