
Демостат: На републичким изборима коалиција СНС-СПС освојила би 55 одсто; ССП-ДС-НС-ПСГ 16; Савез око Зеленовића и НДБГ 9 одсто. На нивоу Београда коалиција СНС-СПС освојила би 46 одсто, ССП-ДС-НС-ПС 22; коалиција НДБГ, Зеленовића и Ћуте 13 одсто
четвртак, 02 децембар 2021 13:04

 Истраживање Демостата показало је да би на републичким изборима за коалицију
СНС-СПС гласало 55 одсто испитаника, док би коалиција ССП-ДС-НС-ПСГ... освојила 16
одсто гласова, преноси недељник "Време". У исто време савез око Небојше Зеленовића
и покрета НДБГ добио би подршку девет одсто гласача. Ситуација је за опозицију
повољнија на нивоу Београда, где би за власт гласало 46 одсто бирача.

  

Како је објавио Срећко Михаиловић из Демостата у „Времену“, истраживање је рађено
на узорку већем од 1.200 испитаника, а резултати које ћемо пренети односе се на
изборно опредељене грађане.  Како се наводи у тексту, може се очекивати излазност од
око 57 одсто.

  

Када је реч о изборима за Скупштину Србије, на основу истраживања из прве половине
новембра, владајуће странке и даље имају највећи број присталица – за савез СНС и
СПС гласало би 55 одсто бирача. Друга по снази је коалиција ССП-ДС-НС-ПСГ… за коју
би се определило 16 одсто гласача, а затим следи коалиција Не давимо Београд,
Небојше Зеленовића и њихових партнера која ужива подршку девет одсто грађана.
Према овом истраживању, цензус би на републичком нивоу прешли још коалиција ДСС и
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ПОКС-а, за коју би гласало седам одсто грађана, и савез Двери и Заветника са
подршком од пет одсто.

  

За остале странке опозиције гласало би осам одсто бирача, али те партије према
тренутном расположењу грађана не прелазе цензус.

  

Истраживање „Демостата“ је показало да је ситуација за опозицију повољнија у
Београду, али је и ту актуелна власт у предности.

  

У главном граду коалиција СНС-СПС освојила би 46 одсто гласова, док ССП-ДС-НС-ПС
има подршку 22 одсто бирача. За коалицију НДБГ, Зеленовића и Ћуте гласало би 13
одсто грађа, за савез Двери и Заветника пет процената, а ДСС и ПОКС добио би
подршку четири одсто бирача.

  

Резултати истраживања показали су да би за преостале странке које неће прећи цензус
гласало 10 одсто бирача.

  

Истраживање за Београд рађено је у крајем поктобра и почетком новембра, а резултати
који су објављени односе се само на изборно опредељене бираче.

  

(Нова.рс)
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