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 – Оваква истраживања служе да убеде народ да нема никакве шансе да се смени Вучић
и да би за целокупну опозицију у Србији гласало 25 одсто, а за власт 75 одсто. Да није
жалосно било би смешно, каже за Данас Драган Ђилас, идејни творац опозиционог
блока Савез за Србију, коментаришући рејтинг тог савеза од 9,6 одсто, колико је
измерила агенција Фактор плус.

  Према истраживању Фактор плуса, објављеном у дневном листу Блиц, да се у недељу
одржавају парламентарни избори, Српска напредна странка би освојила 54,8 одсто
гласова, иза ње али изнад цензуса су још Савез за Србију са 9,6 и Социјалистичка
партија Србије са 9,3 одсто. Испод цензуса тренутно су СРС са 4,3 одсто, ПСГ који је на
3,6 и СПАС Александра Шапића са 1,8 одсто. Како је објашњено у Фактор плусу,
истраживање које је рађено пре месец дана раније све чланице СЗС у збиру су имале
14,4 одсто. На питање где је отишло пет процената наведено је да је ПСГ благо скочио,
као и ДСС, али и да се СДС поново појављује у истраживањима.   

Ђилас ипак, стиче се утисак, није задовољан овим рејтингом.

  

– Блиц неотварањем ниједне теме која би била проблем за Вучића и објављивањем
лажних истраживања системски убија вољу опозиционих бирача. А што се објављеног
истраживања тиче Фактор плус узима Ипсосова истраживања која финансира СНС и
онда модификује већ модификоване резултате повећавајући СНС и смањујући
опозицију. Најсмешнији су проценти ПУПС и странке Ненада Поповића, чије име странке
ни у слагалици нико погодио не би. Оваква истраживања која објављује „Мој Блиц“, како
га Вучић назива, служе да убеде народ да нема никакве шансе да се смени Вучић и да
би за целокупну опозицију у Србији гласало 25 одсто, а за власт 75 одсто. Да није
жалосно било би смешно – сматра Ђилас. А на питање колики је рејтинг Савеза, он каже
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да не жели да лицитира рејтинзима.

  

Бобан Стојановић, политички аналитичар Демостата, за наш лист каже да после дуго
времена неки опозициони актер има близу двоцифреног процента, што је, према
његовим речима, добра позиција тренутно, посебно имајући у виду улазак Двери у Савез
и приближавања ДСС-а.

  

– Делује да су успели да издрже те потресе. Требало би да расту посебно ако изађу на
терен и крену озбиљније да се баве радом са бирачима. И то мора да им буде први
задатак – указује он.

  

Када је реч о тренутном рејтингу ПСГ, Стојановић каже да је вероватно порастао због
тога што су Двери у СЗС, па су искористили прилику.

  

– Да ли је то довољно да се озбиљније позиционирају и буду изнад цензуса – нисам
сигуран – закључује наш саговорник.

  

ПУПС на 3,4 а СНП на два одсто

  

Агенција Фактор плус мерила је и остале партије на политичкој сцени. Тако ПУПС
Милана Кркобабића има 3,4 одсто, СДПС Расима Љајића има 2,4 процента, СНП Ненада
Поповића је на два одсто, ДСС Милоша Јовановића 1,8 и СДС Бориса Тадића који је
измерен на 1,7 процената подршке.

  

Видети још: 

  

Фактор плус: СНС 54,8 одсто; Савез за Србију 9,6; СПС 9,4; СРС 4,3; ПСГ 3,6; ПУПС
3,4; СДПС 2,4; СНП 2 одсто
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http://www.nspm.rs/hronika/faktor-plus-sns-548-odsto-savez-za-srbiju-96-sps-94-srs-43-psg-36-pups-34-sdps-24-snp-2-odsto.html
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(Данас)
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