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 БЕОГРАД - Да се у недељу одржавају парламентарни избори, Српска напредна
странка би освојила 54,8 одсто гласова, показала је анкета агенције Фактор плус. Према
том истраживању јавног мњења, објављеном у "Блицу", далеко иза напредњака су на
другом и трећем месту Савез за Србију са 9,6 одсто, и социјалисти са 9,4 одсто подршке
грађана.

  Остале странке не би прешле изборни цензус - радикали са 4,3 одсто подршке, Покрет
слободних грађана (3,6 одсто), ПУПС (3,4), СДПС (2,4), СНП Ненада Поповића (2,0),
СПАС Александра Шапића (1,8) СДС Бориса Тадића са 1,7 одсто. Укупно 5,3 одсто
грађана изјаснило се за неку другу странку.   

На питање у којој мери је Влада Србије јединствена, 48 одсто испитаника је одговорило
потврдно, 28 одсто сматра да није јединствена, док је 24 одсто казало да је делимично
јединствена.

  

С друге стране, на питање у којој мери је влада стабилна, чак 69 одсто каже - "у
потпуности". Делимично стабилном владу сматра 15 одсто, а нестабилном 16 одсто
анкетираних.

  

Упитани који члан Владе је медијски најприсутнији, 65 процената је рекло да су то
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министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и министар спољних Ивица Дачић.
Анкетирани грађани су могли да дају више од једног одговора.

  

Иза њих су Зорана Михајловић (61 одсто), Александар Вулин и Бранко Ружић (по 60
одсто), Милан Кркобабић и Ненад Поповић (по 59 одсто), Синиша Мали (55), Златибор
Лончар (54), Јадранка Јоксимовић и Расим Љајић (по 45 одсто) и Бранислав Недимовић
(40 одсто).

  

На питање ако би власт и опозиција морале да постигну консензус око неке од кључних
политичких тачака, које би то биле, више од половине испитаника (54 одсто) изјавило је -
Косово.

  

Иза тога су односи са Европском унијом (19 одсто), економија (12), односи са Русијом (9)
и односи у региону (6 одсто), показује анкета.

  

(Танјуг-Блиц)
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