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Када би се избори за народне посланике одржавали у недељу, СНС би освојила
58,2 одсто гласова, другу позицију заузео би СПС са 9 одсто, а трећа би била
Странка слободе и правде са 4,5 одсто, показује истраживање агенције Фактор
плус.

  

  

Коалиција ДСС-ПОКС имала би четири одсто гласова, као и мањинске странке. За њима
следе Доста је било 3,8 процента, еколошки покрети 2,7 одсто, Народна странка 2,5,
Двери два одсто, Заветници два одсто, СРС 1,5 процента, ПСГ 1,4 одсто и ДС 1,2
процента гласова.

  

На београдским изборима, уколико би се одржавали ове недеље, СНС би са освојених
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45,1 одсто гласова такође била убедљива, и на граници да има апсолутну већину у
градском парламенту. Другу позицију би заузела Странка слободе и правде са 9,8 одсто,
а трећи би били социјалисти са 7,1 одсто гласова, подаци су из агенцијског
истраживања.

  

На четвртом месту појединачно би био "Не давимо Београд" са 6,5 одсто, затим покрет
Доста је било са 4,3 одсто и Народна странка са три процента подршке, пренео је
"Блиц".

  

За сада без великих изненађења у рејтинзима странака

  

Директор Фактор плуса Владимир Пејић каже да нема великих изненађења, што не
значи да их неће бити на самим изборима.

  

- ССП највише гласова вуче када говоримо о опозиционом делу. То је нешто бољи
резултат него до сада, што се може приписати активностима које су интензивирали у тој
странци у последње време, а слично стоје ствари и са Народном странком Вука
Јеремића - рекао је Пејић.

  

Додао је да можда необичан проценат покрета Доста је било, јер, како каже, делује да
ће се та суверенистичка и антивакцинашка политика боље примити у Србији него у
Београду, али очигледно да то није тако.

  

Пејић појашњава и да "Не давимо Београд" има значајну подршку, али и да је тешко
очекивати да понове оно што се догодило у Загребу, али да могу доста да освоје.

  

- Зависиће доста и од њих - каже Пејић и додаје да ће биће занимљиво да се види
колико остатак опозиције има слуха за њих као знацајног политичког партнера.

  

Српска напредна странка је на око 45 одсто, што је у броју градских одборника више од
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50 одсто.

  

Пејић каже да је тај резултат добар, али ће СНС имати озбиљан изазов да га брани.

  

СНС у Београду има већу подршку него пре 3 године

  

- Пред прошле београдске изборе кренули су са подршком од око 40 одсто. Доста зависи
и од кампање, од тога ко ће предводити листу. Мислим да са именом потенцијалног
кандиадата за градноначелника неће излазити пре избора - рекао је Пејић.

  

Када је реч о СПС-у, Пејић подсећа да је та странка на претходним изборима имала
проблем, јер градска структура социјалиста очигледно није била довољно активна, већ
се све сводило на Дачића и неколицину функционера.

  

Тренутно, каже, добро стоје, а видећемо хоће ли тако остати.

  

Пејић је указао и да је истраживање рађено девет месеци пред изборе и може бити
само оквирни показатељ тренда будући да неке битне ставке још нису познате.

  

(Танјуг)
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