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 У Србији 43,6 одсто грађана сматра да живи горе него пре пет година - 36,1 одсто
мисли да је исто, 19,5 одсто рекло је да живи боље, а без одговора је било њих 0,8
одсто, показало је истраживање Нове српске политичке мисли (НСПМ).

  Да од својих примања не може ове године себи да приушти одлазак на море
одговорило је 60,4 одсто учесника телефонског истраживања, спроведеног од 12. до 19.
јула, на узорку од 1.000 испитаника.    

Њих 22,98 одсто одговорило је да може отићи на летовање, а 16 одсто је рекло да може,
"али само ако се одрекну свега осталог", наводи се у истраживању НСПМ, које преноси
недељник Време у новом броју.

  

На питање да ли мисле да је у Србији у последње време дошло до пораста насиља,
криминала и угрожавања безбедности грађана, 69,2 одсто испитаника је одговорило
потврдно, 22,3 одсто одрично, а 8,5 одсто је било без одговора.

  

Улазак Србије у Европску унију подржало је 46,5 одсто анкетираних, против их је 38,7
одсто, а без става је 14,8 одсто.
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  Против уласка Србије у НАТО је 80 одсто испитаника, само 7,1 одсто је за, а безодговора је било њих 12,9 одсто. За савез Србије са Русијом изјаснило се 60,8 одстоиспитаника, против је 23,1 одсто, а став о томе нема њих 16,1 одсто.  На питање с ким би ушли у политичко-економски савез уколико би могли да бирају,највише испитаника - 37,3 одсто, одговорило је да треба остати неутралан, за Русију бисе определило 27,6 одсто, ЕУ 15,3 одсто, Кину 5,4 одсто, земље Балкана 2,8 одсто, а безодговора је било 11,6 одсто испитаника.  Сваки други грађанин Србије сматра да треба расписати референдум о коначномрешењу за Косово, показало је истраживање Нове српске политичке мисли (НСПМ).   За референдум о Косову се изјаснило 49,4 одсто анкетираних, против је 34 одсто, а безстава их је 16,6 одсто.  Истраживање НСПМ, које преноси нови број недељника Време, показало је да се 71,5одсто испитаника противи пристаннку да пријем Косова у УН буде услов за улазакСрбије у Европску унију, 12 одсто је за то, а 16,5 одсто било је без одговора.  Према резултатима истраживања, спроведеног од 12. до 19. јула, за одлагање решењакосовског проблема "за неко боље време" је 43 одсто грађана, поделу на српски иалбански део подржава трећина грађана - 33,4 одсто, 19,4 одсто је било без одговора, а4,2 одсто мисли да треба признати независност Косова.  

  На питање да оценом од један до пет оцене рад Владе премијерке Ане Брнабић, највишеиспитаника - 26,3 одсто, дало је четворку, 21,7 одсто тројку, 18,7 одсто петицу, 18,5одсто јединицу, а 14,1 одсто двојку.  Упитани за кога би гласали на ванредним парламентраним изборима, ако би билирасписани следеће недеље, 50 одсто учесника истраживања је навело Српску напреднустранку, а њих 15 одсто је рекло да би било за опозицију али да "не знају тачно за кога".  Да би гласало за социјалисте рекло је 9,3 одсто испитаника, за листу око ДраганаЂиласа 6,3 одсто, за Јединствену Србију и Српску радикалну странку по три одсто,Народну странку 2,9 одсто, Двери 2,3 одсто, Демократску странку 2,2 одсто, листу окоСаше Јанковића 1,6 одсто, а за остале 4,5 одсто.  (НСПМ-Време-Фонет)  
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