FAKTOR PLUS: SNS 43,9 ODSTO
BEOGRAD, 20. decembar 2013. (FoNet) – Decembarsko istraživanje agencije Faktor plus pokazuje da 69
odsto ispitanih odobrava ono što radi prvi potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Srpske napredne
stranke (SNS) Aleksandar Vučid, dok je rejting SNS 43,9 odsto, izjavio je danas direktor ove agencije
Vladimir Pejid.
On je na konferenciji za novinare rekao da je SNS zabeležila blagi rast, jer je rejting ove stranke u
novembru bio 43,1 odsto.
Taj rast možemo pripisati i uspehu na lokalnim izborima u tri opštine prošle nedelje, jer je istraživanje
rađeno posle izbora, izjavio je Pejid.
Pejid je ukazao da Demokratska stranka (DS) ima podršku od 11,6, što je blagi pad u odnosu na 12,8 u
novembru i očigledno je da je neuspeh na lokalnim izborima ostavio trag.
On je rekao da Socijalistička pratija Srbije ima 10 odsto podrške, što je konstanta za ovu stranku,
Demokratska stranka Srbije ima 6,3 odsto, dok je Liberalno demokratska partija sa pet odsto na ivici
cenzusa.
Pejid je naglasio da Socijaldemokratska partija Srbije ima značajnih 3,5 odsto i pretenduje da samostalno
postane parlamentarna stranka.
Prema njegovim rečima, više od 60 odsto ispitanih podržava održavanje vanrednih parlamentarnih
izbora, a isti procenat podržava i izbore na svim nivoima.
Posle Vučida, građani najviše, sa 43 odsto, podržavaju ono što radi predsednik Srbije Tomislav Nikolid,
pokazuje istraživanje Faktor plusa.
Pejid je rekao da na listi dalje slede socijalisti Ivica Dačid (28 odsto) i Branko Ružid (26 odsto).
Prema njegovim rečima, počasni predsednik DS Boris Tadid ima relativno visok procenat odboravanja
onoga što radi (21 odsto).
Isti procenat ima i ministarka energetike Zorana Mihajlovid, koja je, prema oceni Pejida, posle Vučida,
Dačida i Ružida najbolje ocenjeni član Vlade.
Istraživanje pokazuje da 17 odsto ispitanih podržava ono što radi Dragan Đilas, 14 odsto Vojislav
Koštunica, 12 Rasim Ljajid, devet Čedomir Jovanovid i sedam Mlađan Dinkid.
Poverenje u političare je dosta nisko, ocenio je Pejid.
Istraživanje Faktor plusa rađeno je od 16. do 19. decembra na uzorku od 1.200 ispitanika.

