
Истраживање ЕУ: Хрвати највећи хипохондри у Европи 

 
Хрвати су највећи хипохондри у 
Европској унији или је њихово 
здравствено стање заиста пуно 
лошије од грађана других 
чланица ЕУ-а. Резултати су то 
истраживања Еуробарометра 
према којем просјечно девет 
посто грађана ЕУ-а своје 
здравствено стање оцјењује 
лоше или јако лоше, док исто 
то мисли 27 посто грађана 
Хрватске (28,3 посто жена и 
26,3 посто мушкараца). 
Истовремено, 45 посто жена и 
мушкараца у Хрватској сматра 
да им је здравствено стање 
јако добро или добро док је ЕУ 
просјек знатно већи – око 60 
посто.  
 
Најздравијима се осјећају Ирци 
(83 посто) те Грци, Британци и 
Ципрани (око 75 посто), а 
најболеснијима уз Хрвате, 
Португалци и Литванци (21 
посто) те Мађари и Латвијци (9 
посто). 
 
Да Хрвати трче доктору за 
сваку ситницу признаје и др. 
Моника Јеђуд, координаторица 
породичне медицине из 
осјечког Дома здравља. 
 
„Имам ординацију с млађом 
популацијом у доби од 18 до 40 
година, који би заправо 
требали бити најздравији, а ја 
дневно имам и 70 пацијената. 
Заиста се за сваку глупост 

долази љекару, а то се 
посебно примјети и у 
дежурствима викендом када 
имамо око 50 пацијената а њих 
најмање 60 посто уопште није 
требало долазити у ординацију 
 

 
 
 
јер имају минималне 
здравствене проблеме. Један 
од разлога због којег Хрвати 
толико воле љекаре је 
вјероватно и чињеница да је 
јавно здравство изнимно 
доступно, па се може у 
ординацију сваки дан.“ 
 
Мушкарци се у свим земљама 
ЕУ-а осјећају здравијима од 
жена, а лична перцепција 
здравља погоршава се у 
старијим добним скупинама. 
Високо образовани људи у 
Хрватској доживљавају у своје 
здравље као боље, а у просјеку 
у 28 земаља ЕУ-а 55 посто 
грађанства с образовањем 
испод средњошколског нивоа, 
72 посто оних са 



средњошколским образовањем 
и 81 посто становништва с 
високим образовањем 
перципирају своје здравље као 
добро или врло добро. 
Шездесет посто грађана с 
најнижим приходима сматра се 
здравима, а тај постотак расте 
у складу с приходима 
домаћинства.  
 

Такођер, занимљиб је податак 
да незапослени сматрају да су 
болеснији од запослених. 
Гледајући особе у доби од 16 
до 64 године, 20 посто 
запослених тврди да има 
дугогодишњи здравствени 
проблем у поређењу са 27 
посто незапослених особа.  

 

 

 

Програм за истраживање и иноватибност 

 

 

 

“Хоризонт 20-20″ нови је 
програм ЕУ за истраживање и 
иновативност који за период од  
2014. до 2020. године 
располаже фондом од 80 
милијарди евра с циљем 
стварања заједничког 
европског истраживачког 
подручја, рекао је Зоран 
Димитријевић из Агенције за 
економски развој града 
Приједора “ПРЕДА-ПД”. 

“БиХ има статус придружене 
чланице и, као земља изван 
ЕУ, има обавезе као што је 
плаћање котизације. Ријеч је о 
великој суми за наредних 
седам година, али је коначан 
износ још у фази 
преговарања”, рекао је 
Димитријевић Срни. 

Он је појаснио да се структура 
програма заснива на три 
главна приоритета, и то 
изврсност у науци, друштвени 
изазов и индустријско 
лидерство те да сваки од њих 
има своје групе активности. 

“једна већа група актибности у 
оквиру индустријског лидерства 
је иновативност малих и 
средњих предузећа гдје сам ја 
национална контакт тачка за 
сва мала и средња предузећа у 



БиХ која желе да припреме 
пројекте у оквиру овог 
програма ЕУ. Све остале 
националне контакт тачке су из  

 

академске и научно-
истраживачке заједнице, а 

мрежом тачака руководи и 
координира Министарство 
цивилних послова Бих”, 
појаснио је Димитријевић. 

Он је додао да је Агенција  
“ПРЕДА-ПД” укључена у 
пројекат “Адриа футуринг” 
намијењен иновативности 
малих и средњих предузећа у 
области хране и туризма на 
бази прекограничне сарадње је 

у БиХ, Словенији, Црној Гори, 
Италији и Албанији. 

Према његовим ријечима, 
унутар овог пројекта малим и 
средњим предузећима биће 
обезбјеђен ангажман 
стручњака из области 
информационо-
комуникацијских технологија 
који ће радити информационе 
системе за специфичне 
потребе малих и средњих 
предузећа. 

  
 

 

Истраживање: 51 посто Србијанаца подржава чланство у ЕУ 

 
Овај ниво подршке процесу 
приступања Србије ЕУ 
објашњава се тим да се 
грађани позитивније 
изражавају о чланству у Унији 
након отпочињања приступних 
преговора са ЕУ, оцијењено је 
из Уреда за Евроинтеграције. 

Према посљедњем 
истраживању канцеларије за 
Евроинтеграције Владе Србије, 
више од половине грађана 
Србије подржава чланство у 
Европској унији, преноси 
Anadolu Agency. 

 

Уколико би сутра био одржан 
референдум са питањем – да 
ли подржавате учлањење 
Србије у ЕУ, 51 одсто грађана 
гласало би за (пораст од један 
одсто у односу на претходно 
истраживање), 22 одсто би 



гласало против (пад за два 
одсто у односу на претходно 
истраживање), 20 одсто не би 
гласало, док седам одсто не 
зна шта би одговорило, 
резултат је најновијег 
истраживања јавног мнијења 
„Европска оријентација грађана 
Србије“ – трендови“, које је 
Канцеларија за европске 
интеграције Владе Србије 
спровео током децембра 2013.  

Анкета је рађена према 
стандарду Евробарометра, а 
учествовало је 1.038 
испитаника старијих од 18 
година. 

Овај ниво подршке процесу 
приступања Србије ЕУ 
објашњава се тим да се 
грађани позитивније 
изражавају о чланству у Унији 
након отпочињања приступних 
преговора са ЕУ, оцијењено је 
из канцеларије за 
евроинтеграције. 

Испитаници кажу да би 
чланство у ЕУ за 44 одсто њих 
била добра ствар, 26 одсто 
грађана сматра да је то лоше, 
а 29 одсто мисли да то није ни 
добра ни лоша ствар. 

И даље велики број грађана, 68 
одсто, сматра да би реформе 
неопходне за улазак Србије у 
ЕУ требало спроводити и да не 
представљају услов за 
чланство, већ због добробити 
самих грађана, односно ради 

изградње боље уређене 
Србије.  

Највише грађана, чак 39 одсто, 
борбу против корупције, која 
највише утиче на њихов 
свакодневни живот, сврстава 
међу најзначајније реформе. 

Иако је у односу на претходна 
истраживања опао проценат 
оних који сматрају да се Косово 
поставља као главни услоб 
Србији за добијање датума за 
почетак преговора, највећи 
број грађана, 39 одсто и даље 
ову ситуацију види као главну 
препреку даљњем приступању 
Србије Европској унији. 

Чак 70 одсто грађана разумије 
важност овог питања и сматра 
да би проблеме Београда и 
Приштине требало свакако 
рјешавати рјешавати, 
независно од тога да ли то 
тражи ЕУ. 

Као главне факторе који 
отежавају улазак Србије у ЕУ, 
грађани су наводили политику 
сталног условљавања ЕУ (38 
одсто), неспособност домаћег 
руководства (12 одсто), као и 
менталитет људи и 
неспремност на промјене (11 
одсто). 

Међутим, 34 одсто грађана је 
изразило спремност да се у 
циљу уласка у ЕУ додатно 
школује и усавршава, што 
представлја пораст за седам 
одсто у односу на 2012. годину. 



За 45 одсто, чланство у ЕУ и 
даље представља пут ка бољој 
будућности младих људи, више 
могућности за запошљавање 
(42 одсто), као и могућност за 
слободније кретање унутар 
граница ЕУ (40 одсто). 

Кад говоримо о развојној 
помоћи Србији, грађани немају 
јасну слику о томе ко су највећи 

донатори Србије у посљедњих  
13 година. Званични подаци 
говоре да су у периоду од 2.000 
до 2010. године Европска унија 
и њене државе чланице са 
више од 4,5 милијарди евра 
донираних средстава 
допринијели развоју Србије. 
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