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Активирана два сценарија за спас РТБ Бор 
Извор:Танјуг, Политика 

 

Србија истовремено кроз два тендера тражи и професионалног менаџера и приватизационог 
саветника за стратешког партнера за РТБ Бор, пише данашња "Политика". 
Док 28. маја истиче рок да заинтересовани управљачи доставе своје понуде за руковођење 
фирмом, до 1. јуна отворен је позив за консултанте који би требало да припреме и реализују 
јавни позив привлачења стратешког инвеститора. 
"То значи да влада за ову компанију има два спремна сценарија и да је одлучила да 
истовремено примени оба. Сценарио А подразумева да у директорску фотељу уместо Благоја 
Спасковског седне тим професионалних менаџера, док сценарио Б значи долазак стратешког 
партнера у Бор", пише лист. 
"Политика" поставља питање сударају ли се у пракси ова два тендера и хоће ли заинтересовани 
инвеститор, који би у РТБ Бор требало да донесе и свој новац, пристати да његовом 
инвестицијом управља неко други. 
Оглас за приватизационог саветника објављен је у "Фајненшел тајмсу" паралелно са јавним 
позивом за избор професионалног менаџмента који је објављен у "Политици". 
Консултант који добије посао на овом тендеру требало би да предложи модел по коме ће 
стратешки партнер ући у РТБ Бор. На столу је пет могућности. Прва подразумева примену мера 
из "Унапред припремљеног плана реорганизације", док друга значи заједничко улагање РТБ 
Бор кроз јавно приватно партнерство. Биће размотрена могућност приватизације или 
оснивање нових привредних субјеката али и продаја капитала и имовине предузећа, као и 
докапитализација РТБ Бор групе и његових зависних друштава. Могућа је и комбинација свих 
ових мера, пише "Политика". 
 

 

 

 

„Застава” се полако спушта 
Аутор: Бране Карталовић 

 

Прво рочиште у стечајном поступку над групацијом „Застава возила” заказано за 19. мај. – 

Уместо подржављења, припрема се приватизација 

Крагујевац – Жилави гигант из доба социјализма одбројава своје последње дане. Над 
групацијом „Застава возила” отворен је стечајни поступак, а прво рочиште у крагујевачком 
привредном суду заказано је за 19 мај. Реч је о кровном предузећу под чијом су капом биле 
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фирме које су остале да „висе” након што је „Фијат” 2008. преузео „Заставину” фабрику 
аутомобила. 
Одлазак „Застава возила” у стечај не значи, међутим, да ће и фирме које су биле у тој групацији 
имати исту судбину. 
 
 

Два тендера спасавају РТБ Бор 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Паралелно са избором професионалног менаџмента, до 1. јуна отворен је и позив за 

приватизационог саветника за избор стратешког инвеститора 

Србија истовремено кроз два тендера тражи и професионалног менаџера и приватизационог 
саветника за стратешког партнера за РТБ Бор. Док 28. маја истиче рок да заинтересовани 
управљачи доставе своје понуде за руковођење фирмом, до 1. јуна отворен је позив за 
консултанте који би требало да припреме и реализују јавни позив привлачења стратешког 
инвеститора. 
То значи да влада за ову компанију има два спремна сценарија и да је одлучила да истовремено 
примени оба. 
 

 
 

 
 

Ова земља тестира ПЛАТУ ЗА СВАКОГ СТАНОВНИКА, а први 
резултати су фасцинантни  
Извор:бусинессинсидер.де / М.А. 

 

Финска је прва европска земља која од јануара ове године тестира основни доходак, а после 
четири месеца видљиви су први резултати. 
Пилот-пројекат владе тестира ефекте безусловне исплате основног дохотка у износу од 540 
евра месечно за одабраних 2.000 незапослених. Износ се исплаћује уместо помоћи за 
незапослене, а они који га примају не плаћају порез. Осим тога, могу да прихвате хонорарни 
посао, а да то не утиче на висину основног дохотка. 
Пројекат ће трајати две године, али већ после четири месеца видљиви су први позитивни 
резултати. 
Безусловна исплата основног дохотка од 540 евра треба да пружи незапосленима осећај 
сигурности. 
Чак и ако је то мало за тамошње услове, основни доходак примаоцима пружа осећај сигурности 
и покрива трошкове основних потреба. 
- Основни циљ нам је да утврдимо да ли основни доходак у систему социјалне помоћи може да 
реши проблем. Износ од 540 евра није велики и неће вам омогућити да преживите цео месец, 
зависно од тога да ли имате децу или не, али основна идеја је да може да рачунате на тих 540 
евра сваког месеца - објашњава Марјука Турунен из социјалне установе "Кела", која води пилот 
пројекат. 
Безусловна исплата незапосленима даје подстицај да поново почну да раде, уколико могу. 
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- Проблем система за помоћ незапосленима јесте у томе што није пожељно прихватити 
хонорарни посао, јер постоје замке у нашем систему тако да сте понекад мање плаћени за такав 
рад него када примате помоћ за незапослене - објашњава Турунен. 
Иако пројекат траје тек четири месеца, већ је приметан значајан позитиван ефекат: учесници 
су углавном знатно мање изложени стресу него када су примали социјалну помоћ. Будући да 
могу да рачунају на месечни основни доходак, не морају толико да брину и мање су изложени 
притиску. 
 
 

СВАЂА ЗБОГ БДП-а Жестока полемика двојице признатих српских 
економиста  
Аутор:Слађана Гаврић  

 

Да ли је раст БДП-а од један одсто у првом тромесечју 2017. разочаравајући или не и да ли ће 
порушити планирано повећање привредне активности за три одсто у овој години? 
Дијаметрални ставови о овим питањима узрок су жестоког сукоба двојице угледних 
економиста: Милојка Арсића и Стојана Стаменковића. 
Стаменковић је недавно истакао да раст БДП-а од један одсто за прва три месеца ове године 
неће угрозити пројектованих три одсто за целу 2017. Он је то образложио чињеницом да је 
узрок подбачаја пад производње електричне енергије, али да то дефинитивно неће угрозити 
привредни раст на кратак рок. Представници МАТ-а (часопис "Макроекономске анализе и 
трендови", чији је Стаменковић уредник) навели су да је тај пад производње струје последица 
неповољних временских прилика. 
Такав став је јуче потврдио и за "Блиц": 
- Ми смо у овом броју МАТ-а рекли да нису проблем ти падови производње електричне 
енергије. Није она фактор ризика за кретање БДП-а ове године или на врло кратак рок. То је 
озбиљан фактор ризика дугорочно. 
Стаменковић је нагласио да планирано повећање раста БДП-а није угрожено, али може да се не 
оствари. 
- Ја то не знам, ја не правим прогнозе. Не знам хоће ли се решити то питање струје, шта ће бити 
са пољопривредом, итд. Али све остало иде тако да не може бити боље. Оно што не разочарава, 
већ је напротив врло оптимално, то је да у првом кварталу прерађивачка индустрија, 
грађевинарство, извоз, и уопште привредна активност не само да расту него се тај раст убрзава 
и шири на све већи простор. 
С друге стране, професор Арсић тврди да је раст БДП-а од један одсто у првом тромесечју лош 
показатељ даљег кретања привреде. 
- Податак који је изнео МАТ, да је стопа раста БДП-а у првом кварталу један одсто, оценио сам 
разочаравајућим. Највећи узрок је управо драстичан пад производње струје. Директан утицај 
тога на БДП је 0,8 одсто, што значи да би БДП за прва три месеца порастао 1,8 одсто уместо 
један - објашњава Арсић. 
Према његовим речима, да би се остварио планирани раст од три одсто неопходно је да у 
наредним кварталима Србија оствари међугодишњи раст од 3,6 одсто. 
- То је могуће, али није лако достижно. Ипак, да није било проблема у производњи струје, 
реално бисмо имали раст БДП-а и већи од три одсто. Овако је та шанса дефинитивно 
пропуштена. Када имамо у виду и пољопривредну производњу, она ће вероватно бити нешто 
мања него 2016, па ће и то лоше утицати на економски раст - каже Арсић. 
Ипак, он не оспорава чињеницу да је Србија у првом тромесечју имала раст прерађивачке 
индустрије, трговине на мало, извоза и грађевинарства, што су позитивни помаци. 
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- Али, чињеница је да је производња струје подбацила и да се то не може правдати лошим 
временским условима, односно хладном зимом. Напротив, ранијих година, када смо имали 
ледене таласе, производња је расла или се није мењала. Пример су и земље у региону, па је у 
Чешкој производња струје у јануару порасла 6,3 одсто, у Хрватској 3,3, у БиХ 1,4 одсто, а у 
Србији је опала 14,5 одсто. Сада се поставља питање шта ће бити на крају године. Потребно је 
да производња електричне енергије буде већа него крајем 2015, јер је на крају 2016. пала за 7,9 
одсто, у односу на исти период претходне године. 
Ко је Арсић  
Милојко Арсић је професор Економског факултета у Београду и уредник економског листа 
"Квартални монитор". Обављао је функцију вицегувернера НБС, а био је и на месту специјалног 
саветника министра финансија, у два наврата након 2000. године. 
Ко је Стаменковић  
Стојан Стаменковић је члан Савета гувернера НБС и један од уредника и координатора 
истраживања у месечнику "Макроекономске анализе и трендови". Био је директор Института 
за спољну трговину крајем осамдесетих година, а у влади СРЈ саветник за економска кретања и 
политику. Био је 2001. и члан тима НБС за преговоре са ММФ-ом. 
 

 

 
 
 

Порези и доприноси највише спотичу привреду 
Аутор:Д. Урошевић 
 
Привредници у Србији не праве велику разлику када оцењују услове пословања на 

националном нивоу и у општини у којој послују. У оба случаја, више од половине сматра да је 

пословна клима осредња, а између трећине и четвртине – да су услови за развој бизниса лоши.  

Један од битних разлога за такав став лежи у чињеници да међу највећим препрекама за 
пословање виде питања из надлежности републичке власти. Као први проблем чак 69 одсто 
привредника истиче висок порез и доприносе на зараде. Следе висок ПДВ, недостатак новца за 
улагање (33 одсто), компликована бирократија и сива економија, показало је истраживање 
ставова привреде на локалу које је у фебруару ове године спровео НАЛЕД уз подршку Развојне 
агенције Србије у оквиру пројекта „Јачање структура у локалној самоуправи за подршку 
ММСП-а“. 
НАЛЕД и РАС су кроз тај пројекат, у циљу јачања капацитета градова и општина за рад с 
привредом, организовали низ обука, међу којима су изградња односа с пословном заједницом, 
подршка почетницима у бизнису, подршка новим улагањима, сарадња с другим општинама, 
промоција привреде, инвестиција и локалне самоуправе. Обуке је успешно прошло 22 шефова 
и запослених у канцеларијама за локални економски развој у 18 локалних самоуправа. 
На питање које би им олакшице биле најкорисније и имале највећи ефекат на развој привреде, 
испитаници истичу пореске олакшице, подстицаје за улагања у основна средства и подстицаје 
за запошљавање, као и подстицаје на локалу у виду изузећа или смањења такси и накнада. 
Иако локалне самоуправе покушавају да изађу у сусрет захтевима и обезбеде новац у буџету, 
чак 94 одсто привреде признаје да те подстицаје досад није користило (83 процента није 
користило олакшице које нуде националне институције). 
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Теме које занимају привреднике и о којима желе да разговарају с локалним самоуправама 
углавном се тичу финансија, као што су подстицаји, висина локалних такси и накнада, план 
буyета за наредну годину и цене комуналних услуга. Међутим, истраживање је показало да 
привредници ретко кад имају иницијативу по тим и другим питањима од значаја за пословни 
амбијент – чак 91 одсто привредника признаје да никада није упутило ниједан предлог на 
адресу локалне самоуправе, пет одсто јесте али без икаквог ефекта, а преостала три одсто је 
имало среће да нешто предложи и да њихов предлог буде усвојен. С друге стране, ти подаци 
говоре да локална самоуправа на крају усвоји готово 40 одсто од свих предлога које привреда 
поднесе. Проблем је што је само осам процената привреде заинтересовано или спремно да 
нешто предложи. 
– Јасно је да је потребно развијати механизме који ће привредницима олакшати комуникацију 
с локалном самоуправом – каже потпредседник Управног одбора НАЛЕД-а Владан Васић, који 
је и градоначелник Пирота, града који је учествовао у пројекту „Јачање структура у локалној 
самоуправи за подршку ММСП-а“.    
Није лоше на локалу 
Када је реч о задовољству сарадњом с инсистуцијама на локалном нивоу, интересантно је да је 
привреда најзадовољнија односом који има с јавним комуналним предузећима. Чак 71 одсто 
привредника наглашава да је у потпуности или углавном задовољно сарадњом с тим делом 
јавног сектора. Позитивну оцену више од половине испитаника имају и одељења за урбанизам 
задужена за издавање грађевинских дозвола и дирекције за изградњу. 
 

 
 

 
 
Алармантно стање у Новостима 
Пише: Фонет 
 
У Вечерњим новостима данас је одржан збор на којем је закључено да се формира јединствена 
Радна група која ће заступати интересе свих запослених и од Владе Србије захтевати да се 
ургентно реши алармантно стање у Компанији, утврди њен статус, а Новости третирају као 
медијска кућа од националног значаја. 
Закључак Радне групе је да су за урушавање тиража Новости са Ратком Дмитровићем 
подједнако одговорни његови најближи сарадници - заменик главног и одговорног уредника 
Милан Бабовић, којег је на ту функцију именовао Надзорни одбор Компаније Новости, на 
предлог Владе Србије, као и чланови Колегијума. 
Радна група остаје при ставу да је неопходно да се запослени уједине како би сачували 
Компанију и свој посао, наводи се на крају саопштења председнице "Радне групе већинског 
дела запослених у Компанији Новости" Милене Марковић. 
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Запослени у "Новостима" траже смену Дмитровића 
Пише: Фонет 
 
Запослени у Новостима затражили су данас од Надзорног одбора хитну смену генералног 
директора Компаније Ратка Дмитровића, суочени са његовом "иритантном пасивношћу". 
У непотписаном саопштењу запослени негирају да је Дмитровићу истекао мандат и тврде да ће 
то бити крајем новембра. 
Они Дмитровићу замерају што их је, "усред одлучујуће битке за компанију, оставио на цедилу". 
- Више не желимо да трпимо незаинтересованост човека у чије име ових дана обијамо прагове 
државних институција, тражећи решење за нашу кућу, иако је то у делокругу његовог рада, 
наводе запослени. 
Они од Надзорног одбора траже хитно решавање статуса Компаније Новости, "шокирани 
Дмитровићевом отвореном поруком "да му не пада на памет да икога више моли за Новости'". 
- Ево ми сада вас молимо да га што пре разрешите дужности, како му не бисте дозволили да 
купи време и створи управљачки вакуум који једино њему иде наруку, указују запослени у 
саопштењу Надзорном одбору. 
 
 

Радници Гоше чекају новац, почели да раде 
Пише: Љ. Буквић 
 

Словачки власник Гоше радницима дугује 1,8 милиона евра, а држави за порез 

четири милиона евра 

После месец и по дана штрајковања, радници Гоше из Смедеревске Паланке вратили су се у 
фабрику на посао, након што им је нови власник исплатио 60.000 динара, уз обећање да ће 
наредне недеље добити по још 30.000 динара.  
- Уплаћено нам је из два пута до сада по 35.000 и 25.000 динара и остало је да добијемо још 
30.000 динара наредне седмице - каже за Данас председник Самосталног синдиката у овом 
предузећу Милорад Милорадовић. 
Штрајк је тренутно "на леду", запослени су на радним местима, али је остало да нови власник 
испуни још неке захтеве радника, кључни међу њима је исплата зарада за претходних неколико 
година. Договор са новим власницима био је да се у 16 месечних рата исплати дуг на име 
заосталих зарада који се креће од 500.000 до 600.000 динара. 
- За почетак треба да радимо и зарадимо плату, у јуну би требало да се разговара о томе како ће 
нам бити исплаћен тај заостали дуг - истиче Милорадовић. Цео дуг радницима, како каже, 
исплаћује "нови-стари власник". 
Осим неисплаћених зарада, ЖОС Трнава, сада бивши власник Гоше, радницима није 
уплаћивала ни доприносе за пензије, а нису им оверене ни здравствене књижице. Словачка 
компанија је радницима дужна неких 1,8 милиона евра, док држави за порез дугује четири 
милиона евра. Када се 220 радника фабрике због овога побунило крајем марта, ЖОС Трнава је 
у рекордном року, за дан, продала Гошу компанији Лиснарт холдингс лимитед, регистрованој 
на Кипру. 
Због продаје муњевитом брзином појавиле су се у медијима, али и међу радницима, приче да су 
нови власници уствари повезани са старим. Милорадовић каже да ни они у фабрици не знају 
ко тачно стоји иза нове фирме, нити ко им исплаћује дуг, али да то није ни битно јер све што 
радници сада желе јесте да им се исплати цео дуг и да буде посла. 
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Продаја Желвоза, из петог покушаја? 
Пише: Д. Ђ. 
 
Одбор поверилаца стечајног дужника ФЖВ Желвоз донеће одлуку о продаји Желвоза у року од 
осам дана, а можда већ на седници у четвртак, потврђено је Данасу у Агенцији за лиценцирање 
стечајних поверилаца. 
Како нам је речено после преподневног отварања понуда, одлука о коначној продаји Желвоза 
није донета данас, зато што су обе понуде биле испод педесет одсто процењене вредности. 
Стечајни управник предузећа Желвоз из Смедерева огласио је 21. априла пету продају овог 
стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда. 
Најважнију имовину дужника чине некретнине у фабричком кругу, укупне површине 95 и по 
хиљада метара квадратних, постројење и опрема за ремонт вагона, стопроцентни удели у 
предузећима Желвоз – Угоститељство и туризам, Желвоз – Заштитна радионица, Спортско 
друштво Железничар, Железничка индустријска школа у Смедереву. 
Процењена вредност дужника је око 1,15 милијарди динара, али процењена вредност имовине 
није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин била обавезујућа или 
опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде. 
Новчани износ за учешће у продаји је 115,3 милиона динара, док је за откуп продајне 
документације било потребно издвојити 100.000 динара. 
Подсећамо, Агенција за приватизацију је 2011. године поништила купопродајни уговор за 
смедеревски Желвоз са већинским румунским власником због неиспуњавања купопродајних 
обавеза. Фабрика, која је тада запошљавала око 1.450 радника, била је продата 2007. године 
румунском конзорцијуму Грампет-Ремар за 1,15 милиона евра. Некада успешни ремонтер 
шинских возила, који је својевремено упошљавао чак 2200 радника, урушаван је годинама и 
озбиљно уздрман многобројним аферама руководећег кадра, са судским процесима који трају и 
данас. Суноврат Желвоза траје све до 2015. године када је стављена тачка и отворен стечајни 
поступак. 
Према решењу Привредног суда у Пожаревцу, стечајни дужник је у тренутку отварања стечаја 
био у непрекидној блокади у трајању од око хиљаду дана, а неизмирене обавезе далеко су 
превазилазиле вредност имовине стечајног дужника. 
  
 

 

 
 

НСЗ: Без посла 157.000 младих 
Извор:Бета 

 

На евиденцији Националне службе за запошљавање без посла је у Србији крајем априла било 
157.222 младих, изјавила је директорка Сектора за подршку у запошљавању у НСЗ Неда 
Милановић. 
У сарадњи са Министарством за рад, Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом, 
Кока-кола ХБЦ Србија покреће национални програм који ће младима без посла омогућити да 
стекну личне и професионалне вештине, кључне за запослење и успешну каријеру. 
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Полазници ће имати прилику да уче о успешној комуникацији, пословној администрацији, 
финансијама, управљању пројектима, припреми пословних планова, као и томе како да лакше 
дођу до жељеног посла, саопштила је Кока-кола. 
Програм је намењен свим незапосленима до 30 година који минимално имају средњу стручну 
спрему, а не учествују у другим званичним програмима обуке. 
Радионице које ће водити стручњаци, одржаваће се током маја и јуна у Ћуприји, Краљеву, 
Шиду, Смедеревској Паланци и Алексинцу, а током септембра и октобра у Ковину, Пријепољу, 
Новом Пазару, Прокупљу и Лесковцу. 
 
 

Рајић: Плате мање него у две трећине афричких земаља 
Извор:Бета 

 

Просечне нето плате (без пореза и доприноса) су прошле године у чак 21 афричкој земљи биле 
веће него у Србији, а само у 12 држава су биле ниже, рекао је агенцији Бета директор Мреже за 
пословну подршку у Србији Драгољуб Рајић.  
Он је подсетио да је у 2016. години просечна нето пата у Србији износила 397,49 долара или 
46.097 динара. 
Рекао је да су више просечне плате од грађана у Србији у прошлој години имали запослени у 
Анголи, Либији, Замбији, Лесоту, Јужноафричкој Републици и Малавију, где су износиле од 
1.806,50 до 1.126,12 долара. 
"Србију су претекли и Либерија, Намибија, Габон, Свазиленд, Конго, Боцвана, Судан, Џибути, 
Обала Слоноваче, Чад, Танзанија, Екваторијална гвинеја, Мароко, Мозамбик и Зимбабве, где 
су плате износиле од 998,93 до 397,78 долара", рекао је Рајић. 
"Овакви резултати показују да концепцију развоја економије у Србији треба под хитно 
преиспитати јер је Србија по стању у економији на нивоу средњеразвијених афричких земаља у 
којима влада безакоње и корупција", оценио је Рајић. 
 Већини тих земаља, према његовим речима, недостају основне животне намирнице и 
принуђене су да их увозе, за разлику од Србије која има и вишкова за извоз. 
Ниже просечне нето плате него у Србији у прошлој години имали у запослени у Мауританији, 
Гани, Кенији, Руанди, Тунису, Тогу, Нигерији, Сомалији, Уганди, Египту, Сенегалу и држави 
Мали, где су зараде биле у износу од 332,68 до 114, 20 долара, рекао је Рајић. 
"До 2008. године нето зараде у Србији осетно су расле јер је то био период приватизације па је 
држава пунила буџет за зараде у јавном сектору које у значајној мери утичу на просек зарада у 
земљи јер у јавном сектору, јавним предузећима, државној управи и локалним самоуправама 
ради више од 42 одсто запослених у Србији", рекао је Рајић. 
Додао је да је 2008. године започела светска криза али да је значајан број афричких земаља и у 
том периоду имао сталан развој и раст у односу на Србију. 
Привредници у Србији, према његовим речима, годинама траже промене у привредном 
систему земље и другачији приступ развоју у коме ће се дати већи простор предузетничким 
идејама и образованим и креативним појединцима. 
Додао је да се парафискални намети морају укинути и смањити бирократија да би се олакшало 
пословање. 
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Генерални штрајк паралисао Грчку 
Извор:Хина 

 

Штрајк који су организовали грчки синдикати против мера штедње парализовао је у среду 
земљу уочи гласања парламента о мерама штедње. 
Одложено је на десетине летова, а неки су и отказани с почетком четворочасовног штрајка 
запослених у контроли лета. Грчки острва су одсечена од остатка земље од уторка када су у 
штрајк ступили запослени поморских превозника. Они планирају да заврше штрајк у суботу и 
до тада трајекти неће саобраћати. 
Штрајку су се у среду придружили и запослени у државној управи и наставници, па су 
затворене школе и музеји. Лекари у болницама примају само хитне случајеве. 
Протести су планирани у Атини и другим градовима. 
Грчки парламент би требало у четвртак да гласа о пакету штедње који је услов повериоца. Мере 
укључују смањење пензија и повећање пореза што би донело годишње 4,9 милијарда евра. 
Грчка већ седам година покушава да избегне банкрот, а у јулу мора да врати више од седам 
милијарда евра Европској централној банци и Међународном монетарном фонду. 
 

 
 

У шта Срби највише верују? На ком је месту црква, а где је војска 
Извор:Телеграф.рс/Информер) 
 
Чак 57 одсто грађана узда се у војску, а 54 одсто у цркву, и ове две институције 

су једине којима верује више од половине становника Србије 

У Србији се само у војску и цркву узда више од половине грађана, док најмање верује 
невладиним организацијама, синдикатима и народним посланицима. Највећи скок 
поверења од 2011. до данас има Влада Србије.  
Срби убедљиво највише верују у војску и цркву, а најмање у невладине организације, синдикате 
и Народну скупштину , показало је велико истраживање агенције “Дип дајв” урађено у сарадњи 
са Геодетским заводом и под покровитељством Светске банке. 
Чак 57 одсто грађана узда се у војску, а 54 одсто у цркву, и ове две институције су једине којима 
верује више од половине становника Србије. 
Са друге стране, највећи скок поверења има Влада Србије, којој је 2011. веровало само осам 
одсто становништва, а данас је тај број скочио на 35 одсто (погледајте табелу). 
Војни аналитичар Владе Радуловић рекао је за Информер да народ у Србији напокон има 
велико поверење у своју војску јер се она модернизовала, а нема више ни великих афера као 
некада. 
– Последњих пет година Војска Србије је значајно повратила свој углед. Драстично 
је повећан број вежби, наши војници учествују у бројним мировним мисијама 
широм света, гостујемо на разноразним војним парадама, а организујемо их и у сопственој 
земљи. Уз то смо купили ново наоружање, а много тога смо и произвели, попут “лазара”, 
“милоша”, “норе”, “бумбара” и “шумадије”. 
Изузетно је велика ствар и то што у Војсци више нема афера као некада, па и у медијима читате 
углавном лепе ствари. Када све ово узмете у обзир, јасно вам је због чега се народ у Србији 
осећа безбедније и спокојније и зашто верује својој војсци – објаснио нам је Радуловић и додао 

http://www.telegraf.rs/
http://www.telegraf.rs/teme/crkva
http://www.telegraf.rs/teme/poverenje
http://www.telegraf.rs/teme/istrazivanje-2
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да је враћању поверења у војску у великој мери “кумовала” и чувена серија “Војна академија”, 
која је постала прави хит. 
Са друге стране, верски аналитичар Драшко Ђеновић рекао је за наш лист да је поверење 
народа у цркву значајно порасло јер је патријарх Иринеј одлучио да се обрачуна са свим лошим 
стварима и аферама унутар ње. 
– У последњих пет година црква се ухватила укоштац са аферама, попут оне са владиком 
Качавендом, што је сигурно наишло на изузетно позитивну реакцију код народа. Још да 
Пахомију није застарио случај и да је решено питање Филарета, сигуран сам да би црква била 
убедљиво прва на овој листи. 
Захвалност за то дугујемо патријарху Иринеју, који је још пре неколико година чврсто одлучио 
да се обрачуна са свим лошим стварима унутар цркве. Патријарх Павле то није могао, јер је био 
предобар, живи светац, и није могао ни да замисли шта све епископи и владике раде иза 
његових леђа. Ако желимо да народ у потпуности верује у цркву, неопходно је да у наредним 
годинама дефинитивно избацимо сав кукољ из ње – јасан је Ђеновић. 
Чувени социолог Драган Коковић сматра да су синдикати и невладине организације изгубили 
поверење народа јер само гледају своје интересе и личну корист. 
Није чудо што се синдикатима и НВО не верује. Први су се отуђили од радника, а другима је 
битан само новац. 
– Поверење народа у војску и цркву у Србији је традиционално јер се ове две институције 
сматрају националним интересом. Искрено, зачудило ме је што је у процентима поверење у 
институције оволико скочило у односу на период од пре шест година, али је свакако позитивна 
ствар. Што се тиче самог дна листе, синдикати су се отуђили од радника и почели да гледају 
само своје интересе и зараду, па им самим тим људи више не верују. 
Сличан је случај и са невладиним организацијама које из дана у дан показују да овде нису због 
неких позитивних ствари и добрих пројеката већ због новца и неких трећих ствари – загонетан 
је остао Коковић. 
 

 
 


