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Побољшати положај старијих 
Пише: Фонет 
 
Статус припадника старије генерације у Србији је релативно неповољан у поређењу са старијим 
особама у Европској унији, закључак је истраживања које су спровели Црвени крст и мрежа 
организација цивилног друштва Хуманас. 
Подаци показују да становништво у нашој земљи спада међу најстарије популације глобално, са 
прогнозом даљег интензивног старења услед ниског наталитета, фертилитета и миграција 
млађег становништва. 
Према подацима који су данас изнети, у 2016. години популација стара 65 и више година 
чинила је 19 одсто укупног становништва, а само 15 одсто њих је било запослено, при чему су 
приметне родне разлике, па је стопа запослености за мушкарце износила 19,5, а за жене 9,6 
одсто. 
Истраживање је, такође, показало да је потребно унапредити приступ здравственим услугама и 
проширити капаците лечења и неге старијих у кућним условима, а указано је да добар пример 
унапређења здравствених услуга представља увођење електронских рецепта. 
Током 12 месеци који су претходили истраживању о употреби информационих технологија, 
само је 17 одсто становништва старијег од 65 година користило компјутер, што је знатно ниже 
него за исту популацију у ЕУ, где је тај проценат чак 52 одсто. 
Истраживање о социјалном укључивању старијих особа сачињено је на основу статистичких 
података из званичних евиденција, а у обзир су узети материјални услови живота, приступ 
ресурсима и услугама, друштвена партиципација и социјалне мреже, слободно време, животни 
стилови, култура и комуникација, квалитет живота и субјективно задовољство. 
Истраживање је спроведено у оквиру трогодишњег регионалног пројекта „Иницијатива за 
социјално укључивање старијих особа“, у којем учествују мреже организација цивилног друштва 
из пет држава. 
Пројектом координира Црвени крст Србије, а реализује се уз финансијску подршку Европске 
уније, Аустријске агенције за развој и Аустријског Црвеног крста. 
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Многи изазови пред старијим становништвом, жене у лошијем 
положају 
Извор: РТС 
 
На основу постојећих статистичких података и истраживања различитих институција Црвени 
крст Србије урадио је анализу шта је то што држава и друштво треба да ураде да би живот старих 
у Србији био квалитетнији. Старије особе суочавају се са економским, социјалним и 
здравственим изазовима, а жене су у знатно лошијем положају. 
Старење многима доноси болест, немоћ, усамљеност. Када изостане подршка породице и 
друштва, живот у старости је још тежи. Шта је старима најпотребније, најбоље сами одговарају. 
"Мислим да ће се велики пензионера сложити да је то остваривање здравствене заштите", каже 
Владанка Вања Мискин. 
Како истиче, то је нови начин остваривања права на здравствену заштиту, систем заказивања и 
предуго чекање на заказивање. 
Иако их пензија, као редован и сигуран приход, штити од сиромаштва они је углавном не троше 
само на себе. Често од тог прихода живе и њихова деца и унучад.  
Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије каже да се не може само говорити о финансијској 
сигурности. 
"Финансијска сигурност је важна за достојанствено старење, али ту је и целоживотно 
образовање и приступ услугама здравствене и социјалне заштите и могућност коришћење 
слободног времена и могућност коришћење модерних технологија", додаје Тодоровићева. 
Старење становништва – озбиљан задатак за државу 
Чињеница да смо све старији, пред државу поставља озбиљан задатак. 
Марија Бабовић из Секонса указује да систем реагује онда кад то постане критично и када је 
потребна помоћ у кући, када су то већ особе које нису у стању да самостално живе.  
"Потребан је читав низ других услуга које омогућавају старијим особама да живе квалитетнији 
активнији живот и тиме не само да добијају na квалитету живота добија и читаво друштво. То је 
један вредан ресурс", поручује Бабовићева. 
Подаци показују да у Србији око десет одсто старијих од 65 година још ради.  
Надежда Сатарић из НВО "Амити снага пријатељства" каже да се то махом односи на оне који 
живе на селу и живе од пољопривреде.  
Додаје да чак и они који имају пољопривредну пензију од десет, једанаест хиљада динара, са 
чиме, како наглашава, тешко да могу да саставе крај са крајем.  
"На селу мора да се ради све док може да се хода", истиче Сатарићева. 
Старије жене на селу, у неповољнијем су положају. Изненађује податак да се стари у Србији ређе 
виђају са својом децом него њихови вршњаци у развијеним државама, што је у супротности са 
убеђењем о већој отуђености у европским земљама. 
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Истраживање: Чак 60 одсто студената би државни посао!  
Извор:Танјуг 

 

Чак 60 одсто студената у Србији сматра да је улога државе да свакоме ко жели да ради обезбеди 

посао. 

Ово је један од разултата истраживања Либертаријанског клуба (ЛИБЕК), које је такође 
показало да су студенти незадовољни, али истовремено и незаинтересовани и достанцирани од 
политичких и економских процеса. 
Истраживање, које се бави разумевањем привлачности економског популизма код студената, 
спроведено је у пет универзитетских градова у Србији, на осам универзитета и 36 факултета и 
показало је да чак око 60 процената студената у Србији верује да је решење за запошљавање у 
субвенцијама или отварању нових предузећа чији је власник држава. 
Упитником су обухваћени ставови студената о основним економским питањима као што су 
(не)запосленост, сиромаштво, субвенције, царине, приватизација и увоз, односно извоз. 
Чак 82 одсто испитаника није задовољно развојем демократије у Србији, али је, парадоксално, 
значајан проценат студената склон да верује у економске митове, попут оног да држава треба да 
отвара фирме које ће бити у њеном власништву. 
Економски митови, у које су студенти највише склони да поверују, су да држава треба да помаже 
извоз домаћих стратешких производа, у шта верује чак 73,3 процената. 
Такође, чак 66 одсто младих каже да не треба увозити оно што се може производити у Србији, а 
нешто мањи проценат, 63 одсто њих, каже да је пољопривреда наша карта за убрзани развој. 
У ЛИБЕКУ сматрају да је овај податак чудан, с обзиром на то да, како објашњавају, осим 
склоности ка економском национализму кроз протекционистичку политику заштите домаће 
производње, испитаници имају склоност и према дискурсу о пољопривреди као главној 
развојној шанси. 
"Интересантно је да млади људи који по генерацијској природи имају тенденцију да подржавају 
урбанизацију, излаз из економске кризе виде у окретању аграру", кажу истраживачи, уз оцену 
да данас готово да не постоји земља у свету која свој економски успех гради искључиво на 
пољопривреди. 
Бројке показују да 43,2 одсто младих у високошколским установама верује да држава може 
пођеднако добро да управља предузећима, као и приватници, а више од трећине сматра да су 
субвенције неопходне да би се привукле стране инвестиције. 
Политичке теме, према подацима овог истраживања, изгледа да нису у фокусу младих, јер 
готово 60 одсто испитаника наводи да не прати политичка дешавања, а тек сваки трећи 
испитаник је навео да се укључује и покреће расправе које садржински имају везе са политиком. 
"Немогућност да се демократија осети у пуном капацитету парадоксално доводи до тога да 
млади не траже више демократије, већ мање. Отуда не треба да чуди податак да демократски 
начин владавине подржава тек 46 одсто испитаника", кажу у ЛИБЕК-у. 
У делу истраживања које се бави економско идеолошким позиционирањем, сваки други 
испитаник са државног факултета се на економској скали позиционирао умерено лево или лево, 
док је себе тако профилисало готово две трећине испитаника са приватних факултета. 
"Оцена економског стања у Србији показује да свега четири одсто испитаника сматра да је 
економско стање добро. Сви ови увиди указују на то да су млади веома незадовољни и 
дистанцирани од политичких и економских процеса", закључују истраживачи. 
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Драги: Прерано да се прогласи победа над инфлацијом 
Извор:Бета/АП 
 
Шеф Европске централне банке Марио Драги рекао је да је прерано да се прогласи победа над 
ниском инфлацијом, као и да је прерано да се одреди датум прекида штампања новца упркос 
томе што економија јача. 
У изјави припремљеној за седницу Европског парламента у Стразбуру, позива се на "стрпљење и 
истрајност" у приступу монетарној политици. 
Према његовим речима, непрекидни економски раст значи да ће инфлација пре или касније 
доћи до зацртаног циља од нешто мање од два одсто. Тренутно је та стопа на 1,3 одсто на 
годишњем нивоу.  
Драги није дао сигнале да ће банка престати с куповином обвезница у вредности од 30 
милијарди евра месечно најмање до септембра, а и дуже ако буде потребно.  
Те куповине убацују новостворени новац у економију. 
 

 

"Сименс" преузео крагујевачку фирму "Милановић инжењеринг" 
Извор:Бета 
 
Немачка компанија "Сименс" (Сиеменс) саопштила је да је завршила преузимање крагујевачке 
фирме "Милановић инжењеринг" која се бави производњом алуминијумских делова каросерије 
за шинска возила. 
"Овим преузимањем 'Сименс' је створио оптималну позицију за све будуће пројекте на 
компетитивном тржишту шинске индустрије", наводи се у саопштењу. 
"Веома смо задовољни због чињенице да је ово друга 'Сименсова' фабрика у Србији и радујемо 
се наставку нашег успешног пословања", казао је генерални директор "Сименса" у Србији Удо 
Ајхлингер. 
Власник "Милановић инжењеринга" Братислав Милановић је рекао да је придруживање те 
фирме Сименсу изузетна прилика и за град Крагујевац и читав регион Шумадије. 
Пословна трансакција "Сименса" не обухвата део "Милановић инжењеринга" који се бави 
третманом вода. 
Фирма "Милановић инжењеринг" је основана 2001. године, њен промет у 2016. износио је 15,3 
милиона евра, а запошљава око 430 људи. 
"Сименс" има фабрику генератора у Суботици и у Србији запошљава око 1.500 људи. 
 

 


